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Editorial

Aziluri, instituții totale și 
societatea așa‑zis deschisă
Cristi Pantelimon

Se vorbește astăzi foarte mult des‑
pre „societatea deschisă”. Paradoxal, 
spre deosebire de deceniile anterioa‑
re, se vorbește mai puțin acum des‑
pre universul concentraționar, des‑
pre instituțiile de reeducare, despre 
„instituțiile totale”, așa cum le‑a de‑
numit cândva Erving Goffman, autor 
care merită citit cu atenție mai ales 
din perspectiva actuală a așa‑numitei 
„societăți deschise”.

Cea mai importantă idee care tra‑
versează cartea (celebră) a lui Erving 
Goffman, Aziluri1, este aceea a unei 
frontiere nete care separă lumea de 
afară de cea din interior, lumea „nor‑
mală” de cea a instituției totale. Se 
numește instituție totală ceea ce ne cu‑
prinde viața în întregime, amenințând, 
practic, să ne‑o copleșească cu reguli 
noi, diferite de cele exterioare ei. Ter‑
menul însuși de „total” devine, într‑o 
proiecție psihologizantă, amenințător, 
rădăcina lui comună cu ideea „totalita‑

ră” nefiind de neglijat. Caracterul ac‑
centuat „delimitator” al instituțiilor to‑
tale este remarcat încă de la început 
de autorul de care vorbim: „caracterul 
lor delimitator sau total este simboli‑
zat de interzicerea interacțiunilor so‑
ciale cu lumea din afară și a părăsirii 
instituției, interdicție care, deseori, ia 
formă concretă în clădirea ca atare: 
uși încuiate, ziduri înalte, sârmă ghim‑
pată, faleze abrupte (…)” (p. 16).

Goffman trece în revistă cele pa‑
tru tipuri de instituții moderne ale 
societății occidentale care se pot în‑
cadra, în opinia sa, la acest capitol, 
anume, instituțiile create pentru îngri‑
jirea neputincioșilor inofensivi (aziluri 
de bătrâni, cămine pentru nevăzători, 
orfani, săraci etc.), instituțiile care au 
în îngrijire persoane care nu se pot 
descurca și adapta pe cont propriu 
și care sunt considerate surse de 
amenințare la adresa celorlalți membri 
ai societății, chiar dacă neintenționat 

1 Traducerea românească a apărut în 2004 la Editura Polirom (Erving Goffman, Aziluri. Eseu 
despre situația socială a pacienților psihiatrici și a altor categorii de persoane instituționalizate, 
trad. Anacaona Mîndrilă), ediția princeps datând din 1961.
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(sanatorii TBC, spitale de psihiatrie 
și leprozerii), instituții care au în pază 
persoane considerate periculoase în 
mod intenționat la adresa celorlalți (în‑
chisori, lagăre pentru prizonieri, lagă‑
re de concentrare) și, în fine, instituții 
care sunt create pentru desfășurarea 
optimă a anumitor activități și care 
au în vedere exclusiv acest scop: 
cazărmi, școli cu internat, lagăre de 
muncă, conace etc. Lor li se adaugă 
mănăstirile, schiturile etc., instituții 
care servesc la izolarea de lume în 
scopuri spirituale, religioase.

Tipologia lui Goffman este inte‑
resantă pentru că dezvăluie marea 
diversitate a formelor pe care reclu-
ziunea o poate lua în societate (cea 
modernă, dar nu numai). Recluziunea 
se poate desfășura pe două axe, una 
a răului și a binelui din punct de ve‑
dere moral și spiritual, alta a putinței 
și neputinței din punct de vedere fizic 
sau intelectual (spiritual). Cele două 
axe sunt, evident, marcate de ele‑
mentul dinamic al voinței celor care 
fac obiectul de studiu al sociologului, 
psihologului sau psihiatrului.

Goffman însă nu‑și construiește de‑
mersul în acest spirit fenomenologic. 
Descrierea sa a instituțiilor totale, deși 
„corectă”, ratează adesea chintesența 
acestora, iar de cele mai multe ori 
creează aparențe înșelătoare, pro‑
punând asemănări doar exterioare 
între diferitele tipuri de recluziune. 
Astfel, pentru cine este oripilat de 
instituția „puterii” în sensul unui Mi‑

chel Foucault, comparația dintre 
mărturisirea (sau spovedania, în ter‑
meni ortodocși) de tipar catolic și cea 
din lagărele comuniste poate părea 
adecvată. În realitate, cele două măr‑
turisiri au scopuri, direcții și motivații 
complet diferite. Una, cea religioasă, 
este urmarea unui filon tradițional de 
gândire și acțiune ce presupune în‑
noirea eu‑lui prin asumarea tuturor 
compartimentelor opace ale acestuia 
și dezvăluirea sinelui în fața lui Dum‑
nezeu și a lumii, în spirit complet liber 
și eliberator, în timp ce mărturisirea de 
tip politic și concentraționar nu este 
decât o formă de asumare ideologică 
a unei noi identități, adesea falsă, im‑
pusă, neadecvată și neconvingătoa‑
re. Smerenia totală și autoflagelarea 
tradițională practicate în mănăstiri 
sunt la ani lumină de umilirea și terfe‑
lirea identității celui instituționalizat pe 
motive politice sau psihiatrice. Cu toa‑
te acestea, Goffman le confundă cu 
seninătate: „În instituțiile totale, astfel 
de umilințe fizice abundă. Spre exem‑
plu, în spitalele de psihiatrie, bolnavii 
pot fi obligați să mănânce toate feluri‑
le de mâncare cu lingura. În închiso‑
rile militare, deținuților li se cere să ia 
poziția de drepți ori de câte ori intră un 
ofițer în încăperea unde se află ei. În 
instituțiile religioase există gesturi cla‑
sice de penitență, cum ar fi sărutatul 
picioarelor sau poziția recomandată 
călugărului păcătos (…)” (pp. 30‑31).

O astfel de înțelegere a penitenței 
religioase, complet neadecvată, l‑ar 
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putea face pe Goffman să considere 
Patericul un fel de relatare monstru‑
oasă a unei lumi demonice, în care 
autoflagelarea atinge cote de‑a drep‑
tul criminale. Ce eroare și lipsă de 
perspectivă spirituală!

Preocupat mai ales să descrie lu‑
mea din interiorul acestui sistem al 
instituției totale, de după zidurile in‑
expugnabile, Goffman nu se întreabă, 
de fapt, care este rolul acestor ziduri 
sau, dacă, în general, ele trebuie pri‑
vite ca elemente obiective sau mai 
degrabă ca ocazii fenomenologice de 
configurare a unor energii spirituale 
aparte. O fenomenologie a instituției 
totale este diferită de sociologia, de 
psihologia sau psihopatologia ei. 

Fenomenologia instituției totale nu 
se poate evidenția decât dacă se are 
în vedere schema clasică „societate 
dechisă ‑ societate închisă”, schemă 
pe care funcționează aproape toate 
analizele sociologice actuale. Tema 
societății deschise a ajuns atât de 
dominantă, încât a devenit o forță ge‑
opolitică, capabilă să provoace răs‑
turnări de guverne, războaie civile, 
războaie comerciale, înfruntări la nivel 
planetar. O atare situație apare ca sin‑
gulară în istoria umanității. „Sfârșitul 
istoriei” de care vorbea Fukuyama 
este reductibil, practic, la acest binom 
deschis‑închis, adevărat simbol ultim 
al temei tradiționale lumină‑întuneric. 
De rezolvarea acestui binom depin‑
de, practic, rezolvarea (teoretică, nu 
practică) a problemelor societății glo‑

bale actuale, în care un rol din ce în 
ce mai mare revine luptei dialectice 
dintre lumină și întuneric, dintre pro‑
gres și stagnare sau dintre iluminism 
și obscurantism, de data aceasta în 
varianta „deschis‑închis”.

Opoziția dintre instituția totală și so‑
cietatea de afară este descrisă foarte 
bine, în intențiile autorului, în pasajul 
ce urmează. Dar, din păcate, aceas‑
tă opoziție, cu cât insistăm mai mult 
asupra ei (așa cum face Goffman), cu 
atât devine mai relativă:

„Un element fundamental al orga‑
nizării societății moderne constă în 
faptul că individul tinde să doarmă, 
să se destindă și să muncească în lo‑
curi diferite, cu co‑participanți diferiți, 
sub incidența unor autorități diferite 
și fără o planificare rațională gene‑
rală. Trăsătura centrală a instituțiilor 
totale poate fi descrisă ca fiind dă‑
râmarea granițelor care separă în 
mod normal aceste trei sfere ale 
vieții. În primul rând, toate aspecte‑
le vieții se desfășoară în același loc 
și sub incidența uneia și aceleiași 
autorități. În al doilea rând, fieca‑
re fază a activității cotidiene a unui 
membru se desfășoară în prezența 
imediată a unui mare număr de alți 
membri, toți fiind tratați în mod identic 
și cerându‑li‑se să facă același lucru 
împreună. În al treilea rând, toate fa‑
zele activității zilnice sunt programate 
strict; unei activități îi urmează o alta, 
la o oră prestabilită, întreaga suită a 
acestora fiind impusă „de sus”, de că‑
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tre un organ oficial, printr‑un sistem 
de reguli oficiale explicite. În sfârșit, 
diferitele activități impuse sunt grupa‑
te într‑un plan unitar, rațional, cu me‑
nirea declarativă de a asigura îndepli‑
nirea activităților oficiale ale instituției” 
(p. 17).

Poate că în anii ’60, când a scris 
textul, Goffman avea motive să crea‑
dă că activitatea din afara instituțiilor 
totale este supusă unui soi de hazard 
romantic și personalizat, iar locul de 
muncă este singurul în care individul 
trebuie să asculte de regulile formale 
ale instituției. În zilele noastre, lucru‑
rile sunt însă departe de a mai ară‑
ta astfel. Instituția totală nu a depășit 
pragurile în afară și nu a inundat for‑
mal viața de dincolo de granițele ei, 
în schimb, munca și toate celelalte 
activități ale omului de azi respectă 
din ce în ce mai mult rețeta unei orga‑
nizări cvasi‑instituționale, chiar dacă, 
în locul libertății de alegere apare ele‑
mentul înșelător (și falsa eliberare) nu‑
mit flexibilitate. Munca omului de azi e 
flexibilă, libertatea lui, vacanțele lui, 
timpul liber, întreaga sa carieră, pro‑
gramul lui (cu accent pe timpul perso‑
nal) este flexibil, ceea ce înseamnă că 
oricând se poate transforma în opusul 
său: vacanța se poate transforma în 
iureș instituționalizat dacă interesele 
urgente ale companiei o cer, timpul 
liber este pigmentat cu așa‑numita 

conectare permanentă a omului la re‑
alitatea de la birou (care e omnipre‑
zentă virtual în viață, chiar dacă nu 
real) – proba este că din ce în ce mai 
mulți oameni vor pur și simplu să se 
„deconecteze”, nimic altceva, pentru 
a reveni la starea firească – iar viața 
personală, până și în aspectele sale 
cele mai… organice (cele invocate de 
Goffman) este practic reformulată în 
funcție de interesele superioare ale 
carierei: a dormi, a te căsători, a iubi, 
a mânca, a te îmbrăca, a face sport 
devin elemente cvasiconstitutive tot 
ale carierei, ale imaginii generale a 
personajului social2.

Incompatibilitatea clamată de că‑
tre Goffman între instituțiile totale și 
munca societății noastre, ca și între 
acestea și familie, devine, iată, o idee 
destul de fragilă. Și aceasta în măsu‑
ra în care aceeași familie devine un 
impediment pentru munca societății 
post‑moderne, iar munca de dragul 
muncii devine logica de fier (aparent 
de mătase…) a întregii societăți actu‑
ale, tinzând nu numai să relativizeze, 
dar chiar să distrugă fundamentele 
familiei tradiționale. Așadar, orienta‑
rea de bază a criticii lui Goffman se 
dovedește eronată. El crede că sur‑
prinde dușmanul autentic al libertății 
și fundamentelor normale ale vieții 
omului occidental modern în spiritul 
instituțiilor totale (totalitare?), când, 

2 Descrierea foarte potrivită a acestui nou tip de angajament total al omului modern în muncă 
este făcută de sociologul german Jakob Schrenk în Arta exploatării de sine sau minunata lume 
nouă a muncii, Humanitas, București, 2010 (ed. princeps germană datează din 2007).
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de fapt, așa cum încercăm să su‑
gerăm în aceste scurte considerații, 
direcția majoră de evoluție a întregii 
societăți occidentale se dovedește a 
fi mai amenințătoare la adresa aces‑
tor fundamente decât instituțiile totale, 
prin definiție restrânse ca întindere.

Întrebarea fundamentală care apa‑
re acum se poate formula astfel: ce 
anume amenință mai mult societatea 
ideală pe care ne‑o dorim: spiritul total 
al instituțiilor totale, acela care cuprin‑
de holistic viața omului și nu‑i mai lasă 
loc fizic să se regăsească pe sine, 
sau, dimpotrivă, spiritul „societății des‑
chise”, cea de afară, spiritul libertății 
prin flexibilizare totală, prin eficienti‑
zare și „personalizare”, prin dinamică 
economică și spirit întreprinzător, cu 
alte cuvinte spiritul noului capitalism 
post‑modern (opus obscurantismului 

din instituțiile pe care le studiază auto‑
rul american) este cel care „întunecă” 
mai degrabă destinul omului modern 
și invadează definitiv (total!) lumea și 
viața acestui om, făcându‑l prizonier 
nu într‑un loc anume, ci chiar la el 
acasă, adică nu total, ci definitiv? 

Confuzia dintre societatea deschi‑
să și libertate s‑a făcut deja în ultimii 
ani. Goffman făcuse prima confuzie în 
acest ciclu ascendent, aceea dintre 
instituția totală și lipsa libertății. Așa 
cum a fost și este de datoria omului 
să arate că libertatea este posibilă și 
în cadrul instituțiilor totale, la fel de 
important este ca astăzi să arătăm 
că societatea deschisă nu este numai 
ocazia libertății, ci și a unei constrân‑
geri fatale, mai periculoasă prin utopia 
deschiderii decât rigorismul holist al 
instituțiilor totale.





Societăţi 
deschise, 
societăţi  
închise
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Societatea deschisă, 
de la teorie la realitate 
socială. practica 
societății deschise în 
societatea românească 
postdecembristă
Mihai‑Bogdan Marian

Introducere

Societatea deschisă reprezintă un 
concept a cărui expresie, pe cât de 
prezentă este în realitatea cotidiană, 
pe atât de generatoare de controver‑
se s‑a dovedit a fi. Complexitatea sa 
rezidă în faptul că idealurile umanita‑
re pe care le include teoria societății 
deschise sunt însoțite de o sumede‑
nie de puncte de inflexiune, care se 
pot transforma în adevărate capcane 
în care ar putea eșua înfăptuirea lor. 
Astfel, societatea deschisă fascinea‑
ză și intrigă deopotrivă. Dincolo de 
multiplele perspective de abordare, 
societatea deschisă se constituie însă 
ca un veritabil pilon de ordin concep‑
tual al postmodernității și al globali‑
zării, în jurul căruia se conturează o 

realitate socială care facilitează de‑
structurarea tuturor formelor, dar și a 
fondurilor modernității și chiar a unora 
din perioade mai îndepărtate. Toate 
aceste forme și fonduri ale trecutului, 
bune sau rele, nu reprezintă doar sim‑
ple realități aparținând unor lumi exte‑
rioare, de acum apuse. Ele constituie 
până la urmă fundalul identităților și 
personalităților individuale, iar de‑
structurarea lor, cel mai probabil, pro‑
duce reflexii și în plan psihologic, in‑
suficient conștientizate, monitorizate 
și cuantificate până în prezent. Față 
de aceste fluxuri ale globalizării, care 
se derulează în paradigma unei sin‑
gure societăți deschise ce marchează 
tranziția lumii dinspre o realitate glo‑
bală definită sub forma planurilor sta‑
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tice, reprezentate de diferite societăți 
mai mult sau mai puțin localizate afe‑
rente statelor naționale edificate în 
modernitate, către o globalizare des‑
chisă și fluidă, societatea româneas‑
că, prin poziția geografică și trecutul 
istoric ce o definesc, nu putea ră‑
mâne străină. Astfel că, începând cu 
anul 1990, și societatea românească 
experimentează, în propriu‑i stil, după 
cum vom arăta pe parcursul acestei 
expuneri, teoria, dar mai ales, practi‑
ca societății deschise. Mai înainte de 
aceasta, însă, să vedem mai în deta‑
liu de unde vine și ce înseamnă soci‑
etatea deschisă.

I. OrIgInea șI parcursul unuI 
cOncept devenIt realItate sOcIală

Prin urmare, ce este societatea 
deschisă? Originea conceptului și fi‑
losofia pe care acesta se întemeiază 
pot fi localizate la nivelul anului 1932, 
fiind o creație a filosofului Henry Berg‑
son care, în colecția de eseuri intitu‑
lată Cele două surse ale moralei și 

religiei, dezvoltă o nouă viziune asu‑
pra vieții umane (Bergson 1998). În 
perioada celui De‑al Doilea Război 
Mondial, germenii filosofiei lui Berg‑
son despre societatea deschisă se 
concretizează în lucrarea lui Karl Po‑
pper, intitulată Societatea Deschisă și 
dușmanii ei (Popper 2005a, 2005b). 
Aceasta reprezintă apogeul teoretic 
al conceptului de societate deschisă, 
care va deschide calea către asuma‑
rea teoriei și în practica socială sau, 
mai bine zis, în practica schimbării 
sociale. Următorul cavaler al ideii de 
societate deschisă, cel care îi va im‑
prima o anvergură globală sub aspec‑
tul materializării ei ca realitate socială, 
este miliardarul George Soros1. 

În sensul celor de mai sus și ținând 
cont de faptul că atât Popper, cât și 
Soros reprezintă eminențe intelectua‑
le pentru London School of Economics 
and Political Science, putem spune că 
după conturarea ideii de către Berg‑
son, centrul de afirmare al conceptului 
de societate deschisă și de concreti‑
zare a acestuia în tehnologie socială 

1 George Soros s‑a născut la Budapesta, la data de 12.08.1930, într‑o familie cu origini 
evreiești. A supraviețuit holocaustului, iar în 1947 emigrează la Londra, unde se înscrie la London 
School of Economics and Political Science, unde îl are profesor și pe Karl R. Popper. În paralel 
lucrează ca ospătar și hamal pentru a se întreține. Ulterior, obține o bursă de 40 de lire pe lună de 
la Societatea religioasă a prietenilor. În 1954 obține titlul de doctor în filosofie. În 1956 migrează 
în SUA, la New York, și își începe activitatea de finanțist, derulând activități bursiere și conlu‑
crând la dezvoltarea de diferite fonduri de investiții. Începând cu 1979, se implică în finanțarea 
revoluțiilor anti‑comuniste din Europa de Est. În 1984 fondează la Budapesta Institutul pentru o 
societate deschisă, iar în 1993 Fundația pentru o societate deschisă, cunoscută și ca Fundația 
Soros, care a dezvoltat o rețea globală de filiale, ce au ca scop declarat promovarea principiilor 
societății deschise în lume. Averea lui Soros a luat avânt în mod spectaculos în anul 1992, când 
a pariat pe devalorizarea lirei sterline, câștigând într‑o singură zi aproximativ 1 miliard de USD, 
iar în prezent este estimată cu o largă aproximație undeva între 15 și 20 miliarde USD. 
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a gravitat în jurul Londrei, unul dintre 
cele mai importante repere ale lumii, 
atât din punct de vedere universitar, 
cât și politic și financiar. Prin interme‑
diul celor trei personalități marcante, 
societatea deschisă s‑a concretizat și 
a migrat din lumea ideilor, în realitatea 
de zi cu zi a societăților care se află 
astăzi înscrise pe traiectul globalizării. 
Parafrazând teoria celor trei lumi, con‑
struită de Popper pornind de la ideea 
lumilor platoniciene2, putem spune, în 
ceea ce privește societatea deschisă, 
că avem ocazia de a vedea un proces 
complet prin care lumea ideilor ajun‑
ge să fie accesibilă omului de rând, 
trecând de la filosof, prin intermediul 
ideologului, către utilitatea cotidiană 
pe care i‑o dă practicianul înnăscut. 

1. Henry BergsOn șI fIlOsOfIa dIn 
spatele cOnceptuluI de sOcIetate 
descHIsă

Societăți	închise	și	societăți	 
deschise

Henry Bergson dezvoltă ideea de 
societate deschisă printr‑o opoziție fi‑
rească față de societățile tradiționale 
închise, ajungând până la urmă să 
vadă în ea modalitatea de realizare 
a unității speciei umane într‑un mo‑
del organizatoric, conceput de așa 
natură încât să asigure continuitatea 
dinamicii evolutive. Cu alte cuvinte, 
el ajunge să gândească la o societa‑

te globală a umanității, dând naștere 
unui model globalizator. Societatea 
globală pe care o vizualizează Berg‑
son nu este una a planurilor statice, 
ci una extrem de fluidă, care favo‑
rizează manifestarea creativității și 
dezvoltarea cunoașterii. Aceasta de‑
oarece Bergson conștientizează că, 
prin raportare la imensitatea necunos‑
cutului care ne înconjoară, evoluția 
umanității nu înseamnă nimic dacă 
se oprește din parcurs. Pe cale de 
consecință, el se referă la societățile 
închise ca la un veritabil impediment 
în calea evoluției umane, deoarece 
cenzurează dezvoltarea cunoașterii, 
căutând să‑și conserve fundamentele 
existențiale. În demersul său filosofic 
de identificare a germenilor societății 
deschise, Bergson urmărește tran‑
zitul pulsiunii vitale între instinct și 
inteligență, reușind să deceleze trei 
planuri de manifestare ale acesteia, 
respectiv, infraconștient, conștient și 
supraconștient. Pentru el, din punct 
de vedere al vieții, inteligența, care 
sălășluiește în planul supraconștient, 
acționează la fel ca instinctul, situat 
la nivelul infraconștient, ambele impri‑
mând tendința de asociere a indivizilor 
în grupuri mai mari, care funcționează 
potrivit principiului că individul trăiește 
pentru grup, iar grupul, la rândul lui, 
trăiește prin indivizii ce îl compun și 
pe care îi reunește ca un tot unitar, 

2 Lumea 1 este considerată a fi lumea fizică, materială, a existenței pure și simple; Lumea 
2 este cea a cunoașterii subiective despre Lumea 1; Lumea 3 este cea unde putem regăsi 
cunoașterea de tip științific, obiectivă (Popper 2000: pp. 60‑77). 
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oferindu‑le prin aceasta șanse sporite 
de a supraviețui. Astfel, dacă în cazul 
instinctului este vorba despre un im‑
puls imprimat de natură, ce îi aduce și 
îi ține pe indivizi laolaltă pe principiul 
roiului de albine aflat în zbor, care nu 
se împrăștie în bătaia vântului, ci doar 
se ondulează în funcție de curenți, 
în cazul inteligenței acest lucru se 
concretizează în principal sub forma 
moralei sau a unor dogme religioase 
care presează individul să se supună 
grupului și normelor pe care grupul le 
adoptă și le însușește spre a‑și asigu‑
ra supraviețuirea, deoarece viața sa în 
afara grupului îi apare ca fiind destul 
de improbabilă. În ambele cazuri, fie 
că este vorba despre instinctul natural, 
fie de inteligență, pe care Bergson, de 
altfel, o consideră tot ca o emanație a 
instinctului, indivizii sfârșesc prin a se 
coagula în societăți închise, adoptând 
un mod de viață stereotip, care le asi‑
gură o existență mulțumitoare prin ra‑
portare la perspectiva și cunoașterea 
deținute la momentul respectiv. 
Așadar, societățile umane, chiar dacă 
sunt conduse de inteligență, se dove‑
desc a fi până la urmă tributare drep‑
tului natural, Bergson considerând că 
societatea și regulile pe care aceas‑
ta le impune nu fac altceva decât să 
disimuleze dreptul forței, ce caracte‑
riza raporturile inițiale dintre indivizi, 
din care au decurs ierarhiile sociale 
ulterioare. În viziunea sa, prin mora‑
lă și religie, aceste ierarhii ar fi fost 
consolidate și justificate social, astfel 

încât, cu timpul, stabilirea lor inițială 
prin forță este dată uitării de către cei 
care compun societatea, și ajung să 
fie considerate ceva firesc, dobândind 
aceeași putere cu naturalul și deve‑
nind de neclintit. 

În același timp, prin opoziție cu ti‑
purile de morală și religie care instituie 
obligații sociale ce apasă asupra indi‑
vidului, favorizând apariția și existența 
societăților închise, Bergson identi‑
fică și un tip de morală și de religie 
cu vocație universalistă, care se ani‑
mă din ideea de umanitarism și pune 
mai presus de orice adevărul, prin 
aceasta deschizându‑se către necu‑
noscut. Aici regăsim Creștinismul, în 
care Bergson vede acea religie des‑
chisă, emanație a unui suflet deschis 
care privește cu fraternitate întreaga 
umanitate, reușind să inițieze drumul 
care va face posibilă mult mai târziu 
Revoluția Franceză de la 1789 în spi‑
ritul libertății, egalității și al fraternității.

Societatea	deschisă	și	problema	
evoluției	sociale	în	viziunea	lui	
Bergson

Dincolo de cele două extreme, 
infraconștient și supraconștient, 
care la Bergson sunt asociate cu in‑
stinctul și, respectiv, inteligența, mai 
există și planul trăirilor conștiente, 
pe care el îl corelează cu intuiția. Iar 
intuiția este descrisă în primul rând 
ca o facultate a instinctului, deoare‑
ce instinctul urmărește susținerea 
vieții. Însăși apariția inteligenței este 
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privită ca o expresie a unei intuiții  
instinctuale3. Potrivit lui Bergson, 
inteligența a dat posibilitatea omu‑
lui să înțeleagă în plus din realita‑
tea ce‑l înconjoară și să cuantifice 
cunoașterea, precum și să elaboreze 
modele de organizare socială pe baza 
acesteia. Însă, în timp ce expresiile de 
manifestare a inteligenței au o proble‑
mă în a asuma relativitatea și limitele 
cunoașterii deținute, deoarece ar în‑
semna să‑și nege practic propriile pre‑
mise existențiale, instinctul intuiește 
pericolul din spatele necunoscutului 
și nu se ferește în a contesta respec‑
tiva cunoaștere, oferind posibilitatea 
sclipirilor de geniu, care deschid ca‑
lea către o cunoaștere superioară și 
lărgesc permanent perspectiva.  Prin 
urmare, filosofia lui Bergson identifică 
un model evolutiv al societăților uma‑
ne în care instinctul și inteligența s‑au 
articulat pe parcursul istoriei într‑un 
model spiralat, ambele având rolul de 
a aduna indivizii laolaltă în societăți 
închise, conform unui impuls impri‑
mat de natură ființei umane, dar ofe‑
rind totodată șansa sclipirilor intuitive 
care forțează deschiderea societăților 
către necunoscut. Astfel, în anumite 
perioade, societățile închise ajung să 
se deschidă sub acțiunea intuiției in‑
divizilor de geniu, care este o expre‑
sie a vitalității emanate din instinct, 
posibilă în cadrul trăirilor conștiente 

ce transcend cadrele stereotipe ale 
cunoașterii asumate de societate. 
Este vorba despre un model evolutiv 
care alternează salturile bruște cu pe‑
rioadele de stagnare și consolidare. 

Modelul de evoluție socială iden‑
tificat de Bergson subliniază câteva 
aspecte cu valoare universală pre‑
cum: individul nu poate trăi prin sine 
însuși, ci are nevoie de grup; grupul, 
pentru a exista, are nevoie de repere 
stabile, asumate ca atare de către in‑
divizii care îl compun și care, până la 
urmă, le conferă identitatea de grup, 
în funcție de care dezvoltă practici 
și reprezentări sociale care asigură 
viața și reproducerea grupului; in‑
divizii își asumă reperele respecti‑
ve, le conservă și le transmit de la o 
generație la alta, de regulă depozita‑
te în morală și religie, iar mai târziu 
în știință, și astfel ajung să trăiască 
în societăți închise; confortul psihic 
al individului nu poate exista în lipsa 
aparențelor de stabilitate a vieții, care 
îi oferă predictibilitate, dar îi și poate 
adormi simțurile; intuiția indivizilor de 
geniu transcende aparențele și până 
la urmă îi arată omului că liniștea lui 
temporară nu se fundamentează pe 
nimic real, reprezintă doar ignoranță 
și de fapt lucrurile sunt într‑o continuă 
evoluție, iar reperele sale se modifică 
permanent; astfel, după o serie cu o 

3 Analizând opera lui Bergson, Bertrand Russell observă aici următoarele: „Ipostaza supremă 
a instinctului este intuiția, prin care Bergson înțelege instinctul devenit dezinteresat, conștient 
de sine, capabil să reflecteze asupra obiectului său și să‑l lărgească în chip nedefinit”. (Russell 
2005b: p. 305). 
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largă desfășurare istorică de răstur‑
nări ale premiselor cunoașterii uma‑
ne din diferite epoci istorice se poate 
concluziona că totul este relativ și di‑
namic, iar omul este încă departe de 
acea cunoaștere absolută. 

Dar acest model de evoluție socia‑
lă fragmentată, care se întemeiază pe 
existența și manifestarea societăților 
închise, nu este unul satisfăcător 
pentru Bergson, motiv pentru care, 
criticându‑l, ajunge să dezvolte ca 
alternativă ideea de societate des‑
chisă4. Așadar, putem conchide că 
Bergson, ca adept al căii de mijloc, a 
intuit primejdia care se ascundea în 
spatele excesului de raționalitate, ce 
caracteriza societățile moderne con‑
temporane lui, prin faptul că impunea 
pentru majoritatea indivizilor o atitu‑
dine conformistă, care inhiba sclipiri‑
le individuale cu potențial inovativ. În 
acest sens, a dezvoltat o filosofie ce 
caută restabilirea unui echilibru între 
instinct și rațiune, prin resuscitarea in‑
stinctului în speranța că acest lucru va 
face posibilă o mai largă manifestare 
a intuiției și, pe cale de consecință, va 
face posibilă și o mai lină dezvoltare a 
cunoașterii, care va genera la rândul 

ei un model de evoluție socială fără 
sincope. Astfel, problema societății 
deschise la Bergson poate fi înca‑
drată într‑un plan mai larg, care se 
dezvoltă până la urmă în jurul ideii de 
eliberare a indivizilor de sub dogmele 
societăților în care viețuiesc, indife‑
rent că este vorba de dogme religioa‑
se, morale sau științifice, ori norme ju‑
ridice, și reprezintă o piatră de temelie 
pentru dezvoltarea unei doctrine de 
contestare a oricărei forme de autori‑
tate socială, care în lipsa acelui spirit 
umanist la care filosoful se raportează 
în mod ideal, poate îmbrăca puternice 
valențe anarhice. 

2. Karl pOpper, sOcIetatea 
descHIsă șI dușmanII eI     
Metamorfozele	societății	deschise	
de la Bergson la Popper

Popper preia ideile centrale din 
filosofia bergsoniană, le dezvoltă 
și le accentuează în direcția sub‑
linierii relativității cunoașterii uma‑
ne, declarându‑se un adversar în‑
focat al sistemelor conservatoare 
și convenționale de gestionare și 
producere a cunoașterii. În virtutea 

4 Pentru Bergson, societatea închisă și societatea deschisă reprezintă esențe fundamental 
diferite, între ele neputând fi stabilită o legătură de continuitate. În acest sens, el punctează faptul 
că „Niciodată nu vom putea trece de la societatea închisă la societatea deschisă, de la cetate la 
umanitate, printr‑o simplă adăugire. Căci ele nu aparțin aceleiași esențe. Societatea deschisă 
este societatea ce va cuprinde, în principiu, întreaga omenire. Visată, în răstimpuri, de suflete-
le de elită, ea realizează de fiecare dată câte ceva din ea însăși în creații, fiecare din acestea 
permițând depășirea unor dificultăți considerate până atunci insurmontabile, datorită unei trans-
formări mai mult sau mai puțin profunde a omului. Dar după fiecare din aceste creații se închide 
cercul momentan deschis. O parte a noului a fost turnată în tiparele vechiului; aspirația individu-
ală a devenit presiune socială; obligația acoperă totul.”. (Bergson 1998: p. 284). 
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acestei relativități, respinge cu putere 
cunoașterea impusă ca adevăr ab‑
solut, pe care o vede ca o sursă de 
stagnare în evoluția societăților, și mi‑
zează pe ideea falsificabilității teoriilor 
științifice. Cu toate acestea, el se dis‑
tinge de Bergson în ceea ce privește 
sursa de origine a impulsului creativ, 
pe care, spre deosebire de acesta, nu 
o localizează la nivelul instinctului, ci 
o pune în totalitate pe seama rațiunii, 
înțeleasă însă ca o altfel de rațiune de‑
cât cea dogmatică și înscriind‑o într‑un 
curent de gândire pe care îl va defini 
drept raționalism critic. Astfel, Pop‑
per își ia ca reper în ceea ce privește 
știința pe marii pionieri ai umanității, 
care au produs o cunoaștere cu totul 
nouă față de cunoașterea deținută 
de societatea zilelor lor, cunoaștere 
care nu ar fi fost posibilă dacă ei nu 
s‑ar fi ridicat deasupra canoanelor 
științifice ale vremurilor respective și 
nu ar fi gândit că teoriile științifice în 
vogă este posibil să nu fie adevăra‑
te până la capăt. Dezvoltând aceste 
idei în zona filosofiei sociale, Popper 
preia distincția făcută de Bergson în‑
tre societățile închise, în cadrul cărora 
cunoașterea este cenzurată pentru a 
nu perturba ierarhiile sociale și obice‑
iurile tradiționale, și modelul de socie‑

tate deschisă, care acceptă existența 
necunoscutului și pășește către el. În 
timp ce în primele vede adevărate în‑
chisori în care individul este încarce‑
rat și împiedicat să evolueze, în mo‑
delul de societate deschisă găsește 
calea pentru emanciparea indivizilor 
de sub autoritățile de tip absolutist. 
Pe cale de consecință, principalii săi 
adversari din punct de vedere teoretic 
se dovedesc a fi toți cei care au ela‑
borat pe parcursul istoriei modele de 
societăți închise, seria acestora fiind 
deschisă de Platon și Aristotel, conti‑
nuată cu Hegel, și urcând către vre‑
murile apropiate lui, unde îi regăsim 
pe Marx și Engels. 

De aici, mergând mai departe de‑
cât a făcut‑o Bergson, Popper dez‑
voltă conceptul de societate deschisă 
prin antiteză cu societățile închise, 
îmbinând filosofia științei cu idei din 
sfera științelor politice și sociologiei, 
ajungând să construiască nu numai 
un model social, ci chiar un model 
de evoluție socială bazat pe ingine-
ria graduală, care este propus atât 
spre a înlocui modelul de schimbare 
socială printr‑o revoluție de amploa‑
re, cât și ingineriile sociale utopice, 
de tip holistic, pe care le imputa lui 
Platon, Aristotel și Marx5. Dintr‑o anu‑

5 Referindu‑se la metoda ingineriei graduale, Popper precizează: „Inginerul care folosește 
metoda graduală știe, asemeni lui Socrate, cât de puțin știe. El știe că poate învăța doar din 
greșeli. Prin urmare își va construi calea pas cu pas, comparând cu grijă rezultatele așteptate cu 
cele obținute, atent mereu la consecințele inevitabile și nedorite ale oricărei reforme și va evita 
reformele ce au o complexitate și un obiectiv care‑l pun în imposibilitatea de a distinge cauzele 
de efecte și de a ști ce face el de fapt. O asemenea gândire graduală nu corespunde tempera-
mentului politic al multor activiști.” (Popper 2000: pp. 325‑326). 
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mită perspectivă, putem spune că 
Popper elaborează și el tot o utopie, 
numai că spre deosebire de cele pe 
care le impută antecesorilor săi, care 
reprezintă imagini de societăți stati‑
ce, rezultate la finele unui parcurs de 
tip revoluționar de anvergură socială 
totală, la el important este chiar me‑
canismul schimbării sociale în sine, 
respectiv, ingineria graduală care vine 
la pachet cu societatea deschisă, re‑
prezentând prin ea însăși și finalul de 
drum, adică realizarea utopiei. Prin 
urmare, pentru Popper ceea ce con‑
tează este mecanismul de deschidere 
al societăților închise și înscrierea lor 
pe traiectul unei societăți deschise, 
pe care ar trebui să și rămână pentru 
totdeauna. Totuși, la fel ca și în cazul 
altor utopii care speră la devenirea lor 
practică, sens în care sunt obligate 
să pornească de la o realitate con‑
cretă, și aici, Popper se vede nevoit 
a admite că înscrierea pe acest par‑
curs este destul de improbabilă fără 
o revoluție inițială, de surpare a zidu‑
rilor societăților închise fundamentate 
pe morală, religie și modele științifice 

rigide de gestionare și distribuire a 
cunoașterii în societate și, pe cale de 
consecință, a privilegiilor și ierarhiilor 
sociale.6 Astfel, utopia lui Popper se 
dovedește a fi până la urmă una de tip 
uniformizant, dar fără a viza o unifor‑
mizare într‑un angrenaj social static, 
ci în unul dinamic, și fără a privi nea‑
părat către aplatizarea statutului indi‑
vizilor, ci către instaurarea unei stări 
de incertitudine care planează asu‑
pra ierarhiilor sociale, făcând până la 
urmă ca statutul social corespunzător 
ierarhiilor tradiționale să nu mai fie 
atât de important. 

Caracteristicile	societății	deschise	
în	viziunea	lui	Popper

Modelul de societate deschisă 
conceput de Popper nu mai pornește 
prin a căuta răspuns la întrebarea filo‑
sofilor greci: cine e mai bine să guver-
neze?, ci schimbă cu totul perspectiva 
de abordare a problemei guvernării, 
venind cu întrebarea: cum ne putem 
asigura împotriva greșelilor pe care 
cei ce guvernează le pot face în de-
trimentul nostru? (Popper 2005b: pp. 

6 În acest sens, Popper spune următoarele: „Nu sunt în toate cazurile și în toate împrejurările 
împotriva unei revoluții violente. Aidoma anumitor gânditori creștini medievali și renascentiști, 
care susțineau legitimitatea tiranicidului, cred că sub tiranie s‑ar putea să nu existe nicio altă po-
sibilitate și că o revoluție violentă poate fi justificată. Dar mai cred, totodată, că orice asemenea 
revoluție ar trebui să aibă ca unic scop instaurarea democrației; iar prin democrație înțeleg nu 
ceva vag în genul domniei poporului sau al domniei majorității, ci un set de instituții (printre care 
îndeosebi alegerile generale, adică drepturile poporului de a‑și destitui guvernul) care permit 
controlul public asupra guvernanților și demiterea acestora de către cei guvernați, instituții care 
oferă celor guvernați posibilitatea de a obține fără a folosi violența, reforme chiar și împotriva 
guvernanților. Cu alte cuvinte, folosirea violenței este justificată numai în condițiile unei tiranii 
care face imposibile reformele fără violență și ea trebuie să aibă un singur scop – crearea unei 
stări de lucruri care face posibile reformele fără violență.” (Popper 2005b: pp.194‑195). 
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172‑173). Răspunsul său la această 
întrebare constă în descentralizarea 
autorității și crearea de instituții adec‑
vate, dar nu rigide, înțelese în primul 
rând ca instituții normative și abia mai 
apoi ca organisme ale autorității pu‑
blice, care să se echilibreze între ele 
și să poată fi ajustate permanent, în 
funcție de necesitățile sociale care se 
ivesc pe parcurs din uzanța și nevoia 
lor de armonizare reciprocă. Iar în tot 
acest angrenaj rolul central ar trebui 
să revină sistemului de justiție.

Astfel, societatea deschisă a lui 
Popper apare ca o societate descen‑
tralizată în cadrul căreia nu ar trebui 
să mai avem de‑a face cu o autori‑
tate absolută, de tip paternalist, care 
vine și propune soluții general valabi‑
le pentru toată lumea. Nu mai există 
planificarea întregului și setarea unor 
trenduri de evoluție macrosocială clar 
conturate, în interiorul cărora fieca‑
re individ este obligat să viețuiască. 
Membrii societății deschise nu mai 
sunt prizonierii rigidității obiceiurilor 
sociale, ei sunt întru totul responsa‑
bilii propriei sorți, iar necesitatea îi 
determină și îi învață să ia decizii de 
unii singuri în ceea ce‑i privește. Re‑
zolvând problemă după problemă, ei 
ajung să evolueze în mod constant 
și responsabil, cu conștiința propriilor 
acțiuni și a rezultatelor acestora. În 
această societate problema greșelilor 
de guvernare dispare, deoarece gu‑

vernarea în sine ar trebui să fie res‑
ponsabilitatea tuturor indivizilor. Mai 
mult decât atât, în acest mecanism, 
descris ca inginerie socială gradua‑
lă, greșelile și erorile de parcurs, de 
data aceasta individuale, joacă un rol 
fundamental, întrucât din ele individul 
învață și, încercând să le corecteze, 
evoluează, și odată cu el evoluează 
și întregul.7

De asemenea, în societatea des‑
chisă a lui Popper comunitățile natu‑
rale par a nu își mai găsi locul, deoa‑
rece în viziunea sa forțele afective și 
emoționale care le animă sunt princi‑
pala sursă generatoare de societăți 
închise. El ține cont însă că ființa uma‑
nă are și nevoi afective și nu ar putea 
trăi în lipsa asigurării acestora, doar 
în baza relațiilor depersonalizate, ca‑
racteristice unor  comunități artificiale, 
precum cele întâlnite într‑o societate 
deschisă și rațională. Cu toate aces‑
tea, mizează pe faptul că „atunci când 
oamenii intră liberi în relații unii cu alții, 
în loc de a fi siliți de accidente care țin 
de nașterea lor, apar relații personale 
de un fel nou; iar odată cu acestea, se 
afirmă un nou individualism” (Popper 
2005a: p. 235). Astfel, Popper ajunge 
să se refere până la urmă și la angoa‑
sa care se instaurează în viața socială 
odată cu prăbușirea societății închise, 
pe care o pune pe seama efortului pe 
care traiul într‑o societate deschisă 
și din ce în ce mai depersonalizată și 

7 „(…) societatea magică, tribală sau colectivistă va fi numită societate închisă, iar societatea 
în care indivizii se confruntă cu decizii personale, societate deschisă.” (Popper 2005a: p. 232).
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abstractă îl pretinde în permanență in‑
dividului, prin necesitatea impusă de 
a fi rațional, de a lăsa nesatisfăcute 
unele din nevoile sociale emoționale 
și de a accepta responsabilități, dar o 
vede ca pe un preț care merită plătit. 

Însă, dacă comunitățile naturale 
sunt identificate ca fiind principale‑
le entități care în istorie au generat 
societăți închise, Popper găsește și 
elementele care au favorizat trecerea 
acestora către un model de societate 
deschisă. Aici el se referă la navigația 
maritimă și la comerțul maritim ca fiind 
adevărate instrumente ce au facilitat, 
încă din vremea Greciei Antice, des‑
chiderea societăților închise, tocmai 
prin contactul pe care îl realizează în‑
tre acestea, oferind astfel posibilitatea 
unei perspective multiple și, pe cale 
de consecință, inițiativei individuale 
șansa de a se ridica deasupra tribalis‑
mului societăților arhaice sau a altor 
forme similare de închistare socială. 

Sintetizând cu privire la modelul 
societății deschise pe care îl propu‑
ne Popper, acesta trebuie să se fun‑
damenteze pe o ordine democratică, 
dar nu înțeleasă în sensul de domnia 
majorității, deoarece aceasta nu ar 
fi până la urmă decât tot o tiranie, a 
majorității împotriva celorlalți. Astfel, 
Popper subliniază că într‑o societate 
deschisă puterea guvernanților trebu‑
ie limitată în așa fel încât ei să poată fi 
destituiți fără vărsare de sânge atunci 
când acțiunile lor contravin binelui 
public, iar acest lucru se poate reali‑

za doar prin intermediul unor instituții 
flexibile concepute special în acest 
sens. Singura schimbare care, în vizi‑
unea sa, ar trebui interzisă în sistemul 
juridic al unei societăți deschise este 
aceea care ar primejdui caracterul ei 
democratic, în accepțiunea anterior 
menționată. Așadar, ordinea demo‑
cratică pe care o concepe Popper 
reprezintă un veritabil teren de luptă 
pentru orice reformă care se poate 
realiza pe cale pașnică și unde toa‑
te minoritățile, cu excepția celor care 
încalcă legea democratică, ar trebui 
să se bucure de o protecție deplină a 
dreptului de a se manifesta. Centrul 
de greutate al modelului social pro‑
pus de Popper îl reprezintă instituțiile, 
a căror politică de organizare trebuie 
să țină cont permanent de tendințele 
antidemocratice latente care sunt pre‑
zente în întreaga societate. 

Societatea	Deschisă,	o	provocare	
de	ordin	conceptual	și	nu	numai

În timp ce Bergson vorbește în 
cele din urmă în mod concret despre 
o societate deschisă a umanității, ca 
formă de realizare a unității speciei, 
pe Popper pare a nu‑l interesa în mod 
deosebit acest aspect. El preferă să 
își canalizeze atenția către societățile 
închise, statice, care trebuie să se 
deschidă, fără a avea însă în vedere, 
ca referențial declarat, crearea unei 
singure societăți globale, deși este 
evident că până la urmă o astfel de 
societate va apărea de la sine, odată 
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ce toate societățile închise vor ajunge 
să se deschidă. Astfel, putem spune 
că abordarea sa teoretică reprezintă 
prin ea însăși o mostră de inginerie 
graduală.

Principial, modelul de societate 
deschisă propus de Popper este unul 
nobil, ideal, care vrea să pună cheile 
cunoașterii în mâinile fiecărui individ, 
pentru a‑l elibera, cel puțin teoretic, de 
constrângerile sociale și prejudecățile 
științei convenționale asumate de so‑
cietatea sa, dându‑i libertatea de a 
avea propriul lui fel de a fi și de a‑și 
dezvolta propria cunoaștere după bu‑
nul său plac, în funcție de contactul cu 
realitatea ce‑l înconjoară și probleme‑
le pe care aceasta i le ridică. În acest 
sens, constructul lui Popper pare că 
vine să desăvârșească idealul umani‑
tar urmărit de către Bergson.

Dar chiar și numai la o simplă pri‑
vire asupra societății deschise, gradul 
de complexitate pe care îl comportă 
acest construct ne pare a fi mai pro‑
fund de atât. Gândind critic, așa cum 
însuși Popper ne îndeamnă atunci 
când ne propune ca metodă științifică 
raționalismul critic, nu putem trece cu 
vederea faptul că societatea deschi‑
să, deși vizează reconfigurarea para‑
metrilor de desfășurare a vieții socia‑
le pentru individul comun din cadrul 
societăților închise, până la urmă este 
un construct teoretic, adresat în pri‑
mul rând inginerilor sociali. Descope‑
rim astfel că Popper a căutat să iden‑
tifice și să adune la un loc semințele 

societății deschise, fie ele chiar și 
încolțite numai ca răspuns la par‑
tea întunecată a societăților închise, 
pentru a le proiecta într‑un construct 
coerent ce ar reprezenta o veritabilă 
armă împotriva tiranilor și despoților 
care țin înlănțuiți indivizii în cadrul 
societăților închise, oriunde s‑ar afla 
acestea. Astfel, societatea deschisă a 
lui Popper nu caută doar să se facă 
plăcută și acceptată ca teorie socială 
alternativă, ci provoacă la o atitudine 
activă, de deschidere a societăților 
închise. Prin ipoteza societății des‑
chise, el oferă inginerilor sociali care 
rezonează cu spiritul acesteia, posibi‑
litatea de a promova pe principiile in‑
gineriei sociale graduale deschiderea 
societăților închise și eliberarea indi‑
vizilor de sub autoritățile absolutiste, 
cooptându‑i și pe respectivii indivizi în 
mod direct în acest travaliu. 

Totuși, în continuare, se ridică în‑
trebarea cum și de unde ar fi mai pro‑
babil să se ivească asemenea ingineri 
sociali, care să‑și asume cruciada 
deschiderii societăților închise. Răs‑
punsul la această problemă ni‑l oferă 
chiar Popper, este adevărat că indi‑
rect, atunci când ne vorbește despre 
faptul că în Grecia Antică, circumscris 
calității sale de putere maritimă a Me‑
diteranei, prin intermediul comerțului 
maritim și al comunicațiilor maritime, 
a fost posibilă animarea forțelor ce 
au zdruncinat zidurile tribalismului 
arhaic, generând o deschidere fără 
precedent a societăților închise ale 
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Antichității în întregul bazin meditera‑
nean. (Popper 2005b: pp. 206‑212). 
Astfel, urmărind același fir logic axat 
pe comerțul maritim, cu scopul de 
a identifica entitățile care favorizau 
manifestarea modelului de societate 
deschisă la momentul când Popper 
dezvolta acest concept, nu putem re‑
zista ispitei de a face o analogie între 
lumea antică, unde Grecia era prima 
forță maritimă a Mediteranei, și mo‑
dernitate, unde Marii Britanii i‑a reve‑
nit rolul de principală putere maritimă 
a mărilor și oceanelor lumii. 

Ajunși în acest punct, putem bă‑
nui, sperăm fără a greși prea mult, 
faptul că Popper este influențat în 
creionarea modelului său de socie‑
tate deschisă de perspectiva pe care 
i‑o oferă calitatea de cetățean al unei 
mari puteri maritime, cum este Marea 
Britanie, în a cărei expansiune glo‑
bală (favorizată de accesul privilegi‑
at la mările și oceanele lumii, dar și 
impulsionată de o precaritate a resur‑
selor proprii care nu puteau acoperi 
întregul necesar social), principalele 
impedimente s‑au dovedit a fi acele 
societăți care îi apar ca închise prin 
faptul că sunt reticente la moravurile 
și obiceiurile oamenilor veniți de peste 
mări, respectiv, cele care au dezvoltat 
de‑a lungul timpului tradiții și moravuri 
diferite, între acestea regăsindu‑se în 
special societățile cu o localizare pre‑
dominant continentală și care nu s‑au 
îndeletnicit în principal cu comerțul, ci 
mai degrabă cu agricultura. 

Posibilitatea unor asemenea 
influențe proiectate în constructul de 
societate deschisă ne face să ne în‑
trebăm dacă particularitățile perspec‑
tivei pe care un cetățean al Marii Bri‑
tanii o are asupra lumii nu comportă 
totuși eventuale alte influențe, reflec‑
tate mai mult sau mai puțin în creio‑
narea aceluiași construct. Așa, spre 
exemplu, ne putem întreba dacă soci‑
etatea deschisă pe care o vizualizea‑
ză Popper este una deschisă atât pe 
orizontală, referindu‑ne aici la modul 
în care înțeleg să interacționeze între 
ei indivizii comuni din societate, cât și 
pe verticală, aici având ca referențial 
modul de interacțiune dintre diferi‑
tele paliere ale structurii ierarhice a 
societății. La prima vedere această 
întrebare pare complet ruptă de con‑
text, pentru că însuși Popper neagă 
preeminența unei autorități centrale 
absolute atunci când se referă la so‑
cietatea deschisă. Cu toate acestea, 
sistemul monarhic din țara sa, oricât 
de luminat ar fi fost și oricât de luminat 
continuă să fie, prin definiție, reprezin‑
tă o structură conservatoare, iar mo‑
narhia este o instituție închisă, care 
nu se amestecă cu restul societății, ci 
este situată în vârful ei, de unde exer‑
cită o autoritate centrală, oricât de di‑
luată sau disimulată ar fi aceasta. Prin 
urmare, și ținând cont și de faptul că 
nicăieri pe parcursul teoretizării con‑
structului de societate deschisă Pop‑
per nu dezvoltă vreo critică referitoare 
la societatea britanică, oare el nu se 
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referă atunci când vorbește de deschi‑
derea societăților închise doar la alte 
societăți, considerând‑o pe a lui ca fi‑
ind un model de urmat, în același timp 
trecând acesteia cu vederea anumite 
particularități discutabile din punct de 
vedere al compatibilității lor cu ideea 
de societate deschisă? Ducând mai 
departe această întrebare, pentru ipo‑
tetica deschidere a tuturor societăților 
închise, care ar genera o societate 
deschisă globală, oare ce fel de ordi‑
ne a avut Popper în vedere, una de tip 
monarhic, una de tip republican, sau 
o altfel de ordine? Fără doar și poate 
că nu putem ști cu exactitate la ce fel 
de sistem politic s‑a gândit Popper ca 
fiind cel mai potrivit pentru o societate 
deschisă globală, el oferindu‑ne doar 
anumite indicii în acest sens. 

Însă, fără a ne cantona în perspec‑
tiva lui Popper, indiferent care ar fi fost 
aceasta, putem să atragem atenția 
asupra faptului că, în ipoteza realizării 
unei societăți deschise globale, dacă 
doar unele societăți ajung să se des‑
chidă total, iar altele aleg să‑și con‑
serve ierarhiile de putere, în paralel 
cu asumarea misiunii de a deschide 
societățile identificate ca fiind închise, 
există riscul de a avea o lume în care 
toate ierarhiile societăților caracteri‑
zate ca închise vor fi destructurate, în 
timp ce ierarhiile societăților declarate 
ca fiind deja deschise vor fi conserva‑
te și consolidate. Astfel, ni se prefigu‑
rează o societate globală așa‑zis des‑
chisă, dar profund inegală, ce riscă să 

migreze către o realitate în care anu‑
mite leadership‑uri politice de la nivelul 
statelor naționale configurate pe par‑
cursul modernității, care funcționează 
în regimuri dinastice ale căror rădăcini 
coboară până în perioada medievală, 
își vor putea da mâna pentru a se me‑
tamorfoza treptat într‑un leadership 
politic postmodern de nivel global, 
subminând înseși pozițiile de pe care 
se pot edifica eventuali competitori din 
zona presupuselor societăți închise și 
cenzurând practic accesul individului 
comun către adevăratele ierarhii de 
top ale societății. Iar această imagine 
de societate așa‑zis deschisă tinde 
să se îndepărteze în mod decisiv de 
modelul social altruist și echitabil vi‑
zat, cel puțin în teorie, atât de Popper, 
cât și de Bergson, și ar ajunge până la 
urmă să semene mai mult cu un mo‑
del social combătut de aceștia, confi‑
gurat în paradigma filosofilor creatori 
de societăți închise, în care unii sunt 
făcuți să conducă, iar ceilalți să fie 
conduși. Așadar, constructul societății 
deschise pare a include în sine, de‑
opotrivă, atât potențialitatea unei 
postmodernități a libertății și egalității 
de șanse, cât și pe cea a unui feuda‑
lism postmodern.

Apoi, canalizându‑ne atenția cu 
predilecție asupra impactului me‑
canismelor antrenate de societatea 
deschisă asupra vieții sociale de an‑
samblu, dar și a individului comun, 
ni se relevă o nouă serie de aspec‑
te mai mult sau mai puțin problema‑
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tice. Prin contrast cu modelele de 
societăți închise, unde planul politic 
este separat de cel savant și ambe‑
le sunt separate de cotidianul omului 
de rând, în modelul societății des‑
chise Popper propune o extrapolare 
a atitudinii savante în toate planurile 
sociale, gândind că astfel mintea in‑
divizilor va fi eliberată de constrângeri 
și va inova în mod spontan, constant 
și lin, iar prin aceasta societatea va 
evolua fără sincope și fără partajarea 
ei în diferite ierarhii imuabile. Cu toa‑
te acestea, el admite că trecerea de 
la o societate închisă la o societate 
deschisă, prin prăbușirea reperelor 
ce asigurau siguranța și confortul psi‑
hic al indivizilor este generatoare de 
angoasă. Aceasta deoarece până la 
urmă, prin subminarea fundamente‑
lor morale, religioase și științifice ale 
societăților indicate ca fiind închise, 
Popper, la fel ca și Bergson, vine și 
propune un model social bazat pe in‑
certitudine, argumentând că lipsa re‑
perelor fixe va stimula de data aceas‑
ta raționalitatea critică a indivizilor, și 
prin aceasta societatea de ansamblu 
va evolua. Practic, el contestă între‑
gul eșafodaj filosofic pe care s‑au în‑
temeiat societățile trecutului și chiar 
ale prezentului său, considerându‑le 
ca îndepărtându‑se, din punct de 
vedere al concepției, prea puțin de 
societățile naturale, biologice și, pe 
cale de consecință, fiind încă departe 
de o societate umană care ar trebui 
să se definească ca una rațională și 

critică. În toată această construcție el 
pare că uită însă un aspect esențial 
și anume că producerea cunoașterii 
și emanciparea intelectuală necesită 
libertatea de reflecție, precum și eli‑
berarea de angoase. Astfel, modelul 
evolutiv al cunoașterii din aproape în 
aproape pe care îl dezvoltă Popper și 
îl propune pentru toate palierele soci‑
ale în mod distinct pentru fiecare in‑
divid, pe principiul că rezolvarea unei 
probleme ne aduce în fața alteia la a 
cărei rezolvare vom purcede și așa 
mai departe, se dovedește a nu fi vi‑
abil din perspectiva evoluției societății 
de ansamblu. El ne apare mai degra‑
bă ca un model circular ce va gravita 
în jurul necesităților vitale de ordin in‑
dividual, naturale sau sociale, având 
toate șansele să eșueze exact în ceea 
ce nu își propune să fie, adică într‑un 
model static. Aparent ne putem afla în 
fața unei societăți fluide și extrem de 
dinamice, pe fond însă riscăm a avea 
în fața ochilor doar o societate extrem 
de agitată, dar circumscrisă unui plan 
static, care nu numai că nu va evolua, 
dar cel mai probabil va regresa. Mari‑
le descoperiri ale umanității de până 
acum au fost posibile tocmai pentru 
că anumiți indivizi au avut posibilitatea 
de a se extrage din această agitație a 
supraviețuirii și au putut privi către ori‑
zonturi mai îndepărtate, iar din aceas‑
tă perspectivă modelul de societate 
deschisă propus de Popper pare că 
nu ar mai oferi o șansă similară. 
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Așadar, considerăm că reprezin‑
tă o eroare amestecarea celor două 
planuri, cotidian și rutinier cu cel sa‑
vant și inovativ, ca să nu mai vorbim 
și de cel politic, deoarece va genera o 
societate în care nu va mai fi posibilă 
certitudinea asigurării necesităților vi‑
tale și, pe cale de consecință, toți indi‑
vizii își vor epuiza energia în această 
direcție. Cele trei planuri nu ar trebui 
diluate unul în celălalt, ci ar trebui să 
fie doar permeabile între ele în funcție 
de criterii transparente și accesibile 
tuturor. Mai departe, aceste planuri 
ar trebui să se susțină reciproc, în 
mod complementar, altfel vom avea 
o societate unde nu vor exista nici 
simpli lucrători, dar nici savanți sau 
oameni politici, ci doar o societate a 
filosofilor sterili care nici măcar nu vor 
avea timp să filosofeze cum se cu‑
vine, a indivizilor preocupați de pro‑
pria supraviețuire, între care în loc 
să se manifeste o complementarita‑
te în dezvoltarea cunoașterii de an‑
samblu a societății, va exista doar o 
competiție pentru monopolul resurse‑
lor. Prin urmare, în societatea deschi‑
să concepută de Popper este foarte 
probabil să predomine indivizii cărora, 
indiferent de statutul lor social, lumea 
3, a cunoașterii științifice, le va deve‑
ni practic inaccesibilă, pentru că ei nu 
vor avea la dispoziție timpul liber pen‑
tru a reflecta și a trece dincolo de lu‑
mea 2, a cunoașterii subiective. Până 
la urmă, de‑a lungul timpului, lanțurile 
necesității s‑au dovedit a fi mai con‑

strângătoare pentru mintea omului 
decât cele ale tradițiilor emanate de 
așa‑zisele societăți închise, care au 
ținut cont tocmai de aceste realități și 
au căutat să facă posibilă, dincolo de 
supraviețuire, și manifestarea celei de 
a treia lumi. 

Toate aceste probleme care ne‑au 
atras atenția în ceea ce privește con‑
structul de societate deschisă până 
la urmă nu fac altceva decât să re‑
flecte însăși ambiguitatea sa con‑
ceptuală, ce rezidă într‑o paternitate 
hibridă, unde unul dintre părinți, re‑
spectiv Bergson, accentuează trăirea 
de tip instinctual, iar celălalt, respec‑
tiv Popper, înclină net în favoarea 
raționalismului critic, deși îi îndeamnă 
pe indivizi să renunțe la perspective‑
le pe termen lung și la preocuparea 
pentru problemele ample, pentru a se 
ocupa de problemele lor imediate, a 
căror rezolvare în opinia sa va ajun‑
ge până la urmă să ofere soluții și 
pentru marile probleme. Practic, mo‑
delul societății deschise ne propune 
să renunțăm la a mai visa, pentru a 
ne ocupa mintea exclusiv cu lucruri‑
le concrete din proximitatea noastră, 
iar aici, indirect, modelul lui Popper 
converge către cel al lui Bergson, 
spre a stimula mai mult instinctul de‑
cât rațiunea, sens în care nici nu mai 
putem vorbi într‑o formă sustenabilă 
de rațiunea critică. Astfel, chiar dacă 
amândoi sunt de acord în a fi împotri‑
va a ceea ce ei definesc a fi societăți 
închise, vin și propun sub sintagma 
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de societate deschisă un model social 
care nu se poate hotărî pe ce fel de in‑
divid să se sprijine, respectiv, pe unul 
instinctual ori pe unul care trebuie să 
adopte poziția raționalistului critic.

Dar, dincolo de diversele probleme 
care se nasc în jurul conceptului de 
societate deschisă, idealul pe care 
îl poartă acesta cu sine, acela de a 
crea o societate a oamenilor liberi și 
a egalității de șanse pentru toți indi‑
vizii, merită urmărit spre a fi înfăptu‑
it. Iar în acest travaliu s‑a angajat cel 
de‑al treilea cavaler al ideii de socie‑
tate deschisă, George Soros, care va 
interpreta într‑o manieră proprie și va 
ajuta ideea să se manifeste în planul 
realității cotidiene.

3. geOrge sOrOs, sOcIetatea 
descHIsă de la cOnstruct la 
cOnstrucțIe sOcIală

Începuturile
Soros și‑a însușit filosofia societății 

deschise, am putea spune direct de 
la sursă, în cadrul studiilor la London 
School of Economics and Political 
Science, unde a avut ocazia de a‑l în‑
tâlni pe Karl Popper, care i‑a fost și 
profesor. El a intuit o serie de riscuri 
pe care le poartă cu sine ideea de so‑
cietate deschisă, însă se pare că s‑a 
lăsat animat în primul rând de orizon‑
tul luminos pe care aceasta îl lăsa să 
se întrevadă8. Astfel, atunci când a 
avut posibilitatea, și‑a asumat în mod 
public conceptul și idealurile umanita‑
re pe care acesta le implică și s‑a an‑
grenat în transpunerea lor în practica 
socială de pretutindeni.

Dar, un asemenea demers 
îndrăzneț, de transpunere a societății 

8 În Prefața la Criza capitalismului global. Societatea deschisă în primejdie, referindu‑se la so‑
cietatea deschisă conceptualizată de Popper, din perspectiva celui care și‑a asumat promovarea 
și implementarea acestui model în lume, Soros menționează: „Ca rezultat al acestei experiențe, pe 
de o parte, și datorită experienței mele din sistemul capitalist, pe de altă parte, am ajuns la conclu-
zia că lucrasem cu un cadru conceptual care nu mai era valabil. Am căutat să reformulez conceptul 
de societate deschisă. În termeni popperieni, conceptul era un antonim al noțiunii de societăți în-
chise bazate pe ideologii totalitariste, dar experiențele recente mi‑au arătat că amenințarea putea 
veni și din direcția opusă: din lipsa coeziunii sociale și absența guvernării.” (Soros 1999: p.10). 
Și cu alte ocazii, Soros subliniază faptul că, pentru a se atinge și în concret idealul unei societăți 
deschise, nu sunt suficiente separarea puterilor în stat, alegerile libere, libertatea de exprimare și 
respectarea drepturilor omului, ci, pe lângă toate acestea, mai este nevoie și de „un angajament 
puternic față de adevăr”, sens în care precizează că „Politicienii vor respecta realitatea, în loc de 
a o manipula, numai dacă oamenilor le pasă de adevăr și îi pedepsesc pe politicieni atunci când îi 
dezamăgesc.” (Soros apud Arsenie 2011). Astfel, Soros arată că, mai ales în zilele noastre, când 
mediile de comunicare au dobândit capacitatea de a influența puternic percepțiile individuale asu‑
pra realității, realizarea practică a societății deschise concepută de Popper poate fi viciată de faptul 
că, în raporturile dintre politicieni și electorat, percepțiile și opiniile acestuia din urmă pot fi foarte 
ușor manipulate și orientate prin discursul politic, într‑o direcție care să nu aducă cu sine și o mai 
bună înțelegere a realității sociale și politice (Soros 2007). 
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deschise din lumea ideilor în practica 
socială globală, necesita și o finanțare 
corespunzătoare, care nu a întârziat 
să apară printr‑un hazard mai mult sau 
mai puțin calculat, ce i‑a deschis ca‑
lea către o serie de speculații financi‑
are. Astfel, deși startul activităților sale 
de promovare a societății deschise în 
lume a fost dat undeva spre sfârșitul 
anilor ’70 ai secolului XX, acestea au 
căpătat o ascensiune cu adevărat ful‑
minantă abia începând cu anul 1992 
când, în urma unor speculații financi‑
ar‑valutare, Soros a câștigat 1,1 miliar‑
de de dolari într‑o singură zi, pe seama 
devalorizării lirei sterline. Iar acesta, 
cum deja am menționat, nu a fost de‑
cât începutul unei vertiginoase ascen‑
siuni financiare care îl situează astăzi 
printre cei mai bogați oameni ai plane‑
tei, averea sa fiind estimată undeva 
între 15 și 20 de miliarde de dolari, ni‑
meni nefiind în măsură să‑i aprecieze 
cuantumul cu exactitate. 

Asumarea	deschiderii	societăților	
închise

Așadar, având ideile și voința și 
construindu‑și pe parcurs capacita‑
tea financiară, Soros a purces la con‑
struirea societății deschise9. În mod 
firesc, principalele obstacole în calea 
operaționalizării societății deschise 

la nivel global îl constituiau regimuri‑
le totalitare care controlau societățile 
închise ale fostului bloc sovietic, pre‑
cum și cele care gravitau în sfera de 
influență a acestuia.  Astfel, într‑o pri‑
mă fază, Soros a început să finanțeze 
mișcările de disidență din fostele state 
comuniste din Europa Centrală și de 
Est, pentru ca în anul 1984 să inau‑
gureze prima Fundație pentru o Soci‑
etate Deschisă, în țara sa de origine, 
Ungaria. Ulterior, a dezvoltat o rețea 
de fundații similare, care va dobândi 
o anvergură globală, reprezentând 
principalul instrument de promovare a 
societății deschise în lume. 

Până la urmă, germenii disidenței 
sponsorizate de Soros s‑au concre‑
tizat în valul revoluționar care, înce‑
pând cu anul 1989, a cuprins statele 
comuniste din Europa Centrală și de 
Est, determinând prăbușirea regimu‑
rilor totalitare și marcând înscrierea 
acestora pe traiectul transformării în 
societăți deschise care, în fapt, a re‑
prezentat racordarea lor la un proiect 
globalizator în paradigma societății 
deschise, al cărui epicentru se ma‑
nifesta deja în arealul Euro‑Atlantic. 
Acest val revoluționar nu sfârșește 
însă prin a se localiza la nivelul Eu‑
ropei Centrale și de Est, pasul urmă‑
tor constând în a se propaga chiar în 

9 În acest sens, însuși Soros spune „(…) când am ajuns să câștig mai mulți bani decât aveam 
nevoie, am înființat, în 1979, o fundație numită Fondul Societății Deschise. Am definit obiective-
le acesteia astfel: ajutorarea societăților închise pentru a deveni societăți deschise, ajutorarea 
societăților deschise pentru a deveni mai viabile și stimularea unei gândiri critice. Prin această 
fundație m‑am implicat profund în procesul de dezintegrare a sistemului sovietic.” (Soros 1999: 
p. 9).
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arealul fostei Uniuni Sovietice, deter‑
minând ceea ce îl va face pe actua‑
lul președinte al Federației Ruse să 
afirme că a reprezentat cel mai mare 
dezastru geopolitic al secolului XX, 
desigur din perspectiva rusă, respec‑
tiv destrămarea Uniunii Sovietice. 

Dar prăbușirea regimurilor co‑
muniste și destrămarea Uniunii So‑
vietice nu au constituit decât șocul 
inițial, prin care s‑a produs surparea 
zidurilor societăților închise din fos‑
tele state comuniste. Problemele de 
fond pentru transformarea lor în veri‑
tabile societăți deschise, în parame‑
trii conturați de Popper și însușiți de 
Soros, vor continua să persiste, ele 
fiind localizate în moravurile, tradițiile 
și morala care animaseră decenii la 
rând viața societăților închise, deve‑
nind parte din ființa indivizilor acestor 
societăți și ajungând să se confunde 
până la urmă cu spiritul lor național. 
Prin urmare, pentru aceste state, 
șocul revoluțiilor inițiale nu a însemnat 
decât începutul ingineriei graduale, al 

tranziției către societatea deschisă. 
Iar în acest demers, care a presupus 
destructurarea reperelor în funcție de 
care se derulase viața în interiorul 
așa‑numitelor societăți închise, efor‑
tul principal s‑a concentrat în sensul 
sprijinirii minorităților de orice fel din 
interiorul acestora, care puteau ani‑
ma forțe centrifuge față de tot ceea ce 
dădea consistență cadrelor normale, 
până deunăzi, de desfășurare a vieții 
adoptate de majoritate, favorizând 
astfel deschiderea de ansamblu a 
societății și împiedicând tendințele de 
restaurare a unei ordini sociale stati‑
ce și închise. Pe fond, acest fapt s‑a 
tradus prin distrugerea setului de re‑
pere fizice și metafizice în baza căru‑
ia funcționaseră respectivele societăți 
închise, de la mecanisme politice to‑
talitare și circuite economice specifice 
unor economii centralizate și planifi‑
cate, până la aspecte morale și ideo‑
logice, cu profunde implicații identita‑
re la nivel de populație ca întreg, dar 
și de individ10.

10 Referindu‑se la România, Dan Dungaciu arată în legătură cu acest proces de deconstrucție 
socială următoarele: „(…) În spațiul societății românești nu s‑a petrecut o învestire firească, o 
validare a unei prestații sociale, ci o auto‑învestire, o ocupare uneori brutală, alteori buimacă, a 
pozițiilor ce confereau prerogativele reprezentării civile a societății. Logistica pusă în mișcare în 
acest scop, grupuri, reviste etc. a încercat parcă performanța de a‑i croi un profil cât mai departe 
de datele reale ale societății pe care pretindea că o reprezintă. Și a reușit! (Că există o serie de 
valori civice pe care, în esență, le împărtășesc toate societățile europene e indiscutabil; dar de 
aici până la ideea că nu există diferențe sau particularități între ele e un pas atât de mare încât 
doar o natură ideologică îl poate face senin.) De pildă: sondajele arată că instituții precum Ar-
mata și Biserica beneficiază de cele mai înalte scoruri la nivelul încrederii populației. „Societatea 
civilă” depune însă infinite eforturi pentru a exclude din rândurile ei acele tipuri de instituții sau 
persoane care le reprezintă cazul Bisericii sau de a pune în surdină valorile pe care cele două 
instituții le propagă. „Societatea civilă” în România se croiește parcă sistematic împotriva lor, 
contestându‑le sau, în cel mai bun caz, ocultându‑le. Și exemplele pot, firește, continua.” (Dun‑
gaciu 2004: pp. 445‑446). 
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Astfel, după așa‑zisa revoluție 
hard, începea parcursul evoluțiilor so‑
ciopolitice presărate cu revoluții soft, 
de răsturnare a situațiilor politice ne‑
corespunzătoare, sau mai bine zis de 
rostogolire a lor fără vărsare de sân‑
ge către definitivarea unei societăți 
deschise. Ele  trebuiau să reformeze 
straturile profunde ale ființei indivizilor 
chiar prin implicarea lor directă în eve‑
nimente, confruntarea cu problemele 
sociale și dezvoltarea conștiinței lor 
civice prin responsabilizare cu privi‑
re la propriile acțiuni, făcându‑i să‑și 
însușească astfel morala societății 
deschise și, pe fond, realizând trans‑
formarea societăților în ansamblu. Iar 
aici rolul organismelor finanțate prin 
intermediul fundațiilor pentru o socie‑
tate deschisă, create de Soros, a fost 
determinant. În cadrul unor societăți ce 
fuseseră animate de o ideologie care 
a împiedicat dezvoltarea proprietății și 
capitalului privat, acestea, extrem de 
potente din punct de vedere financiar, 
și‑au arogat rolul principal în reforma‑
rea societății civile ce gravitase până 
atunci pe orbita autorității de stat, cu 
scopul creării unei noi societăți civile, 
care practic se definea tocmai prin 
opoziție la ceea ce însemna autoritate 
publică care moștenise, într‑o formă 
sau alta, capitalul moral, ideologic și 
economic al unei forme de statalitate 
considerată închisă. 

Privind retrospectiv aceste evoluții 
și revoluții printr‑o contextualizare mai 
largă, parcursul respectiv pentru ma‑

joritatea statelor din Europa Centrală 
și de Est s‑a tradus prin „noțiunea de 
integrare euro‑atlantică” şi a presupus 
o serie de evenimente a căror omoge‑
nitate reflectă un oarecare formalism 
al tranziţiei către societatea deschisă, 
după cum urmează: 1. revoluţia iniţi‑
ală, care a determinat prăbuşirea sis‑
temului comunist; 2. configurarea sis‑
temului politic pluripartidic şi exerciţiul 
alegerilor libere; 3. revoluţiile porto‑
calii, care s‑au dorit a fi expresia unei 
renaşteri a societăţii civile autohtone, 
ce a promovat un leadership politic 
format sub umbrela fundațiilor pentru 
o societate deschisă; 4. integrarea în 
NATO; 5. integrarea în UE. 

Așadar, putem afirma că perioada 
de plin avânt al societății deschise a 
coincis cu momentul de final al Răz‑
boiului Rece, încleștarea politico‑ide‑
ologică și economică care a separat 
lumea de după cel De‑al Doilea Răz‑
boi Mondial în două mari blocuri geo‑
politice și o firavă categorie de state 
nealiniate. Sfârșitul acestei confruntări 
a înclinat balanța în favoarea modelu‑
lui conceptual adoptat de zona occi‑
dentală, în detrimentul celui care se 
afirmase în fostul spațiu de influență 
sovietică. În timp ce primul evoluase 
sub puternica influență anglo‑ameri‑
cană, în paradigma societății deschi‑
se, prin configurarea unui tip de so‑
cietate suprastatală ce transcendea 
granițele diferitelor unități politico‑ad‑
ministrative, cel din urmă se definise 
în principal ca un areal al planurilor 
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statice și închise, delimitate prin fron‑
tierele statelor naționale. Prin urmare, 
puternicul șoc geopolitic generat de 
aceste transformări avea să zguduie 
întreaga lume, iar demersul de creare 
a unei societăți deschise globale sub 
impulsul imprimat de Occident a pre‑
supus extrapolarea evoluțiilor înregis‑
trate în zona Europei Centrale și de 
Est și din fosta URSS, la scară globa‑
lă. Astfel, un șir de evenimente simila‑
re, cu anumite variațiuni determinate 
de caracteristicile etno‑antropologice 
și geopolitice ale fiecărui areal în par‑
te, au cuprins mai devreme sau mai 
târziu întreaga zonă ce se aflase sub 
influența sovietică, precum și cea mai 
mare parte dintre entitățile nealiniate, 
care oscilaseră între cele două mari 
blocuri geopolitice. Revoluții similare 
cu cele care au inaugurat și, ulterior, 
au presărat tranziția neterminată încă 
către modelul de societate deschisă 
în Europa Centrală și de Est și în fos‑
ta URSS aveau să cuprindă până la 
urmă întreaga lume, din America La‑
tină și până în Extremul Orient, fără 
a uita de spațiul de manifestare al 
Islamului. În acest ultim caz, frapea‑
ză similitudinea dintre sincronicitatea 
revoluțiilor care au cuprins o serie de 
state arabe începând cu anul 2010, și 
sincronicitatea revoluțiilor anticomu‑
niste din Europa Centrală și de Est 
declanșate în anul 1989. Desigur că 
nu peste tot s‑au manifestat aceleași 
trenduri de evoluție, înregistrându‑se 
reculuri puternice în state precum 

China, Federația Rusă sau Iran, ca să 
nu mai vorbim despre Coreea de Nord 
sau Cuba, unde practic nici nu au 
avut loc revoluții. Aici, tradiționalismul 
societăților respective și întregul set 
de valori culturale prin care acestea 
se defineau și pe care se fundamen‑
tau realitățile lor sociopolitice s‑au do‑
vedit, cel puțin până în prezent, a fi 
mai puternice decât ipoteza societății 
deschise propusă de Occident. De 
asemenea, încercarea de racordare 
a unora dintre fostele societăți închi‑
se la modelul globalizator derulat în 
paradigma societății deschise nu s‑a 
putut realiza peste tot doar prin simple 
revoluții, degenerând pe alocuri în răz‑
boaie civile sau chiar în veritabile con‑
flicte militare, foarte apropiate de mo‑
delul conflictului armat clasic, precum 
s‑a întâmplat în cazul Irakului, Iugos‑
laviei, Siriei, Georgiei sau, mai nou, al 
Ucrainei. Pentru aceste societăți este 
încă greu de cuantificat impactul con‑
flictelor respective și dacă vor reuși să 
supraviețuiască deznodământului lor. 
Mai mult decât atât, în cazul conflic‑
tului din Ucraina pare că propagarea 
modelului de societate deschisă ca 
unică paradigmă de realizare a unei 
societăți globale a întâmpinat pentru 
prima dată o rezistență ce se contu‑
rează într‑o veritabilă tentativă de pro‑
movare a unei alternative concurente, 
insuficient definite sau expuse pentru 
moment, dar în al cărui fundal se pot 
discerne ca principali promotori mem‑
brii unui leadership politic emanat de 
Federația Rusă și, respectiv, China.



33

Câteva cuvinte despre criticile 
aduse	promovării	societății	 
deschise	în	lume

Substratul criticilor aduse ideii de 
societate deschisă rezidă în chiar 
faptul că inerția transpunerii sale în 
practica socială a căpătat o anvergu‑
ră globală concomitent cu încheierea 
Războiului Rece. Ea s‑a suprapus 
cu o serie de evoluții politice și geo‑
politice care au marcat trecerea de 
la o ordine mondială bipolară la una 
unipolară, în cadrul căreia lumea oc‑
cidentală, sub puternica influență an‑
glo‑americană, a căpătat întâietate. 
Astfel, ideea de societate deschisă, 
cel puțin în societățile prinse în vâl‑
toarea tranziției, a fost deopotrivă 
ovaționată, dar și suspectată că, în 
spatele idealurilor umanitare pe care 
le promovează la nivel declarativ, 
poate ascunde și perpetua motivații 
mai puțin nobile, care în trecut au fun‑
damentat mentalitatea conflictuală și 
revanșardă ce a caracterizat perioada 
Războiului Rece.

Suspiciunile respective își cau‑
tă argumente în faptul că lumea oc‑
cidentală și‑a asumat promovarea 
societății deschise la nivel global 
printr‑un militantism extrem de activ, 
ce îmbracă nuanțe ideologice, fiind 
puternic susținut și prin acțiuni poli‑
tice, economice și chiar militare de 
deschidere a fostelor societăți închise 
(a se vedea în acest sens intervențiile 
militare din fostul spațiu Iugoslav, Irak 
sau Libia care au marcat ultimele de‑

cenii), demers care practic a însem‑
nat racordarea acestora, cel puțin din 
perspectiva exploatării resurselor lor, 
la proiectul globalizator derulat de Oc‑
cident. Pe acest fond al prăbușirii zi‑
durilor care îndiguiau fostele societăți 
închise, fluxurile financiare și de capi‑
tal provenind din Occident au pene‑
trat cu ușurință economiile naționale 
ale societăților închise, în cele mai 
multe dintre cazuri preluând treptat 
pârghiile de control asupra acestora. 
Faptul a însemnat pentru majorita‑
tea covârșitoare a indivizilor acestor 
societăți până la urmă doar trecerea 
lor de sub despotismul unui aparat de 
stat totalitar sub cel al unui mediu eco‑
nomic controlat de corporații occiden‑
tale, mai mult sau mai puțin private, 
indiscutabil mai capabile să‑și susțină 
și să‑și promoveze propriile interese 
în plan social decât cetățeanul sim‑
plu, preocupat în primul rând de a‑și 
asigura supraviețuirea în noul context 
caracterizat de o puternică incertitu‑
dine. Astfel, în interiorul statului‑ex‑
presie a unei societăți deschise ajung 
să nu se mai intersecteze doar inte‑
resele cetățenilor cu cele ale apara‑
tului de stat, respectiv cu ale celor 
care sunt învestiți cu încredere pentru 
a deține demnități în aparatul de stat 
și pot fi sancționați pe cale electora‑
lă, ci, pe lângă acestea, interferează 
tot mai mult interese străine de soci‑
etatea propriu‑zisă. La toate acestea 
se adaugă și circumscrierea formelor 
de statalitate ale diferitelor societăți 



34

deschise în forme de organizare su‑
prastatală care cenzurează statul în 
a se mai manifesta deplin ca putere 
suverană și independentă în propriile 
granițe teritoriale. Prin urmare, pen‑
tru proaspetele societăți deschise, 
practic paradigma contractului soci‑
al stabilit în modernitate între stat și 
cetățean se dovedește a nu mai fi de 
actualitate, deși, la nivel declarativ, 
în temeiul ei se asigură în continu‑
are legitimitatea publică și așa‑zisa 
funcționalitate a statului. Pentru aces‑
te considerente, precum și pentru al‑
tele mai mult sau mai puțin similare, și 
altruismul lui George Soros, ca prin‑
cipal promotor al societății deschise, 
a fost pus în discuție. Astfel, dincolo 
de unele convergențe între interesele 
de ordin politic, economic, militar etc., 
asumate ca atare de entități statale 
sau organizații cu profil politico‑militar 
occidentale, și acțiunile de implemen‑
tare a societății deschise, prin rețeaua 
de fundații pentru o societate deschi‑
să sau alte organisme afiliate acesto‑
ra, care l‑au adus pe Soros în centrul 
teoriilor conspiraționiste, se adaugă și 
faptul că demersul său de promovare 
a societății deschise s‑a suprapus cu 
creșterea fulminantă a propriei averi. 
De asemenea, nu a scăpat necritica‑
tă nici devierea de la spiritul ideii de 
societate deschisă prin acțiunile în‑
treprinse de Soros, prin faptul că în 
proaspetele societăți deschise, atât 
vectorii de notorietate ai societății ci‑
vile, cât și cea mai mare parte a celor 

promovați la nivelul leadership‑ului 
politic au fost formați sub aceeași um‑
brelă a fundațiilor pentru o societate 
deschisă, prin aceasta fiind eludată 
pe fond însăși dezbaterea dintre soci‑
etatea civilă și factorul politic, dezba‑
tere în a cărei onestitate constă mare 
parte din esența societății deschise.    

În lumina acestor critici, se pune 
problema până la urmă dacă ingineria 
graduală care face parte din filoso‑
fia societății deschise emanată de la 
Bergson și Popper nu a fost asumată 
în realitatea practică ca o schimbare 
de paradigmă în susținerea unui ex‑
pansionism de tip colonial, la fel de 
manifest ca și în alte epoci trecute, 
însă acum cu evitarea întreprinderii 
sale, pe cât posibil, prin conflicte mi‑
litare deschise tocmai din cauza com‑
plexului de acțiuni asociat promovă‑
rii societății deschise. În acest sens, 
principalele critici aduse modului de 
implementare a societății deschise 
alcătuiesc și corpusul criticilor împo‑
triva globalizării și se remarcă în pri‑
mul rând ca o contestare a modului de 
implementare a societății deschise și 
nu ca o contestare a ideii de societate 
deschisă în sine, care de altfel pare 
a fi dorită de toată lumea, cel puțin la 
nivel declarativ.

4. cOncluzII

Prin cele de mai sus nu ne‑am 
propus epuizarea tuturor aspectelor 
referitoare la conceptul de societate 
deschisă, deoarece acest lucru ar fi 
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practic imposibil de realizat. Dinco‑
lo de faptul că societatea deschisă 
este o construcție teoretică aflată la 
confluența unor perspective și abor‑
dări pe alocuri contradictorii, repre‑
zentând prin aceasta un vast teren al 
dezbaterilor de idei, este mai înainte 
de toate un construct viu, care evolu‑
ează sub ochii noștri de la o zi la alta, 
alimentându‑se din efectele mai mult 
sau mai puțin previzibile generate de 
transpunerea sa în practica socială 
și având deopotrivă admiratori, dar 
și contestatari. Apoi, este un subiect 
predispus suplimentar la controverse 
și dezbateri prin faptul că a avut cura‑
jul să se afilieze unui corpus de idei ce 
și‑a asumat critica întregii cunoașteri 
și chiar a metodelor de dezvoltare a 
cunoașterii care au animat secole la 
rând evoluția umanității, în acest sens 
înțelegând să își găsească adversari 
tocmai printre mințile cele mai adulate 
de‑a lungul timpului de știință și filo‑
sofie. 

Ceea ce am dorit însă a fost con‑
turarea genezei acestui construct 
și a evoluției sale de la simplă idee 
la realitate socială, încercând să 
evidențiem unele dintre provocări‑
le pe care le poartă cu sine teoria și 
practica societății deschise. În acest 
sens, nu ne putem ascunde surprin‑
derea pe care am încercat‑o atunci 
când am realizat că ideea de societa‑
te deschisă, o constantă a cotidianu‑
lui, nu se fundamentează într‑o teorie 
care să‑și poată susține existența prin 

sine însăși. Teoreticienii conceptului 
de societate deschisă și‑au canalizat 
efortul intelectual în identificarea și 
evidențierea trăsăturilor negative ale 
așa‑ziselor societăți închise, spunân‑
du‑ne cum nu este bine să fie o soci‑
etate și abia apoi căutând să traseze, 
de altfel destul de vag, o alternativă la 
acestea, sub forma a ceea ce ei nu‑
mesc a fi societate deschisă. Mai sim‑
plu spus, filosofia societății deschise 
nu ar putea exista în lipsa celei pe 
care se întemeiază modelul de socie‑
tate închisă. Din această perspectivă, 
societatea deschisă ne apare ca fiind 
un construct care se încadrează per‑
fect într‑un mecanism de tip dialectic, 
unde teza este societatea închisă, iar 
societatea deschisă reprezintă anti‑
teza, sinteza interacțiunii dintre cele 
două modele fiind în plină desfășurare 
sub ochii noștri. Și mai mult decât 
atât, conștient sau nu, într‑o mai mică 
sau mai mare măsură, fiecare din noi 
contribuim la realizarea ei. 

Așadar, putem concluziona că, 
în teoria societății deschise, referin‑
du‑ne în special la dezvoltarea re‑
alizată de Popper, se reflectă încă 
o dată influența societății britanice, 
ce funcționează pe baza unui drept 
cutumiar preocupat să stabileas‑
că în primul rând interdicțiile, după 
care lasă fiecăruia posibilitatea de 
a se manifesta după bunul plac, cu 
condiția de a nu încălca limitele im‑
puse. Prin aceasta, societatea bri‑
tanică se deosebește fundamental 
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Sinteza antagonismului societate deschisă ‑ societate închisă

Caracteristicile societății 
deschise

Caracteristicile societății 
închise

profil general Este cosmopolită, dinamică și 
emergentă.

Este omogenă, statică și stabilă.

Sfera politică Predomină doctrinele și ideologii‑
le de sorginte liberală.

Sistem politic care stimulează 
participarea individuală la proce‑
sul de decizie politică.

Predomină doctrinele și ideologii‑
le de sorginte colectivistă.

Sistem politic care funcționează 
în baza unor principii și mecanis‑
me socio‑decizionale rigide care 
privează individul de o participa‑
re efectivă la procesul de decizie 
politică.

Sfera 
Economică 

Economie de piață, transnațională.

Capitalul privat domină ca pon‑
dere capitalul public în economie.

Economie centralizată și planifi‑
cată, localizată.

Capitalul public domină capitalul 
privat ca pondere în economie.

Sfera Juridică Reglementare juridică sumară, 
de bază – drept negativ.

Exces de reglementare juridică – 
drept pozitiv.

Sfera Religiei Diversitate de culte religioase 
care nu se exclud reciproc.

Peisajul social este dominat de 
un singur cult religios.

Sfera Socio‑
culturală

Se întemeiază pe valori culturale 
asociate schimburilor comerciale.
Rolul principal revine comunităților 
artificiale.
Presupune dislocarea populațiilor 
etnice din arealele tradiționale de 
manifestare.
Funcționează pe principiul mino‑
rităților active, care împiedică in‑
staurarea unui monopol cultural 
la nivel de societate.

Se întemeiază pe valori culturale 
asociate cultivării pământului.
Rolul principal revine comunităților 
naturale, etnice.
Presupune localizarea populațiilor 
etnice în arealele tradiționale de 
manifestare.
Funcționează pe principiul mono‑
polului majorității.

de societățile de descendență sau 
inspirație latină, caracterizate de un 
exces de reglementare, care nu se 
limitează doar la a impune interdicții, 
ci caută codificarea fiecărui aspect 
al vieții publice și private. Prin urma‑
re, putem spune cu certitudine doar 

că societatea deschisă trebuie să fie 
așa cum nu este societatea închisă, 
Popper semnalându‑ne limitele dintre 
cele două și lăsându‑ne libertatea de 
a ne construi fiecare mai departe pro‑
pria idee de societate deschisă.  
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Pluralism de idei și de opinii.

Peisaj social diversificat.
Abordare temerară a necunoscu‑
tului.
Orientare către viitor.
Extroversie.
Segment al clasei de mijloc bine 
definit.

Univers dogmatic al ideilor și opi‑
niilor.
Peisaj social uniformizat.
Reticență în fața necunoscutului.

Orientare către trecut.
Introversie.
Societate a extremelor.

Determinism 
geografic și 
coordonate 
geopolitice

Apariție și manifestare favorizate 
de o poziționare geografică cu 
deschidere maritimă generoasă.
Din punct de vedere istoric este 
caracteristică mai degrabă Occi‑
dentului ‑ Euratlantism.

Susține expansiunea pe mode‑
lul economiei‑lume și modele de 
integrare politico‑administrativă 
transnaționale.

Apariție și manifestare favorizate 
de o poziționare geografică pre‑
ponderent terestră.
Din punct de vedere istoric este 
caracteristică mai degrabă are‑
alului geografic care se întinde 
dinspre Europa Centrală către 
Orient – Eurasianism.
Favorizează apariția mișcărilor 
de rezistență etnică împotriva 
tendințelor de integrare politi‑
co‑administrativă care se mani‑
festă în plan transnațional.

Apogeu de 
manifestare

Postmodernitatea Modernitatea

II. sOcIetatea rOmânească pe 
drumul către O sOcIetate descHIsă

Dacă în viziunea lui Bergson 
societățile închise erau identificate 
în primul rând ca fiind acele societăți 
tradiționaliste, ancorate profund în obi‑
ceiul pământului, prin intermediul lui 
Popper și Soros în cercul societăților 
închise au ajuns să pășească și sta‑
tele foste, de acum, socialiste/comu‑
niste. Astfel, prin opoziție cu acestea, 
conceptul de societate deschisă s‑a 
înfrățit în mod firesc cu democrația, 
cu libertățile individuale și cu ideea de 
dreptate și justiție socială fără discri‑

minare asumate de societățile occi‑
dentale. 

Luându‑ne ca referențial socie‑
tatea românească din perspectiva 
avansată mai înainte, din punct de ve‑
dere spațio‑temporal, putem spune că 
în prezent aceasta se află la o răscru‑
ce de vremuri, respectiv, între moder‑
nitate și postmodernitate, precum și 
că dintotdeauna s‑a aflat la o răscru‑
ce de spații culturale, respectiv între 
Orient și Occident. Totodată, dacă din 
punct de vedere formal și instituțional 
astăzi societatea românească apa‑
re ca fiind racordată Occidentului și 
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spațiului de manifestare al prototipului 
de societate deschisă, despre fondul 
cultural al societății românești trebuie 
să menționăm însă că studiile de nișă 
din domeniul socio‑cultural și antropo‑
logic mai conturează încă, cu destulă 
certitudine, un profil de societate în‑
chisă (a se vedea spre exemplu Hof‑
stede et al. 2012, Inglehart&Welzell – 
Cultural map of the World, Todd 2002, 
Huntington 1997 etc.). Potrivit acestor 
studii, societatea românească se ca‑
racterizează în primul rând printr‑un 
mod de viață auster, distanță mare 
pe relația individ – autoritate publică, 
colectivism și o reticență în abordarea 
necunoscutului ce se manifestă prin‑
tr‑o tendință de ancorare excesivă, de 
tip regresiv, în zona tradițiilor autoh‑
tone.

1. OperațIOnalIzarea cOnceptuluI 
de sOcIetate descHIsă în sOcIetatea 
rOmânească

România,	societatea	deschisă	și	al	
treilea	val	de	democratizare

Așadar, societatea românească se 
profilează, cu destulă certitudine și, 
am putea spune, în mod tradițional, 
în parametrii de manifestare specifici 
modelului de societate închisă, fără a 
face notă discordantă din acest punct 
de vedere cu celelalte societăți înveci‑
nate geografic. Așa cum reflectă stu‑
diile de profil, printre altele, acest mo‑
del se asociază cu un nivel de bunăs‑
tare scăzut al populației, precum și cu 
o presiune de tip autoritar, exercitată 

de sistemul public într‑o manieră rela‑
tiv discreționară asupra vieții private. 

Având în vedere faptul că, în mod 
evident, se remarcă o concentrare 
a bunăstării în țările care corespund 
profilului de societate deschisă, de‑
finite în sens larg drept democrații li‑
berale pluraliste, concentrare care se 
suprapune și cu un înalt grad de impli‑
care activă, atât al entităților statale, 
cât și al celor private din zona acestor 
țări în realizarea actualului proiect glo‑
balizator, modelul de societate des‑
chisă a devenit, firesc, un ideal social 
de urmărit și de atins și pentru indivizii 
ce alcătuiau societatea românească. 
Pe cale de consecință, odată cu ceea 
ce pentru Samuel P. Huntington a re‑
prezentat al treilea val global de de-
mocratizare (Huntington 1991), cele 
trei valuri de democratizare descrise 
de autor propagându‑se în trepte, dar 
cu anumite reculuri, pe o direcție de 
deschidere a societăților dinspre lu‑
mea scandinavă și anglo‑saxonă, tre‑
când prin cea germană și latină, către 
lumea de influență slavă, spațiul cul‑
tural specific arealului de manifestare 
al Religiei Islamice și Orient, și socie‑
tatea românească, la începutul anilor 
’90, s‑a înscris pe parcursul tranziției 
de la modelul societății închise către 
societatea deschisă, optând pentru 
asimilarea know‑how‑ului de orga‑
nizare sociopolitică furnizat de țările 
occidentale.

Elementul central al acestui 
know‑how și, de altfel, cel mai vizi‑
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bil în faza de debut, dar și în prima 
etapă a tranziției, atât pentru Ro‑
mânia, cât și pentru celelalte țări 
aflate într‑o situație similară, a con‑
stat în implementarea unui sistem 
de organizare sociopolitică de tipul 
democrațiilor liberale pluraliste. Pe 
cale de consecință, regimurile autori‑
tare de sorginte comunistă din Europa 
Centrală și de Est, care reprezentau 
principalele diguri ce stăteau în fața 
celui de al treilea val huntingtonian 
de democratizare globală, au devenit 
și principalele impedimente în calea 
realizării modelului de societate des‑
chisă.  Astfel, democrația liberală de 
tip pluralist a ajuns, din punct de ve‑
dere ideologic, vârful de lance care 
a susținut și în România propagarea 
modelului de societate deschisă.

Democrație	liberală	de	tip	pluralist	
și	mai	mult	decât	atât

Dar adoptarea unui sistem de 
organizare sociopolitică de tipul 
democrației liberale pluraliste repre‑
zintă doar o condiție esențială în ve‑
derea realizării societății deschise, 
nu însă și suficientă. Pentru a avea o 
societate deschisă în adevăratul sens 
al teoriei societății deschise, adică de 
societate globală a umanității, este 
necesar ca democrației liberale plura‑
liste să îi succeadă și să i se supra‑
pună mecanisme de integrare socio‑
politică și economică transnaționale, 
aferente unei deschideri a diferitelor 
societăți configurate pe parcursul 

modernității și pe dimensiunea lor 
de relaționare externă. Din punct de 
vedere formal, pentru societatea ro‑
mânească, și nu numai, acest lucru 
s‑a materializat sub forma parcursului 
integrării euroatlantice, respectiv, sub 
forma integrării în structurile NATO și 
UE, care reprezintă adevărate platfor‑
me de implementare a modelului de 
societate deschisă. Pe fondul acestei 
deschideri formale, se remarcă, însă, 
o rezistență la schimbare destul de 
consistentă a indivizilor din societa‑
tea românească, ce rezidă în realități 
socio‑culturale specifice modelului de 
societate închisă care își au rădăcini‑
le într‑o desfășurare de evenimente 
și fenomene ce au precedat perioada 
de manifestare și de apogeu al ideo‑
logiei socialist‑comuniste. Iar această 
rezistență la schimbare poate fi con‑
statată, în diferite grade de intensita‑
te, nu numai în societatea româneas‑
că, ci și în alte societăți înscrise pe 
parcursul unei tranziții similare.

 Astfel, după entuziasmul inițial al 
indivizilor aparținând societăților în‑
chise în ceea ce privește susținerea 
valului democratizării și asumarea 
schimbării regimurilor autoritare de 
sorginte comunistă cu unele guver‑
nate, cel puțin teoretic, de princi‑
pii specifice democrației liberale, în 
toate țările fost socialist‑comuniste 
a urmat un recul în fața unei tot mai 
ample deschideri sociale față de re‑
stul lumii, ce părea că se manifestă 
de la sine, în urma inerției genera‑
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te de prăbușirea sistemelor politice 
autoritare și închise, scăpând con‑
trolului autohton. Iar acest recul se 
datora tocmai faptului că respectiva 
deschidere intra în coliziune flagrantă 
cu valori și repere a căror origine se 
regăsește în evenimente și realități ce 
au precedat cu mult ideologia comu‑
nistă, aceasta din urmă venind doar 
să le accentueze și mai mult. În acest 
sens, constantele specifice profilului 
de societate închisă pentru societa‑
tea românească se pot asocia, prin 
comparație cu profilurile țărilor înveci‑
nate sau înrudite cultural, poziționării 
geografice, structurii antropologice 
și principiilor de conviețuire în cadrul 
familiei autohtone, precum și trecutu‑
lui istoric, interacțiunii cu spațiul cul‑
tural‑lingvistic al latinității și cu cel al 
religiei creștin‑ortodoxe (Hofstede et 
al. 2012; Huntington 1997). 

Toți acești factori care s‑au dovedit, 
din perspectiva teoriei societății des‑
chise, a fi convergenți în promovarea 
și susținerea unui model social închis, 
prezintă însă o largă desfășurare isto‑
rică, în urma căreia a rezultat până la 
urmă chiar profilul culturii naționale a 
societății românești, ajungând să facă 
parte din însăși ființa indivizilor care 
și‑au asumat apartenența la această 
societate. Prin urmare, în acest caz, 
tranziția de la societatea închisă la so‑
cietatea deschisă găsește ca princi‑
pali oponenți tocmai acei factori care 
reprezintă pilonii de rezistență ai cul‑
turii naționale românești. Iar promo‑

torii societății deschise i‑au identificat 
ca atare și, în ideea creării societății 
deschise de tip post‑național, în acord 
cu trendurile postmoderne de de‑
structurare a vechilor forme și fonduri, 
dar și cu principiile ingineriei graduale 
teoretizate de Karl R. Popper, au pro‑
cedat la destructurarea lor.  

Schimbarea	profilului	cultural	al	
societății	românești,	un	model	de	
inginerie	socială	graduală		

Parafrazându‑l pe Geert Hofstede, 
despre o cultură putem spune că rezi‑
dă în valori, ritualuri, eroi și simboluri, 
toate acestea reflectându‑se în practi‑
cile sociale adoptate de exponenții cul‑
turii respective (Hofstede et al. 2012: 
pp.18‑23). În timp ce valorile constitu‑
ie un veritabil soft mental invizibil, cele 
mai multe dintre practicile sociale se 
regăsesc reglementate și cuantificate 
prin instituțiile și organizațiile emana‑
te de societatea edificată pe soclul 
respectivei culturi. La toate acestea, 
în conturarea identității profilului cul‑
tural al unei societăți naționale se mai 
adaugă limba și religia (Hofstede et 
al. 2012: pp. 23‑37). Totodată, între 
practicile sociale și instituțiile aferente 
lor, pe de o parte, și valorile pe care 
se fundamentează cultura respectivă, 
care constituie nucleul dur al aceste‑
ia, pe de altă parte, se manifestă o 
relație de tip dialectic, caracterizată 
de influențe în ambele sensuri. Ast‑
fel, putem spune că valorile determi‑
nă specificul practicilor sociale și al 
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instituțiilor, iar modificarea treptată a 
elementelor de context, care atrage 
adoptarea de noi instituții și practici, 
are potențialul de a acționa asupra 
straturilor superficiale ale culturii (ritu‑
aluri neinstituționalizate, eroi, simbo‑
luri) și poate atrage în cele din urmă 
chiar modificarea valorilor care con‑
stituie nucleul culturii, deoarece, prin 
prisma noilor realități sociale, acestea 
ajung să nu mai ofere reperele nece‑
sare asigurării supraviețuirii indivizilor 
în condiții acceptabile lor.

Prin urmare, valorile reprezentative 
pentru nucleul dur al profilului cultural 
al societății românești, astfel cum a 
fost ea configurată și statuată oficial 
pe parcursul modernității, la care s‑au 
adăugat cei aproximativ 50 de ani 
de implementare a ideologiei socia‑
list‑comuniste, s‑au reflectat și au fost 
susținute atât prin practicile sociale 
și instituțiile existente în plan social, 
cât și prin ritualurile informale, eroii 
și simbolurile asumate de societatea 
românească în tot acest interval. Iar 
în privința ritualurilor, eroilor și a sim‑
bolurilor trebuie să menționăm că cele 
mai multe dintre acestea s‑au crista‑
lizat pe parcursul mai multor secole 
de evoluție istorică, care au precedat 
perioada modernă de constituire a 
societății românești ca stat național, 
asigurând până la urmă fundamente‑
le originare și identitare ale acesteia.

Astfel, cu referire la aplicarea in‑
gineriei graduale specifice societății 
deschise în planul tranziției societății 

românești post‑comuniste de la mo‑
delul societății închise către cel al 
societății deschise, putem identifica 
două niveluri separate de acțiune, 
adoptate mai mult sau mai puțin 
conștient la nivel local, care se în‑
trepătrund într‑un mod convergent, 
respectiv, cel de reconfigurare a for‑
melor, manifest în planul reformării 
instituțiilor și al practicilor sociale for‑
male generate de acestea, și cel de 
reconfigurare a fondului, manifest în 
planul ritualurilor (unde ne referim de 
această dată doar la practicile infor‑
male, neinstituționalizate), eroilor și 
simbolurilor. Potrivit teoriei, cele două 
paliere de acțiune ar trebui să se 
potențeze reciproc în sensul că, până 
la urmă, acele valori care dădeau 
consistență profilului de societate în‑
chisă, respectiv valorile de tip autori‑
tar, colectivist, regresive și restrictive, 
ar trebui să cadă în desuetudine, pen‑
tru a face loc valorilor specifice profi‑
lului de societate deschisă.

Îndrăznim să spunem că, pentru 
societatea românească, cei 50 de ani 
de socialism‑comunism s‑au manifes‑
tat în principal la nivelul instituțiilor și 
practicilor sociale impuse de ideologia 
socialist‑comunistă, fără a determina 
neapărat modificarea drastică a va‑
lorilor care asigurau fundalul cultural 
al societății românești de ansamblu, 
acționând parcă pentru desăvârșirea 
acestora în sensul menținerii și defini‑
tivării unui profil individual de proletar 
perpetuu pentru insul autohton (individ 



42

lipsit de capital de producție privat), 
aflat la acel moment în tranziția de la 
societatea de tip agrar la cea industri‑
ală. Pe cale de consecință, prăbușirea 
sistemului totalitar autohton de sor‑
ginte comunistă sub presiunea celui 
de al treilea val de democratizare și 
adoptarea la nivel instituțional a prin‑
cipiilor asociate democrației liberale 
de tip pluralist inițial nu au fost sus‑
ceptibile a genera decât modificarea 
straturilor de suprafață ale societății, 
respectiv instituțiile și noile practici 
formale asociate lor, al căror fond însă 
se vedea viciat de persistența valorilor 
profunde asociate culturii românești 
și a practicilor informale aferente lor. 
Astfel, în ciuda preluării și adoptării 
instituțiilor de tip occidental, societa‑
tea românească, în loc să se îndrepte 
către bunăstarea dorită, părea că, din 
contră, se îndepărtează de aceas‑
ta, pierzându‑și până și minima sa 
coerență anterioară de funcționare, 
dată de convergența ce existase între 
profilul cultural autohton și instituțiile 
adoptate. O coerență care făcuse ca 
în ciuda mutilării sferei vieții private, 
statisticile pe hârtie să reflecte unele 
performanțe publice ale societății de 
ansamblu. Acest aspect, al posibilității 
limitate de a se genera modificări de 
fond în viața societății românești prin 
adoptarea întocmai a unor instituții 
specifice altor societăți, străine, este 
tratat pe larg în lucrarea Modernita-
tea Românească, realizată de către 
Lazăr Vlăsceanu și Marian‑Gabriel 

Hâncean, cei doi autori identificând 
un mecanism regresiv de manifesta‑
re a elitelor și instituțiilor românești, 
cu o persistență istorică, care indi‑
ferent de reformele implementate/
adoptate în plan local, a întreținut 
sau, după caz, a generat până la 
urmă elite și instituții de tip extractiv, 
în sensul că ordinea socială specifică 
societății românești, pe tot parcursul 
modernității, s‑a manifestat ca una ce 
a susținut polarizarea bunăstării către 
un segment restrâns al elitelor, în timp 
ce majoritatea populației se situa la li‑
mita subzistenței (Vlăsceanu & Hân‑
cean 2014). Asupra problemei elitelor 
locale vom reveni și noi pe parcurs.

Cu toate acestea, noile practici so‑
ciale la care erau nevoiți să recurgă 
indivizii autohtoni pentru a supraviețui 
în noul context socio‑politic consfințit 
și din punct de vedere instituțional, ti‑
mid, dar sigur, și sub din ce în ce mai 
atenta monitorizare și coerciție de 
parcurs a furnizorilor noului know‑how 
socio‑politic (celebrul de acum meca‑
nism de verificare și cooperare euro‑
pean – MCV –, dar și condiționalitățile 
impuse de FMI și Banca Mondială), 
începeau să acționeze în sensul cre‑
ării unei unde de șoc ce se propaga 
către nucleul dur al valorilor ce asigu‑
rau consistența profilului cultural au‑
tohton. Astfel, trecerea de la regimul 
republican prezidențial de tip totalitar 
la sistemul pluralist semi‑prezidențial, 
în planul instituțiilor politice, și trece‑
rea de la sistemul economiei centrali‑
zate planificate la cel al economiei de 
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piață, în planul instituțiilor economice, 
au determinat o prăbușire efectivă a 
tuturor reperelor autohtone în funcție 
de care se derula viața socio‑econo‑
mică și politică a indivizilor. La toate 
acestea s‑au adăugat deschiderea 
granițelor și contactul propriu‑zis cu 
străinătatea, care acum nu mai era 
neapărat intermediat cetățeanului de 
către stat. Fragmentarea politică a 
societății și șomajul generat de colap‑
sul economiei centralizate sub presi‑
unea competiției economice externe, 
asociate cu posibilitatea, accesibilă 
de acum tuturor cel puțin din punct de 
vedere teoretic, de ascensiune politică 
și/sau de dezvoltare a capitalului pri‑
vat, în condițiile în care capitalul eco‑
nomic privat în societatea româneas‑
că practic nu exista la acel moment, 
au generat în mod firesc o competiție 
internă pentru parvenire și o disoluție 
din ce în ce mai pronunțată a capi‑
talului social. Pe cale de consecință, 
colectivismul, principiile și valorile 
egalitare de conviețuire manifeste pe 
axa orizontală a societății, precum și 
tendința de abordare rezervată a ne‑
cunoscutului, specifice modelului de 
societate socialist‑comunistă cu o gu‑
vernare extrem de centralizată și pla‑
nificată, au fost puternic zdruncinate 
de noile realități, în care necunoscu‑
tul și incertitudinea invadaseră toate 
aspectele vieții, relevând faptul că 
potențații noilor vremuri sunt cei care 
își asumă riscul desprinderii de inerția 
vieții colective, urmărind o agendă 

proprie și un parcurs individual carac‑
terizat de o atitudine activă, în acord 
până la urmă cu principiile societății 
deschise de responsabilizare a indi‑
vidului cu privire la propriile sale de‑
cizii și acțiuni. Transformările sociale 
antrenate de această tranziție au fost 
radicale, generând atât povești indivi‑
duale de succes, cât și mari traume 
colective, motive pentru care, nu în 
mod întâmplător, le‑a fost asociată 
sintagma terapie de șoc.

Resetarea softului mental autohton
Dar acest pionierat al transformă‑

rilor sociale, generat de noile instituții 
și de practicile sociale formale asoci‑
ate lor, ca și în trecut, s‑a dovedit a fi 
incomplet în sensul realizării transfor‑
mării profunde a societății românești, 
deoarece i se opunea persistența 
sistemului de valori și repere care, în 
mod informal, guverna viața majorității 
indivizilor, constituind acel soft mental 
la care face referire Geert Hofstede. 
Astfel, pe celălalt palier de implemen‑
tare a modelului de societate deschi‑
să, cel al valorilor, la care ne‑am refe‑
rit anterior, putem identifica demersuri 
de resetare a acestui soft mental, soft 
care definea chiar profilul cultural al 
societății românești. Însă, dacă ritua‑
lurile de conviețuire socială edificate 
în perioada anterioară erau suscepti‑
bile a fi remodelate și chiar înlocuite 
prin adoptarea de noi instituții, gene‑
ratoare de noi practici sociale a căror 
repetabilitate și emergență până la 
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urmă era generatoare de noi ritualuri 
care sfârșeau prin a le înlocui pe cele 
vechi, în schimb, de aici mai departe, 
reconfigurarea valorilor de fond ne‑
cesita un proces cu un grad de com‑
plexitate mult mai ridicat, ce implica 
inclusiv reconfigurarea sistemului de 
simboluri și eroi asumat de societatea 
românească, sistem în cadrul căruia 
se cuantificau aceste valori, cele mai 
multe dintre ele incompatibile cu prin‑
cipiile promovate de societatea des‑
chisă. 

Complexitatea acestui demers re‑
zida în faptul că sistemul de simboluri 
și eroi asumat de societatea româ‑
nească pe parcursul modernității a 
avut ca ax longitudinal descendența 
daco‑romană, latinitatea limbii româ‑
ne și religia creștin‑ortodoxă asuma‑
te de majoritate. O majoritate care, 
în urma celor două conflagrații mon‑
diale ale secolului XX, ce au dus la 
definitivarea organizării politico‑ad‑
ministrative a lumii pe principiul sta‑
telor naționale, reușise, cu prețul a 
nenumărate vieți pierdute în marea 
competiție a națiunilor, să dobân‑
dească recunoașterea unui drept na‑
tural de manifestare în conformitate 
cu propriile valori și simboluri între 
granițele statului național, recunoscu‑
te ca atare de celelalte state ale lumii. 
Prin prisma modelului de societate 
deschisă, acum exclusivitatea acestui 
drept devenea din ce în ce mai dis‑
cutabilă. Așadar, consistența acestui 
ax longitudinal rezida în simbolurile și 

eroii identificați pe parcursul tranziției 
istorice de la perioada antică și până 
la cea modernă ca reprezentativi pen‑
tru asigurarea continuității vieții socia‑
le autohtone pe care se fundamenta 
acest drept natural, fiind asociați în 
mod definitiv cu ideea de românism, 
care a stat la baza configurării profi‑
lului identitar al statului național. Ast‑
fel, din acest parcurs istoric, în cadrul 
constructului național s‑au edificat 
figuri legendare emblematice, por‑
nind de la momentul interacțiunii din 
Antichitate, dintre băștinașii daci și 
colonizatorii romani, unde îi regăsim 
pe regii autohtoni Burebista și Dece‑
bal, respectiv, pe împăratul roman 
Traian, continuând cu perioada me‑
dievală unde se disting figuri de vo‑
ievozi autohtoni care au militat pen‑
tru o autonomie ridicată a teritoriilor 
peste care domneau, în raporturile 
cu celelalte puteri ale vremii lor, re‑
spectiv, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel 
Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul etc., 
pentru a ajunge în zorii modernității, 
unde‑i regăsim pe revoluționarii și 
exponenții intelectualității pașoptiste 
și interbelice care au susținut afirma‑
rea unui drept natural al populației 
autohtone asupra actualului teritoriu 
al statului național (și nu numai) în vir‑
tutea filonului majoritar ce revendica o 
descendență daco‑romană. În același 
sens, era subliniată și latinitatea limbii 
române, precum și sacrificiile istorice 
asociate ideii de statalitate din care 
a emanat în mod firesc și cultul ero‑



45

ilor neamului. Pe cale de consecință, 
constructul național a generat și 
un puternic sentiment de mândrie 
națională, pe care, de altfel, îl întâl‑
nim și la celelalte state naționale, a 
căror emergență de constituire, de la 
Primăvara națiunilor și până la finele 
celei de a doua conflagrații mondiale, 
s‑a derulat pe coordonate similare. 

Totodată, având în vedere că 
poziționarea geografică a teritoriu‑
lui pe care s‑a înfăptuit în moderni‑
tate statalitatea românească se află 
la confluența ariilor de manifestare 
a culturilor asociate Occidentului cu 
cele emanate de Orient, fiind în ca‑
lea numeroaselor migrații înregistrate 
de istorie și reprezentând un areal de 
dispută permanentă între forțe anta‑
gonice, de multe ori net superioare 
celor autohtone, simbolismul asumat 
în identitatea națională a românilor a 
fost cel asociat vieții simple și austere 
de tip rural, susținută de agricultura 
de subzistență, care a făcut posibilă 
supraviețuirea populației autohtone 
în competiția cu celelalte populații 
care s‑au revărsat peste acest terito‑
riu. Acest mod de viață, idealizat sub 
sintagma de înțelepciunea țăranului 
român, caracterizat și printr‑un grad 
mare de toleranță față de ceilalți, a 
determinat o reorientare accentuată a 
populației autohtone dinspre sfera po‑
litică a vieții sociale spre cea a mun‑
cilor pământului (Motru 1999;  2008). 
Faptul i‑a asigurat acesteia, până la 
urmă, continuitatea existenței în vir‑

tutea contactului direct cu pământul 
și a obiceiurilor și tradițiilor pământu‑
lui emanate din această relație, care 
au ajutat‑o să‑și asigure atât propria 
supraviețuire, cât și fundalul econo‑
mic al unei vieți sociale autohtone, re‑
lativ autonome sub diversele stăpâniri 
sau suzeranități străine, în cadrul că‑
reia a putut să‑și configureze și să‑și 
mențină de‑a lungul istoriei propriul 
profil cultural, cu prețul unei vieți ex‑
trem de austere.    

În perioada de manifestare a so‑
cialism‑comunismului și sub imperiul 
autoritarismului excesiv al liderului 
politic care a dominat ultima parte a 
acestei perioade, axul longitudinal al 
simbolurilor și eroilor asociați culturii 
românești s‑a metamorfozat în cul‑
tura de tip proletar specifică clasei 
muncitoare, descendentă din țăranul 
de odinioară, în fruntea căreia se afla 
acum conducătorul unic, care își con‑
struise și își asumase un profil de pă-
rinte al națiunii, pe care încerca să‑l 
legitimeze cu autoritate prin asocierea 
cu marile figuri istorice reprezentati‑
ve pentru cultura națională, edificată 
pe coordonatele subliniate mai sus. 
Prin urmare, la finele perioadei de 
manifestare a socialism‑comunismu‑
lui sub oblăduirea respectivului lider, 
odată cu prăbușirea și renegarea 
sa de către populație, pe fond, nu a 
avut loc decât înlăturarea ultimei fi‑
guri care încercase să se suprapună 
unui eșafodaj de figuri emblematice 
pentru istoria națională, figuri emble‑
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matice care continuau să populeze 
mentalul colectiv, susținând și promo‑
vând aceleași valori și virtuți asocia‑
te modului de viață specific societății 
românești. Acest eșafodaj rămăsese 
neatins și continua să existe, chiar 
și după dispariția liderului care s‑a 
vrut a fi mai mult decât un om politic 
în relația cu națiunea, erijându‑se în 
postura de părinte al acesteia, îndrăz‑
neală care i‑a adus în cele din urmă 
o moarte ritualică, și la propriu și la fi‑
gurat, similară cu cea cunoscută și de 
alți lideri pe parcursul istoriei diferitelor 
națiuni, alăturându‑se astfel unui șir 
de tragedii istorice, parcă desprinse 
din arhetipul freudian al uciderii tatălui 
hoardei de către fiii săi. Rămânând în 
spiritul acestui arhetip, putem spune 
că, după dispariția liderului autoritar, a 
urmat perioada de manifestare a  fiilor 
hoardei, pe care îi putem identifica cu 
exponenții fostei nomenclaturi socia‑
list‑comuniste care și‑au asumat, mai 
devreme sau mai târziu, profilul de di‑
sident, refuzând să i se mai supună și 
contribuind la înlăturarea sa.

În tot acest context, problema de 
fond în realizarea societății deschise 
rezida tocmai în persistența, chiar și 
după înfăptuirea revoluției care marca 
trecerea de la un regim politic totalitar 
la unul democratic, a unui sistem de 
valori specific mai degrabă profilului 
de societate închisă. Un sistem de 
valori ce popula în continuare men‑

talul colectiv, fiind susținut și promo‑
vat prin mediile de socializare în care 
se configura sub puternica pecete a 
amprentei naționale coagulate pe în‑
tregul parcurs al modernității. Dintre 
aceste medii de socializare se distin‑
geau școala și instituțiile de pregăti‑
re preuniversitară și universitară, iar 
pentru populația masculină, și arma‑
ta, care prevedea un stagiu obliga‑
toriu pentru fiecare individ. Acestora 
li se adăugau mediile profesionale. 
În privința acestora din urmă, profi‑
lurile lor practic au fost destructurate 
și golite de conținutul național, prin 
reformele economice succesive ce 
au marcat trecerea de la economia 
centralizată națională la cea de piață, 
internațională, respectiv, de la mediul 
economic închis și dominat de capi‑
talul public autohton la cel deschis 
și dominat de capitalurile private sau 
publice străine. Reforme similare au 
avut loc și în ceea ce privește armata, 
prin înlăturarea stagiului militar obli‑
gatoriu și schimbarea doctrinei milita‑
re constituite pe ideea de apărare a 
întregului popor, cu cea axată pe sta‑
bilirea și consolidarea de alianțe mili‑
tare în conformitate cu care, în schim‑
bul garanțiilor colective de securitate, 
armata română participă, în diverse 
teatre de operațiuni militare, în ca‑
drul unor misiuni internaționale, cu 
contingente de militari profesioniști, 
de dimensiuni relativ reduse11. Astfel, 

11 Prin Legea nr. 395/2005, începând cu 1 ianuarie 2007 executarea serviciului militar obli‑
gatoriu a fost suspendată pe timp de pace. Totodată, începând cu anul 2004 România a devenit 
stat membru NATO.
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și în acest domeniu păstorit până nu 
demult de figura eroilor care au lup‑
tat pentru apărarea patriei (concepție 
defensivă, marcată de introversiune), 
are loc o mutare a centrului de greuta‑
te de pe ideea că efectuarea stagiului 
militar reprezintă o datorie a tuturor 
față de țară, pe cea a contingentelor 
de profesioniști militari, formate din in‑
divizi care aleg cariera militară din pro‑
prie inițiativă, asigurând prin aceasta 
funcționalitatea alianțelor furnizoare 
de securitate pentru națiune. Pe cale 
de consecință, noile realități în acest 
domeniu ajung să fie predominate de 
figura eroilor care luptă pentru securi‑
zarea unor teatre de operațiuni străi‑
ne, ținând astfel conflictele și sursele 
de conflict departe de propriile granițe 
naționale (o concepție mai ofensivă, 
caracterizată de extroversiune)12. În 
același sens, securitatea societății nu 
mai apare ca o necesitate și o res‑
ponsabilitate strict națională, ci devi‑
ne una cu profil internațional. Trenduri 
similare s‑au manifestat și în ceea ce 

privește mediile de școlarizare, unde 
principalul filon pe care se sprijinea 
profilul cultural național era asigurat 
de programa de studiu al istoriei și 
literaturii, sens în care, cu ocazia re‑
formelor educaționale se remarcă și 
o reconceptualizare a acestor progra‑
me și a manualelor aferente lor (a se 
vedea în acest sens și Marga 2015)13. 
În cadrul acesteia are loc o nouă mo‑
dalitate de contextualizare a eveni‑
mentelor și a realităților expuse, care 
nu mai urmărește neapărat o succe‑
siune istorică de tip cauzal a acesto‑
ra, focalizată în mod excesiv doar pe 
evoluțiile interne. Astfel, acele figuri 
emblematice și de necontestat ale is‑
toriei și culturii naționale, prin compa‑
rare cu alte figuri similare aparținând 
altor națiuni, nu mai par a fi atât de 
deosebite, sens în care, voievozii 
cei înțelepți, viteji, mari și cu simțul 
dreptății ai plaiurilor autohtone nu mai 
par a fi atât de excepționali, iar geniile 
culturii naționale nu mai par a fi atât 
de geniale, ajungând în cele din urmă 

12 Potrivit obligațiilor internaționale asumate, România participă în cadrul misiunilor 
internaționale cu contingente de militari precum cele trimise în Irak sau Afganistan.

13 Reformarea programelor școlare și a manualelor a născut la vremea respectivă o in‑
tensă dezbatere publică, ale cărei ecouri încă se fac auzite în spațiul public autohton (a 
se vedea în acest sens spre exemplu articolul publicat de Florin Turcanu în Revista 22 din 
28.06.2005 referitor la Manualele opționale de Istorie, sau articolul despre Politica și predarea 
istoriei postat de către Răzvan Paraianu la http://www.eurozine.com/articles/2005‑12‑01‑parai‑
anu‑ro.html). În ceea ce privește esența criticilor aduse acestor reforme, considerăm a fi rele‑
vantă interpelarea nr. 9441/1999 a deputatului PSD Suceava la adresa ministrului educației, 
cu referire directă la problema manualelor de istorie, din cuprinsul căreia cităm: „Voievozi şi 
domnitori, marile personalităţi ale neamului românesc şi luptele lor pentru apărarea fiinţei 
naţionale au fost scoase din manual. Istorie fără voievozi, domnitori şi regi şi fără lupta poporului 
român pentru apărare şi neatârnare înseamnă pentru elevi numai coperţi de manual de istorie, 
iar pentru poporul român renunţarea la identitatea naţională.” (Interpelarea nr. 9441/1999 din 
06.10.1999).
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să se piardă printre personalitățile 
altor națiuni, care în unele cazuri se 
dovedesc a fi avut chiar o importanță 
mai mare decât a lor, prin raportare la 
o logică internațională de desfășurare 
a lucrurilor.

Concluzionând față de aces‑
te transformări asociate tranziției 
societății românești post‑comu‑
niste, putem spune că, în spiri‑
tul raționalismului critic asociat de 
K.R.Popper ideii de societate des‑
chisă, în toată această perioadă are 
loc o reconfigurare a fundamentelor 
cunoașterii în societatea româneas‑
că, al cărei element central constă în 
însăși demistificarea profilului național 
al societății românești și raționalizarea 
critică a acesteia prin compararea 
cu elementele specifice altor culturi 
naționale. Din păcate, excesul de zel 
în această direcție, precum și lipsa 
unei viziuni coerente de completare 
a vidului și șocului cultural creat prin 
instrumentarea acestui demers, cu o 
construcție identitară rațională și cri‑
tică pornind de la o selecție riguroa‑
să a valorilor și virtuților autohtone, 
a generat o criză identitară profundă 
a societății românești, care în loc de 
raționalism critic, în multe aspecte, a 
sfârșit prin a obține doar o transforma‑
re a unei mistificări pozitive, într‑una 
negativă, respectiv, prin a schimba 
la nivelul percepției generale profilul 
cultural autohton constituit pe ideea 
descendenței națiunii române din ma‑
rea civilizație a Romei Antice, în cel 
al unei națiuni extrem de difuze, lip‑

sită de capital social, în care predo‑
mină indivizii mediocri, lipsiți de orice 
virtute, în jurul cărora se conturează 
un profil național de tip paria al unei 
societăți care nu se poate desprinde 
dintr‑o admirație pasivă a civilizației 
occidentale pentru a fi capabilă de a 
mai crea contribuții proprii la civilizația 
umanității de ansamblu. Putem con‑
chide că această perioadă se carac‑
terizează pe fond ca una de redefinire 
a însuși profilului cultural național al 
societății românești, aspectele subli‑
niate de noi până aici completându‑se 
cu politicile de discriminare pozitivă 
adoptate față de minoritățile etnice 
conlocuitoare, precum și cu o recon‑
figurare a spațiului comunicațional 
public prin internaționalizarea, diver‑
sificarea și expansiunea mediilor de 
comunicare, care au determinat spar‑
gerea monopolului cultural și lingvis‑
tic de tip majoritar, specific perioadei 
comuniste, determinând apariția unui 
peisaj social mult mai cosmopolit și, 
din acest punct de vedere, mult mai 
convergent cu ideea de societate 
deschisă.   

 
Prezentul        

Trăgând linie după cei mai bine 
de 25 de ani de tranziție post‑comu‑
nistă, putem spune că în societa‑
tea românească, după revoluția de 
sistem de la începutul anilor ’90, au 
avut loc patru mari succesiuni la pu‑
tere realizate pe calea votului politic 
al societății, succesiuni marcate de 
o competiție între interesele private 
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și de grup manifeste în plan social, 
care au condus la un asemenea grad 
de epuizare a societății românești 
ce a făcut ca, la începutul celei de a 
cincea etape de tranziție, spiritul de 
competiție și de frondă să facă loc 
necesității de asociere și cooperare 
pentru rezolvarea problemelor socia‑
le, deschizând șansa restabilirii unui 
consens social.  Astfel, societatea 
românească de la începutul anului 
2016 părea a fi pregătită să încheie, 
cel puțin la nivelul conștiinței sociale, 
tranziția de la un model social de tip 
dinastic și totalitar, către unul de tip 
politeia, racordându‑se în acest mod 
la fluxurile transnaționale de mani‑
festare a societății deschise, în acord 
cu principiile raționalismului critic. Cu 
toate acestea, parcă totuși lipsește 
ceva, iar acel ceva rezidă în faptul că 
se poate constata persistența unei 
caracteristici socio‑economice ne‑
gative, despre care am putea spune 
de acum că reprezintă o constantă 
istorică a societății românești, și anu‑
me, persistența precarității capitalului 
economic privat românesc, ca să nu 
spunem chiar a lipsei acestuia. Faptul 
face ca bunăstarea economică mult 
visată și dorită de societate, care a 
animat însuși impulsul revoluționar 
de la începutul anilor ’90, să rămână 
pentru majoritatea indivizilor autohtoni 
o țintă încă neatinsă. Iar complexita‑
tea fenomenului prin care se perpe‑
tuează această realitate negativă în 
societatea românească, și nu numai, 

rezidă în faptul că evoluțiile sociale in‑
terne se circumscriu unor evoluții de 
ansamblu ale lumii, iar factorilor cau‑
zali interni li se adaugă tot mai multe 
cauzalități externe, emergente în plan 
transnațional, ca un corolar al para‑
digmei societății deschise ce reflectă 
un efect colateral mai puțin de dorit 
pentru cei ce au purces mai târziu pe 
calea acestui model social. Efectul pe 
care îl avem în vedere aici constă în 
faptul că, chiar și în această paradig‑
mă umanistă, unele societăți vin și le 
„deschid” pe celelalte, iar implicațiile 
profunde ale acestei realități necesi‑
tă o contextualizare mai largă, care 
transcende perioadei de manifestare 
a paradigmei societății deschise, vizi‑
bilă în ultimele decenii. 

2. prIvInd dIncOlO de paradIgma 
sOcIetățII descHIse

Căutând un răspuns pentru acest 
neajuns istoric al tuturor reformelor 
sociopolitice și economice înfăptuite 
în spațiul Carpato‑Danubiano‑Pon‑
tic, care au condus la perpetuarea 
imposibilității de emancipare econo‑
mică a individului autohton, fapt care 
se asociază în mod inevitabil și cu 
imposibilitatea manifestării pe scară 
largă a formelor de inițiativă privată, 
eșuând periodic în forme de orga‑
nizare sociopolitică de tip autoritar 
și colectivist, intrăm pe un teren de 
analiză propriu geopoliticii. Spunem 
aceasta deoarece, în încercarea de 
a pătrunde esența respectivelor refor‑
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me, ajungem să‑i căutăm pe inițiatorii 
și înfăptuitorii lor, iar aici descoperim 
atât entități emanate din spațiul au‑
tohton, cât și entități externe, intrând 
în acea logică a geopoliticii, potrivit 
căreia, într‑un anumit areal geografic 
se intersectează și intră în competiție 
mai multe categorii de interese, fun‑
damentate fiecare atât pe resurse de 
putere de natură autohtonă, cât și pe 
resurse de putere de natură externă. 
Iar metamorfoza de ordin istoric a 
acestor interacțiuni s‑a materializat în 
spațiul românesc în diferite forme de 
organizare sociopolitică și economică, 
a cărei constanță observăm că rezidă 
în această imposibilitate a individului 
autohton de a se emancipa economic, 
aflându‑se permanent în dependența 
și sub exercitarea unei autorități pu‑
blice discreționare și inechitabile în 
ceea ce îl privește. Din această per‑
spectivă, răscolirea trecutului istoric 
ne relevă un moment de cotitură, ce 
a determinat înclinarea balanței de 
putere în raporturile dintre interesele 
manifeste în actualul spațiu geografic 
românesc, în favoarea celor care se 
sprijină și se subordonează mai de‑
grabă unor resurse de putere situate 
dincolo de acest teritoriu. Momentul 

respectiv este ușor de identificat, prin 
recursul la izvoarele istorice, ca fiind 
cel al deznodământului războaielor 
antice daco‑romane, în urma cărora 
populația băștinașă și‑a pierdut auto‑
nomia politico‑administrativă, iar teri‑
toriul geografic de referință a dobândit 
statutul de colonie, resursele locului, 
materiale și umane, fiind exploatate 
din acel moment în primul rând în in‑
teresul puterii imperiale, și abia apoi 
în sensul susținerii unei ordini soci‑
ale care să asigure un nivel de bu‑
năstare pentru populația autohtonă. 
Acestui moment i‑a urmat retragerea 
aureliană, după care a rămas un vid 
de autoritate politico‑administrativă 
ce a fost umplut de către exponenți 
ai diferitelor populații migratoare care 
aveau un instinct de cucerire mult mai 
dezvoltat decât al populației autohto‑
ne, în al cărei mental încă predomina 
trauma cuceririi romane. Astfel, s‑a 
deschis un lung șir al diferitelor forme 
de vasalitate și suzeranități exercitate 
de centre de putere localizate predo‑
minant în afara teritoriului autohton, 
care a culminat cu legarea de pământ 
și exploatarea drastică a populației 
băștinașe.14

14 În acest sens, Lazăr Vlăsceanu arată că „Întoarcerea în trecutul mai îndepărtat al societății 
românești duce, mai întâi, la descoperirea unei perioade de circa o mie de ani – cuprinsă între re-
tragerea aureliană din anul 274 și descălecatul (să zicem) de după 1274 – despre performanțele 
căreia nu se știe nimic și se pare că nici nu se poate afla mare lucru. Pare a fi ascunsă, cum ar 
spune unii, în subistorie. Apar apoi fragmentări ale țării celei mari, serii de lupte de apărare care 
au ținut năvălitorii la frontiere, dar și ocupări sau doar suzeranități umilitoare, ba chiar indicii ale 
unor chemări făcute de unii de‑ai noștri către cei puternici de afară, cu plata lor împovărătoare, 
pentru a sprijini un domn sau altul și grupările lor rapace de boieri. (…)” (Vlăsceanu în Vlăscenu 
& Hâncean 2014: pp.11‑12; tot așa a se vedea și Djuvara 2002). 



51

Prin urmare, în acel moment al is‑
toriei în care populațiile încă erau pu‑
ternic etnicizate, iar dreptul forței încă 
avea exclusivitate în tranșarea rapor‑
turilor de putere, populația autohtonă 
a pierdut competiția, decăzând la sta‑
tutul de colonie și pierzând dreptul la 
inițiativă în administrarea resurselor 
locului și a propriei vieți, intrând ast‑
fel într‑o desfășurare istorică de eve‑
nimente în care s‑a aflat permanent, 
sub forme de manifestare mai mult 
sau mai puțin evidente, în exploata‑
rea diferitelor centre de putere exter‑
ne, care și‑au exercitat în timp, direct 
sau prin interpuși, autoritatea asupra 
acestui teritoriu.

Momentului de apogeu al afirmării 
dreptului forței i‑a urmat perioada de 
manifestare a religiilor ca principale 
forțe de configurare și structurare a 
orânduirilor sociale. Iar aici descope‑
rim un adevărat demers de resetare a 
softului mental al populațiilor configu‑
rat în perioada Antichității, unde religia 
catolică în Occident și cea ortodoxă în 
Orient, pe lângă stabilirea noilor repe‑
re de moralitate ale vieții, au contribuit 
la recuperarea în perioada medieva‑
lă a unui tipar imperial de orânduire 
sociopolitică, unde figura monarhului 
era asociată cu divinitatea, de la care 
își revendica chiar dreptul autorității 
pământești, cu care monarhul era în‑
vestit prin intermediul bisericii. Fap‑
tul mijlocirii autorității pământești de 
către biserică a asigurat o perpetua‑
re discretă a monopolului de putere 

deținut de către elitele latine în Occi‑
dent și de către cele bizantine în Ori‑
ent, și după interacțiunea lumii vechi 
cu noile populații migratoare, cele din‑
tâi rezervându‑și opțiunea vieții cleri‑
cale, în timp ce mai‑nou veniții au fost 
orientați către exercitarea autorității 
pământești. Apoi, reformele protes‑
tante în Occident și cucerirea otoma‑
nă a Orientului, care a facilitat expan‑
siunea Islamului în arealul fostului Im‑
periu Roman de Răsărit, au venit să 
destructureze vechea logică imperia‑
lă care perpetua centralizarea puterii 
față de Roma în Occident, respectiv, 
față de Constantinopole în Orient, 
facilitând apariția unor noi centre de 
putere, care au început să‑și dispute 
tot mai intens întâietatea, perioadă ce 
a culminat cu cele două conflagrații 
mondiale ale secolului XX. 

Așa cum creștinarea populației au‑
tohtone în religia ortodoxă s‑a realizat 
pe filiera orientală, având ca scop in‑
clusiv susținerea unei infrastructuri 
instituționale de tip imperial subordo‑
nată Împăratului de la Constantinopo‑
le, al cărui centru de gravitație după cu‑
cerirea otomană a migrat tot mai mult 
către lumea slavă, tot așa reformele 
instituționale ale modernității au fost 
furnizate și înfăptuite tot cu concursul 
unor centre de putere externe, atât re‑
alizarea statalității naționale pe princi‑
pii monarhice, urmată de tranziția că‑
tre ideile republicane, cât și ideologiile 
politice în care s‑a configurat sistemul 
social fiind concepute în exterior și im‑
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plementate în teritoriul autohton sub 
influența și presiunea unor factori ex‑
terni, care lăsau populației autohtone 
un drept de inițiativă și de opțiune limi‑
tat în ceea ce privește achiziționarea 
know‑how‑ului de organizare socio‑
politică de implementat. 

Prin urmare, din punct de vedere 
istoric, odată cu degradarea resur‑
selor de putere locale până într‑aco‑
lo încât ele nu au mai putut susține 
afirmarea unui leadership politic 
autonom, fie că a fost vorba despre 
interferența dreptului forței, fie că a 
fost vorba despre cea a religiei sau 
despre cea a ideologiilor politice prin 
care societatea autohtonă a fost re‑
formată, logica acestor reforme a 
fost circumscrisă întotdeauna unor 
proiecții instituționale subordonate în 
primul rând unor interese ce se funda‑
mentau pe resurse de putere externe. 
Astfel, fenomenul elitelor și instituțiilor 
extractive surprins de către Lazăr 
Vlăsceanu și Marian‑Gabriel Hâncean 
drept o constantă istorică a societății 
românești se poate explica prin fap‑
tul că elitele extractive au funcționat 
în mod practic ca o interfață în relația 
dintre populația autohtonă și centrele 
de putere externe, iar instituțiile imple‑
mentate în societatea românească, 
indiferent de perioada istorică, de fun‑
damentarea lor religioasă, ideologi‑
că sau contractualistă, au asigurat și 
susținut fluxuri prin care o parte sem‑
nificativă din resursele locului a fost 
redirecționată către centre de putere 

exterioare, în detrimentul populației 
autohtone. În acest sens, pentru elite‑
le de interfață, întrucât însăși condiția 
lor de elite la nivel local era asigurată 
și se fundamenta pe alte resurse de 
putere decât cele autohtone, priorita‑
tea rezida în satisfacerea intereselor 
diferitelor centre de putere externe, 
care le garantau statutul de categorie 
privilegiată în societatea românească. 
Iar de cele mai multe ori acest lucru 
s‑a tradus printr‑o exploatare asiduă 
a populației locului, susținută și justifi‑
cată și prin instituții fundamentate, în 
funcție de epocă și de mersul general 
al lumii, fie prin precepte religioase, 
fie prin principii ideologice ori doctri‑
ne economice integratoare la nivel 
transnațional într‑o logică dezavanta‑
joasă pentru societatea românească. 
Astfel, categoria elitelor de interfață 
a fost asigurată atât prin afluxul de 
alogeni (exemplul domniilor fanario‑
te sau al comisarilor sovietici), cât și 
prin promovarea de indivizi dornici de 
parvenire din rândul populației autoh‑
tone, care se întreceau în a face pe 
plac puterii suzerane ce le garanta 
dobândirea statutului de elite în soci‑
etatea locului. Pe cale de consecință, 
elita de interfață, în loc să se oriente‑
ze către creșterea nivelului de bunăs‑
tare al societății românești, în sensul 
căutării unor resurse de putere loca‑
le care să contrabalanseze influența 
celor externe, a eșuat permanent 
într‑o competitivitate intrinsecă pe li‑
nia exploatării populației autohtone, 



53

astfel încât să mulțumească puterea 
suzerană și să obțină acordarea de 
privilegii egoiste din partea aceste‑
ia, pe seama și pe cheltuiala restului 
societății. Astfel, în mod firesc, între 
elita de interfață și populația autoh‑
tonă s‑a creat o distanță socială ire‑
mediabilă, a cărei persistență în timp 
s‑a concretizat într‑o vulnerabilitate 
sistemică a societății, abil exploatată 
de diferitele puteri externe, în sensul 
generării de răsturnări succesive ale 
ordinii sociale, care au însoțit fiecare 
etapă de evoluție istorică a umanității, 
împiedicând constituirea, consolida‑
rea și perpetuarea unei elite veritabile 
și a unei tradiții elitiste autohtone, a 
cărei rațiune de a fi să se poată regăsi 
în identificarea propriilor interese cu 
cele ale societății de ansamblu. 

Pe de altă parte, sporadicele în‑
cercări autohtone de rezistență sau 
de emancipare politică față de diferi‑
tele centre de putere exterioare, care 
și‑au revendicat de‑a lungul timpului 
dreptul leului asupra resurselor pro‑
duse de societatea românească, sunt 
consemnate de istorie drept eșecuri 
notabile, plătite chiar cu prețul vieții de 
către cei care au îndrăznit asemenea 
demersuri, de la exemplul regelui dac 
Decebal și până la sacrificiul familiei 
Brâncoveanu, ca să nu facem vorbire 
și de alte exemple consemnate mai 
recent, deoarece proximitatea istori‑
că în care ne aflăm față de acestea 
reprezintă încă un obstacol greu de 
trecut în clarificarea stării de lucruri 

și a evenimentelor cărora li s‑au da‑
torat. Această redundanță a eșecului 
autohton pe linia emancipării de sub 
diferitele tutele externe a generat în 
societatea românească un adevărat 
mit al eroului eșuat, demersurile si‑
milare ajungând să fie sancționate de 
către mentalul colectiv ca atitudini și 
comportamente negative, ce nu sunt 
de dorit, exprimate în folclorul româ‑
nesc prin zicala capul plecat sabia 
nu‑l taie, și traduse în practică prin 
instaurarea unei atitudini colective 
marcate de conformism și obediență, 
manifestă pe fond atât la nivelul eli‑
tei, cât și al societății de ansamblu. 
Rezultatul acestor acumulări negati‑
ve constă în susținerea afirmării unui 
model de societate închisă, unde 
populația își manifestă obediența și 
conformismul în relația cu elita de 
interfață, iar aceasta din urmă face 
dovada acelorași trăsături psiho‑com‑
portamentale în relația cu puterea su‑
zerană externă. În acest mecanism 
funcțional responsabilitățile individua‑
le sunt proiectate, întotdeauna, indife‑
rent de poziția socială ocupată, către 
un centru decizional extern indivizilor 
și chiar societății, generând o logică 
inversă celei pe care se sprijină mo‑
delul de societate deschisă, potrivit 
căruia individul este responsabilizat 
cu privire la propriile decizii și acțiuni.

Astfel, pentru funcționalitatea aces‑
tui mecanism extractiv de resurse 
din societatea circumscrisă spațiului 
românesc s‑a dovedit a fi esențial, 
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indiferent de epocă și de câștigurile 
tehnologice ale umanității, atât ca eli‑
tele de interfață să fie împiedicate a 
se emancipa de sub tutela externă (și 
avem aici exemplul extrem, consem‑
nat de izvoarele istorice, al propriilor 
copii trimiși drept garanție Porții Oto‑
mane de către vârfurile elitelor autoh‑
tone), cât și ca populația locului să nu 
se poată emancipa de sub autoritatea 
sistemului public de guvernare, sens 
în care regimul proprietății private, 
precum și cel al taxelor și impozitelor 
aplicate veniturilor realizate de indivizi 
au fost drastic reglementate pentru a 
împiedica posibilitatea unei aseme‑
nea emancipări. Așa se face că, inclu‑
siv atunci când, datorită câștigurilor 
consemnate de modernitate în urma 
industrializării, într‑o parte a lumii sfe‑
ra proprietății private a fost ajutată să 
se dezvolte generând indivizi globali, 
în partea locului, prin implementarea 
sistemului ideologic de sorginte co‑
munistă, tranziția la următorul nivel 
de dezvoltare socială, respectiv de la 
stadiul agrar, la cel industrial, s‑a fă‑
cut, în mod ingenios, cu împiedicarea 
cuantificării noilor câștiguri și în sfera 
proprietății private, dând naștere in‑
divizilor globalizați. În acest fel, toate 
evoluțiile modernității s‑au tradus în 
fapt pentru societatea românească, 
dar și pentru societățile învecinate, 
doar prin reconversia forței de muncă 
autohtone într‑o logică economică de 
acum industrială, în sensul creșterii 
rentabilității ei. Această imposibilitate 

istorică de dezvoltare a proprietății 
private autohtone s‑a manifestat 
într‑un mod convergent cu obediența 
și conformismul, în sensul proliferării 
aceluiași tipar de societate închisă 
pentru societatea românească.

3. cOncluzII

La finele acestui demers, parafra‑
zându‑l pe Hofstede, putem conclu‑
ziona că rațiunile modelului de soci‑
etate închisă, caracteristic societății 
românești, rezidă chiar în softurile 
mentale achiziționate de populația 
autohtonă pe parcursul istoriei, de la 
cucerirea romană, însoțită de furni‑
zarea unui soft capabil să întrețină o 
relație de subordonare de tip colonial, 
și până la achiziționarea softului reli‑
gios și a celui ideologic, toate aceste 
softuri fiind convergente în genera‑
rea și susținerea unui peisaj social în 
care individualitatea persoanei uma‑
ne și sfera privată au fost amputate și 
subordonate în mod obligatoriu unei 
autorități publice ce a extras în mod 
constant resursele populației, diminu‑
ându‑i potențialul de a atinge un nivel 
rezonabil de bunăstare socială. 

În același sens, putem spune că 
achiziționarea know‑how‑ului de or‑
ganizare socială specific fiecărei pe‑
rioade istorice a fost plătită de fiecare 
dată scump de către populația locului, 
și de fiecare dată produsul achiziționat 
a avut vicii ascunse, care s‑au materi‑
alizat în orânduiri sociopolitice în care 
capitalul de producție privat autohton 
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a fost împiedicat să se dezvolte cu 
perspective de consolidare pe termen 
mediu și lung. Pe cale de consecință, 
raportându‑ne la ierarhia nevoilor sur‑
prinsă în Piramida lui Maslow, obser‑
văm că societatea românească nu 
a reușit încă să depășească nivelul 
treptelor inferioare, marea majoritate 
a populației fiind preocupată în conti‑
nuare de asigurarea nevoilor asociate 
supraviețuirii în cadrul ordinii sociale 
specifice locului, treptele superioare, 
cele ale devenirii de sine, rămânând 
în continuare un ideal greu de atins 
pentru cei mulți.15

Din această perspectivă, se ridică 
o circumspecție legitimă și în privința 
know‑how‑ului de orânduire sociopo‑
litică pe care îl propune societatea 
deschisă. La prima vedere, pare că 
vine să furnizeze o tehnologie socială 
superioară și un soft mental, de ase‑
menea, superior, capabil să asigure 
și o bunăstare socială de ansamblu. 
Dar așa au părut și toate celelalte la 
vremea achiziționării lor, abia ulteri‑
or  viciile ascunse ieșind la suprafață, 
când era prea târziu pentru a mai fi 
înlăturate, ele fiind deja asimilate de 
acum în ființa societății și a indivizilor, 

acționând în fapt, într‑un mod con‑
vergent în sensul menținerii și chiar 
accentuării unor decalaje de evoluție 
socială față de alte societăți. Cu toa‑
te acestea, adoptarea și persistența 
lor în timp a ajuns să ne configureze 
propria ființă națională și propriul profil 
cultural care, cu bune și cu rele, ne‑a 
asigurat totuși supraviețuirea de‑a 
lungul istoriei. Acum, societatea des‑
chisă vine și ne propune să renunțăm 
până la urmă la ceea ce ne definește 
și la a schimba la nivel conceptual 
idealul de a exista, cu cel de a fi, care 
include și opțiunea devenirii de sine. 
Acest ideal merită a fi urmărit în orice 
situație, dar atingerea lui poate fi peri‑
clitată, la fel cum s‑a mai întâmplat și 
în trecut, de un amănunt, care constă 
în persistența mecanismelor formale 
sau informale ce susțin precaritatea 
capitalului privat de producție autoh‑
ton, împiedicând emanciparea indivi‑
zilor de sub tutela autorității publice.16  

  La final, conchidem cu speranța 
că urmărirea idealului de a fi, pro‑
pus de societatea deschisă, ne va 
ajuta să devenim, fără însă a înceta 
să existăm. Indiferent care va fi dez‑
nodământul, considerăm că meri‑

15 În acest sens, a se vedea concluziile studiului Populația României, cercetată prin piramida 
nevoilor lui Maslow, realizat în 2015 de Reveal Marketing Research.

16 Referindu‑se la generația post‑decembristă sub sintagma „generația X”, Vasile Dâncu sub‑
liniază următoarele: „Generația X a pierdut, alături de celelalte generații, trenul economiei. Capi-
talul românesc și posibilii capitaliști ai generației X au fost periferizați în economie. Au o pondere 
foarte mică și, mai ales, nu se află în zona înălțimilor de comandă ale economiei: finanțe, bănci, 
resurse naturale, energie. Marii proprietari români ai primei generații de capitaliști sunt astăzi în 
procese de corupție sau în pușcărie, iar lor nu le va urma ca pondere în economie generația X.” 
(Dâncu 2015).
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tă a încerca să purcedem pe calea 
acestui ideal, care reprezintă în pri‑
mul rând o conștientizare a propriilor 
responsabilități, readucându‑ne în 

17 O analiză realizată de Stratfor în luna aprilie 2015 sub titlul „Romania’s geographic chal-
lenge”, accesibilă la https://www.stratfor.com/video/romains‑geographic‑challenge, surprinde 
această miză existențială astfel: „As a country surrounded by a large powers, Romania’s main 
geographic challenge is to remain united and limit the influence of foreigners.” (în traducerea 
noastră: „Ca o țară înconjurată de mari puteri, principala provocare a României este să rămână 
unită și să limiteze influența străinilor.”). 

prim plan dictonul cunoaște‑te pe tine 
însuți, care surprinde începutul fără 
de care orice demers al devenirii de 
sine nu ar putea fi înfăptuit.17    
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ultima raţiune a libertăţii: 
închisoarea. Alegeri, 
obişnuinţe şi evadări 
cotidiene în spaţiul carceral
Lucian Rotariu  
Universitatea din Bucureşti

Cuvinte cheie:  închisoare, libertate, politici penitenciare, persoane private 
de libertate

Închisoarea este ultima destinație 
posibilă a unei societăți prin care co-
munitatea își exercită granița socială, 
morală și normativă. O instituție tota-
lă ce oferă o mobilitate scăzută și un 
grad de libertate similar poate avea 
efecte contrare așteptărilor societății. 
Neutralizarea individului pentru peri-
oade limitate de timp nu poate fi su-
ficientă într‑o societate a comunicării 
și a deschiderii față de alții. Această 
societate utopică poate fi considera-
tă o oglindă socială ce reflectă eșecul 
comunității de a reglementa și a ope-
ra adaptabilitatea indivizilor. În cadrul 
materialului conceptele de închisoare 
totală, principiul ultimo ratio, liber ar-

bitru sunt transpuse unei analize ca-
litative realizate în urma intervievării 
a 37 de persoane private de liberta-
te din penitenciarul București‑Jilava. 
Noțiunea de libertate și de a alege 
transformă modelul ipotetic în cadrul 
articolului într‑o întrebare sociologică 
pragmatică prin relieferea și descrie-
rea unei zile obișnuite din viața unei 
persoane private de libertate. Siste-
mul penitenciar, privit din exterior, de-
vine organism dinamic ce oferă mul-
tiple posibilităţi de a înzestra capaci-
tatea societăţii de a umaniza spaţiul 
punitiv atât din perspectiva victimei, 
a deţinutului, cât şi a lucrătorului din 
penitenciar.1

1 Articolul reprezintă un extras din teza de doctorat intitulată Penitenciar: Roluri, Mecanisme 
şi Secvenţe Instituţionale susţinută de autor în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie, Universita‑
tea din Bucureşti
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încHIsOarea ‑ O InstItuţIe tOtală

„O instituţie totală poate fi defini‑
tă drept un loc în care îşi desfăşoară 
viaţa şi activitatea un număr mare de 
indivizi cu statut similar, despărţiţi de 
restul societăţii pentru o perioadă de 
timp apreciabilă şi care duc împreună 
o viaţă strict delimitată, reglementată 
oficial de către instituţie” (Goffman, 
2004, 11). Închisoarea poate fi con‑
siderată o instituţie totală prin prisma 
următoarelor criterii:

• Instituţia îşi desfăşoară activita‑
tea într‑un spaţiu bine delimitat;

• În cadrul ei se regăseşte un nu‑
măr mare de indivizi cu un statut 
similar dobândit prin încălcarea 
unei/unor norme juridice;

• Închisoarea reglementează prin 
normele de aplicare a regula‑
mentului de funcţionare atât 
timpul şi comportamentul per‑
soanelor private de libertate, cât 
şi cel al cadrelor;

• Prin prisma unei delimitări stric‑
te între o viaţă socială în interio‑
rul spaţiului utilizat şi în exterio‑
rul ei (societatea) viaţa indivizi‑
lor este clar definită.

„Închisoarea este, după expresia 
lui Sykes (1958) o societate în socie‑
tate. Un alt tip de societate: un spaţiu 
în care cele mai banale aspecte ale 
vieţii cotidiene capătă semnificaţii ha‑
lucinante […] plimbare, o oră pe zi, 
într‑o curte mărginită […] duş o dată 

pe săptămână, în prezenţa altora; sa‑
tisfacerea nevoilor fiziologice aproape 
sau în văzul altora, masturbare şi re‑
laţii homosexuale ca substitut al vie‑
ţii sexuale etc” (Sykes apud Dobrică, 
2010, 25).

Pornind de la imaginea şi ideea 
subliniată de către profesorul Petro‑
nel Dobrică se conturează ideea unui 
spaţiu public care suplineşte unul in‑
tim într‑o manieră impusă şi condusă 
de cadrul legislativ în vigoare. Cele 
mai sensibile şi private activităţi ca‑
pătă o extensie publică într‑un spaţiu 
bine delimitat atât din punct de vede‑
re al structurii corpului locuibil, cât şi 
al densităţii de persoane din cadrul 
acestuia. Indivizii îşi explorează inti‑
mitatea într‑un mod neconvenţional şi 
invers proporţional cu distanţa fizică 
dintre ei şi alte persoane private de li‑
bertate. Interacţiunea este blocată de 
un spaţiu care nu oferă posibilitatea 
de comunicare, ceea ce poate favori‑
za o reacţie de aşteptare, o călătorie 
fizică, spirituală şi socială în interiorul 
aceluiaşi comportament. 

 Ierarhia în camerele de detenţie 
se poate stabili în funcţie de criterii 
precum forţa fizică, statutul economic 
(bani, ţigări, obiecte de valoare, alte 
servicii) statutul intelectual (abilitatea 
unei persoane de a manipula o infor‑
maţie, precum una legată de drepturi 
şi libertăţi, abilităţi de comunicare 
etc.). Este interesant faptul că per‑
soanele care deţin monopolul autori‑
tăţii nu prezintă într‑un mod expres o 
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dorinţă de intimitate mai mare. Acest 
aspect poate surveni din dorinţa lor 
de a controla şi de a nu scăpa vreo 
informaţie preţioasă care ar putea 
schimba ierarhia, consumul de resur‑
se (ţigări, alimente, obiecte de valoare 
etc.) sau din efectul produs de institu‑
ţie în sine prin punerea în aplicare a 
cadrului legislativ în vigoare. Deţinutul 
între individualitate nonconformistă şi 
individ uniformizat conformist, alege 
aparent statutul de „obiect aflat la dis‑
poziţia administraţiei” (Dobrică, 2010, 
26) păstrând poate activităţile non‑
conformiste în raporturi unii faţă de 
alţii dacă beneficiază şi de un statut 
cu o autoritate recunoscută de către 
aceştia.

„Penitenciarul este o instituţie pato‑
genă care depersonalizează individul 
şi‑l face să devalorizeze lumea şi pe 
sine însuşi şi, ce este mai rău, permite 
obişnuirea cu acest mediu. […] În tim‑
pul şederii în penitenciar se instalea‑
ză destul de repede un sentiment de 
derivă, de înstrăinare: aceasta deoa‑
rece pedepsele scurte sunt trăite ca 
un dezastru, iar cele lungi iau aspectul 
unui mod de viaţă cu multiple nuanţe 
patologice” (Florian, 2001). Gheorghe 
Florian consideră că obişnuirea cu ex‑
perienţa şi lumea carcerală produce o 
depersonalizare, plasând persoana 
într‑un spaţiu cultural nedefinit. Pe de 
o parte, individul îşi păstrează o parte 
din identitatea pe care şi‑a construit‑o 
în spaţiul exterior, dar pe de altă parte 
este supus unor identităţi formate în 

timpul detenţiei. Aspect care, în func‑
ţie de perioada petrecută în spaţiul 
carceral, poate crea efecte ireversibi‑
le pentru viaţa şi comportamentul indi‑
vidului expus presiunii.

„Nou‑sositul intră în instituţie având 
o concepţie despre sine formată gra‑
ţie anumitor convenţii sociale stabilite 
din lumea sa de origine. La intrarea 
în instituţie, este imediat privat de 
sprijinul pe care i‑l conferă aceste 
convenţii. În limbajul precis al unora 
dintre cele mai vechi instituţii totale, 
individul trece printr‑o primă serie de 
înjosiri, degradări, umiliri şi pângăriri 
ale eului. Eul său este degradat sis‑
tematic, chiar dacă, de multe ori, fără 
intenţie. Încep să se petreacă o serie 
de schimbări radicale în cariera sa 
morală, carieră alcătuită din modifică‑
rile treptate care survin în convingerile 
individului cu privire la propria persoa‑
nă şi la alte persoane importante pen‑
tru el” (Dobrică, 2010, 24). Convenţiile 
care ne stabilesc raportul şi identita‑
tea cu lumea socială în care activăm 
oferă un rol şi o identitate socială în 
măsura în care aceste convenţii pot 
fi utilizate. Incapacitatea de a utiliza 
aceste convenţii, fără a permite utili‑
zarea altor convenţii produc un spaţiu 
vid de rezistenţă. Pentru o perioadă 
determinată de timp, individul se află 
în imposibilitatea de a alege. Probabil 
dacă ar exista posibilitatea de a crea 
o trecere graduală între cele două 
stări, depersonalizarea s‑ar produce 
fără a crea un efect de umilire a eului.
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ecHIlIBru şI lIBer‑arBItru 
„Am selectat temele fundamenta‑

le integrate în obiectul criminologiei, 
pornind de la conceptele de respon-
sabilitate şi sancţiune. Am situat ori‑
ginile acestor coordonate ale compor‑
tamentelor umane prohibite în textele 
biblice ale Facerii. Sunt izvoarele sa‑
cre care fac din păcatul originar (în‑
călcarea unei prohibiţii fundamenta‑
le), din izgonirea din Eden (pedeap‑
sa), din liberul‑arbitru (ca posibilitate 
a opţiunii comportamentale) şi din 
comportamentul teleonomic2 divin al 
supravieţuirii speciei unele dintre di‑
mensiunile definitorii pentru deveni‑
rea fiinţei umane” (Basiliade, 2006, 
12). 

Intenţia criminologului nu este 
de a prezenta criminalitatea dintr‑o 
perspectivă filosofică‑religioasă, ci 
dimpotrivă, dintr‑una funcţionalistă, 
simbolică şi raţionalizatoare a unei 
realităţi sociale. Dacă laicizăm ter‑
menii ce construiesc selecţia oferită, 
criminalitatea devine un fapt social 
obiectiv, construit atemporal din cau‑
za caracterului ei neliniar. Conceptul 
de sacralitate oferă criminalităţii o sta‑
re istorică pură în care nu se produc 
schimbări decât până în momentul 
în care un liber‑arbitru (în sensul de 
o activitate conştientizată şi raţionali‑
zată) produce un dezechilibru printr‑o 
acţiune ce modifică sau îngrădeşte 
un alt liber‑arbitru (practic se limitea‑

ză alegerile care se pot conştientiza 
şi raţionaliza).

Raportarea continuă faţă de un 
moment sacru (în care nu există un 
dezechilibru), pentru toate acţiunile 
umane, intră sub incidenţa unui con‑
flict cu nevoia de evoluţie a umanităţii, 
care, prin natura sa revoluţionară şi 
inovativă, produce implicit schimbări 
şi situaţii de discordanţă între com‑
portamente, acţiuni şi adaptare. Acest 
fapt oferă „dreptul” criminalităţii de a 
avea o parte integrantă de normalita‑
te. Totodată, conform aceluiaşi raţio‑
nament, se permite constituirea unui 
aparat punitiv ce are ca scop medi‑
erea dintre infracţiune şi acţiunea de 
la care s‑a abătut. Pedeapsa devine 
o anticameră între cele două obiecte 
de conduită umană: sacru (păstrarea 
unui liber‑arbitru echidistant faţă de 
un alt liber‑arbitru) şi profan (unde un 
liber‑arbitru este supus cenzurii din 
partea unui alt liber‑arbitru). Sancţiu‑
nea nu se traduce printr‑o faptă ega‑
lă în raport cu infracţiunea; ea are un 
caracter de absolvire, ceea ce o va 
determina să îmbrace întotdeauna o 
formă mai blândă decât actul comis.

prIncIpIul „ultImO ratIO”
„Principiul că detenţia şi privarea 

de libertate trebuie folosite ca o ultimă 
soluţie („ultimo ratio”) este acceptat 
în majoritatea sistemelor penale de 

2 În sensul de nevoia de evoluţie a speciei umane (idee preluată din teoria evoluţionistă a lui 
Charles Darwin)
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sancţionare a delincvenţilor, astfel în‑
cât‚ înainte ca tribunalele să hotăras‑
că privarea de libertate, ele trebuie să 
ia în consideraţie toate celelalte sanc‑
ţiuni posibile mai puţin radicale, deci‑
zia privării de libertate fiind adoptată 
numai când cazul în discuţie este de 
aşa natură încât pedepsele mai puţin 
radicale nu pot fi acceptate” (Rentz‑
man apud Banciu, 1996, 231).

Privarea de libertate a unui individ 
poate produce efecte în rândul unui 
număr considerabil de alte persoa‑
ne. Fie că ne referim la familia, grupul 
secundar, persoanele alături de care 
acesta desfăşura activităţi economi‑
ce, această rezoluţie limitează şi ob‑
strucţionează o varietate de legături şi 
relaţii sociale pe care individul şi le‑a 
format. Dificultatea cuantificării gradu‑
lui de pedeapsă „eficientă” şi „sufici‑
entă” astfel încât să nu depăşească 
limita de acceptare se poate exprima 
din perspectiva unei lipse de echiva‑
lenţe între acţiunile pedepsei şi cele 
ale delictului. Pedeapsa nu va putea 
fi niciodată egală cu delictul. Ambele 
acţiuni utilizează termeni de referin‑
ţă diferiţi. Delictul se centrează pe o 
componentă relativ redusă din punct 
de vedere al actorilor sociali implicaţi, 
în timp ce pedeapsa respectă regle‑
mentarea întregii societăţi prin actul 
juridic. Pedepsei îi rămân două vari‑
ante: să încerce să surclaseze delic‑
tul din punctul de vedere al exprimării 
sociale sau să încerce să‑i diminueze 
implicaţiile. Indiferent de alegere, ne‑

utralitatea pare aproape imposibilă de 
obţinut. Unul dintre cei doi, pedeapsa 
şi cel pedepsit, va face un compromis. 
Ţinând cont că acest compromis este 
stabilit de pedeapsă prin aparatul juri‑
dic şi aşteptările sociale, probabilita‑
tea ca acesta să‑şi atribuie un handi‑
cap pare destul de redusă.

metOda, teHnIca şI specIfIcarea 
unItățIlOr studIate

În acord cu obiectivele formula‑
te, cercetarea este de tip calitativ. 
Cercetarea calitativă presupune o 
„abordare interpretativă şi naturalistă” 
(Denzin et al. apud Chelcea 2004, 72) 
care „construieşte o imagine holistă 
şi complexă” prin analiza cuvintelor 
şi punctelor de vedere ale subiecţilor 
(Creswell apud Chelcea, 2004, 74) 
privind anumite aspecte mai comune 
sau mai neobişnuite din viaţa acesto‑
ra. Acest tip de cercetare implică stu‑
dierea „lucrurilor în mediul lor natural, 
încercând să interpreteze fenomene‑
le în termenii semnificaţiilor pe care 
oamenii le investesc” (Chelcea, 2004, 
72). Aceste note descriu caracterul 
exploratoriu, deschis către semnifica‑
ţiile oferite de respondenţi (Chelcea, 
2004, 72).

Cercetarea va utiliza ancheta so‑
ciologică pe bază de interviu. Anche‑
ta sociologică este caracterizată ca 
având „un caracter neexperimental, 
cu un grad relativ scăzut de control 
al cercetătorului asupra variabilelor 
analizate” (Mărginean apud Chelcea, 



65

2004, 175). Interviul presupune obţi‑
nerea „prin întrebări şi răspunsuri, a 
informaţiilor verbale de la indivizi şi 
grupuri umane în vederea verificării 
ipotezelor sau pentru descrierea şti‑
inţifică a fenomenelor socioumane” 
(Chelcea, 2004, 297). Totodată, în 
realizarea acestui studiu s‑a utilizat 
metoda observaţiei. Această metodă 
a permis redarea unor informaţii uti‑
le privind relaţiile instituţionale privite 
ca atitudini şi comportamente ale ca‑
drelor faţă de persoanele private de 
libertate.

Populaţia investigată este repre‑
zentată de persoanele aflate în de‑
tenţie în cadrul Penitenciarului Bucu‑
reşti‑Jilava.

Lotul investigat a fost format din 38 
de persoane private de libertate. Pro‑
filul respondenţilor a variat în funcţie 
de: vârstă (22 ani – 59 ani), regim de 
detenţie (semi‑deschis şi deschis), 
pedepse (omor, tâlhărie, furt, delapi‑
dare, înşelăciune), recidivă (recidi‑
vişti şi non‑recidivişti), status marital 
(căsătoriţi, necăsătoriţi, concubinaj, 
divorţaţi), vizite (vizitaţi, nevizitaţi), 
beneficierea vizitelor conjugale (be‑
neficiari şi non‑beneficiari), implicarea 
în cadrul activităţilor desfăşurate în 
penitenciar (implicaţi, neimplicaţi) şi 
educaţie (fără şcoală, gimnaziu, pro‑
fesională, liceu şi universitate).

Interviurile au fost realizate în pe‑
rioada 19 iunie 2014 ‑ 4 iulie 2014. 
Durata medie de realizare a fost de o 
oră.

lImIte şI rIscurI

Cercetarea de tip calitativ are un 
grad scăzut de generalizare, excep‑
tând situaţia în care lotul investigat se 
transpune într‑o proporţie majoritară 
sau integrală cu referinţa socială ana‑
lizată.

Utilizarea unor spaţii variate (săli 
de curs, curtea interioară, cabinetul 
psihologului şi al asistentului social, 
biblioteca etc.) pentru a conduce in‑
terviurile poate implica lipsa omogeni‑
tăţii asupra stimulilor externi implicaţi. 
Această diversitate nu oferă posibili‑
tatea de a delimita impactul mediului 
de atitudinile, comportamentele şi ide‑
ile menţionate de participanţi.

Recrutarea respondenţilor a fost 
în mare parte asigurată de către an‑
gajaţii instituţiei. Profilul acestora este 
reprezentat predominant de indivizi 
care au beneficiat în mod frecvent de 
recompense, care erau vizitaţi şi păs‑
trau un contact uzual cu mediul exteri‑
or. Acest aspect nu permite utilizarea 
într‑un sens extins al rezultatelor asu‑
pra întregului aparat şi sistem instituţi‑
onal din mediul penitenciar investigat. 

În decursul studiului au existat si‑
tuaţii în care participanţii erau reticenţi 
în a oferi detalii considerate ca fiind 
sensibile în contextul executării pe‑
depsei. Astfel de atitudini s‑au regăsit 
cu precădere asupra temelor: condiţii, 
drepturi, comportamentul personalu‑
lui angajat şi a altor persoane private 
de libertate. Totuşi, au existat situaţii 
în care participanţii au utilizat partici‑
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parea la interviu ca un mijloc de a co‑
munica cu mediul extern prin descrie‑
rea în detaliu a subiectelor abordate. 

Răspunsurile au fost notate în tim‑
pul discuţiei cu participanţii. Lipsa po‑
sibilităţii de a înregistra audio intervi‑
urile afectează calitatea transcrierilor, 
în special calitatea informaţiilor pentru 
care a fost necesară o descriere amă‑
nunţită.

Pentru o parte din interviuri anoni‑
matul nu a fost asigurat de către anga‑
jaţii Penitenciarului Jilava. În anumite 
situaţii aceştia păstrau o distanţă re‑
dusă de locul în care mi‑am desfăşu‑
rat activitatea şi au avut posibilitatea 
de a asculta discuţia. Acest aspect 
a condus la o reţinere din partea su‑
biecţilor de a detalia şi dezbate anu‑
mite trăsături şi comportamente care 
ar fi putut fi asociate cu acte ilegitime, 
favorizând adoptarea unui discurs de‑
zirabil social.

Participanţii au primit credite re‑
compensă pentru a participa la studiu. 
O proporţie redusă din persoanele pri‑
vate de libertate au fost informate de 
cadrele implicate înainte de purtarea 
discuţiei privind bonificaţia. Acest ele‑
ment poate favoriza adoptarea unui 
discurs reţinut în raport cu cadrele şi 
instituţia penitenciară. 

a fI lIBer

A fi liber înseamnă a alege. Dimen‑
siunea carcerală nu implică privarea 
inechivocă, ireversibilă şi totală a ale‑
gerii. Expresii ale conceptului de liber‑

tate se regăsesc cu precădere în ele‑
mentele de interacţiune cu exteriorul 
mediului penitenciar. Vizita, activităţi‑
le lucrative, activităţile socio‑educati‑
ve, discuţii şi activităţi colocviale între 
colegii de cameră redau persoanei, 
într‑o formă prudentă, o formă de li‑
bertate în cele mai restrictive condiţii. 
Libertatea se pierde în momentul con‑
strângerii. Constrângerea se regăseş‑
te în cadrul unui penitenciar atât prin 
exercitarea unei forme de autoritate 
formală, prin aplicarea regulamente‑
lor de ordine interioară, cât şi printr‑o 
ierarhizare informală formată printr‑o 
necesitate de proximitate. Proximi‑
tatea este validată prin intermediul 
interacţiunii. O interacţiune predo‑
minantă cu angajaţii instituţiei poa‑
te conduce la reacţii indezirabile din 
partea colegilor de cameră, de secţie 
sau penitenciar. Cele două centre de 
putere, comunitatea extinsă, instituţia 
şi comunitatea restrânsă formată din 
persoanele private de libertate, aflate 
în centre de interes opozabile nu şi‑au 
creat un mediu neutru de interacţiune. 
Acest aspect poate explica lipsa reci‑
procă de încredere şi lipsa unui com‑
portament dezirabil în anumite con‑
juncturi din partea ambelor părţi.

A fi liber înseamnă a adera la o 
comunitate. Comunitatea redă indivi‑
dului spaţiul fizic şi virtual pentru a se 
manifesta. În lipsa unor legături sau în 
prezenţa unor legături slabe sociale 
individul îşi pierde involuntar capaci‑
tatea de a alege. Comunitatea fizică 
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poate desemna rolurile şi identităţile 
sociale expuse individului în timp ce 
comunitatea virtuală, în sensul de to‑
talitatea simbolurilor de rol acceptate 
sau la care se expune, redă spaţiul şi 
posibilităţile ideologice de exprimare.

Expresia libertăţii se poate mani‑
festa doar prin interacţiune. Interac‑
ţiunea poate fi directă, în momentul 
realizării legăturilor sociale fizice prin 
utilizarea unui comportament pro‑
priu‑zis, indirectă prin utilizarea unor 
comportamente fizice ca răspuns 
asupra unor cerinţe şi aşteptări mi‑
cro şi macro sociale şi virtuală atunci 
când individul îşi formează atitudini şi 
convingeri ca răspuns al raportării la 
grupul de aderenţă.

Conceptul de alegere în momentul 
interacţiunii devine utilizabil dacă în‑
deplineşte următoarele condiţii:

1. Autoritatea grupului şi/sau a 
persoanelor cu care interacţio‑
nează un individ nu este expri‑
mată într‑o formă centralizată în 
care unul sau mai mulţi indivizi 
trasează aşteptările şi compor‑
tamentele celorlalţi.

2. Diferenţele de status economic 
şi social nu produc în mod direct 
sau indirect forme de constrân‑
gere asupra membrilor grupului.

3. Comunicarea şi medierea infor‑
maţiilor între persoane se reali‑
zează bidirecţional.

4. Comportamentul, atitudinile şi 
convingerile rezultate în urma 
interacţiunii au un grad redus de 
predictibilitate. 

5. Rezultatele interacţiunii se con‑
stituie într‑un cadru atemporal, 
în momentul acţiunii sau într‑o 
perioadă ulterioară. Cadrul 
atemporal este reprezentat de 
lipsa unui spaţiu delimitat de 
timp, spre exemplu aderarea 
la un principiu, la o ideologie, 
la sensuri de interpretare etc. 
Timpul prezent şi viitor sunt re‑
liefate de utilizarea rezultatelor 
interacţiunii pentru formarea 
unor atitudini şi comportamente 
de moment sau ulterioare. 

A fi liber înseamnă a te expune la 
roluri şi aşteptări variate. Diversitatea 
asigură posibilitatea de a alege. În lip‑
sa ei comportamentul devine predicti‑
bil şi fără intenţionalitate. Diversitatea 
nu implică opozabilitate, ci alternati‑
ve de conduite, reacţii şi atitudini. În 
momentul în care se regăsesc stări şi 
roluri contradictorii, alegerea ar impli‑
ca o formă de constrângere asupra 
membrilor sau comunităţii. 

Libertatea se exprimă într‑o formă 
finită fără continuitate. Ea este re‑
prezentată de un segment închis, de 
un proces de trecere între atitudinile, 
comportamentele şi convingerile unui 
individ în decursul relaţiilor, rolurilor şi 
a grupurilor la care aderă.

structura cOnceptuluI de lIBertate 
cuprInde următOarele elemente:

1. O alegere efectuată
2. În cadrul unui grup restrâns sau 

a unei comunităţi extinse 
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3. În urma utilizării unei forme de 
interacţiune (directă, indirectă)

4. Ce oferă o predictibilitate redu‑
să

5. Realizată în lipsa unei constrân‑
geri

6. Cu privire la o acţiune prezentă, 
ulterioară sau atemporală

7. Prin expunerea la o diversitate 
neopozabilă principiilor adopta‑
te de comunitate

8. Finalizată prin adoptarea unei 
atitudini, convingeri sau a unui 
comportament.

O zI OBIşnuItă 
Contextul cotidianului: spaţiul este 

configurat la minim 6 metri pătraţi şi 
este dispus în forme variate de mă‑
rime; de la 5‑6 până la 20‑25 de per‑
soane în aceeaşi incintă prevăzută 
cu o uşă metalică, gratii exterioare şi 
interioare la geamuri, paturi din fier 
supraetajate în calupuri de câte 3, cu 
un spaţiu sanitar, mobilier redus, cu 
posibilitatea de a beneficia de dispo‑
zitive radio‑tv (maxim 2 în cameră în 
prezent) şi de un abonament de ca‑
blu, 1‑5 frigidere pentru buna depozi‑
tare şi menţinere a hranei primite din 
partea familiei sau a altor beneficiari, 
în timpul iernii un program de căldură, 
iar în timpul verii aerisire naturală prin 
deschiderea ferestrelor.

Centrul de referinţă pentru o per‑
soană privată de libertate este desem‑
nat de spaţiul său intim ce se limitează 
la patul şi locul de depozitare al obiec‑

telor personale. După delimitarea spa‑
ţiului privat acesta îşi poate adapta în 
cameră un spaţiu semi‑privat unde se 
poate asocia cu alţi colegi pentru a îm‑
părţi activităţi în comun, cum ar fi servi‑
rea mesei, derularea unor activităţi re‑
creative şi de relaţionare. Camera asi‑
gură o delimitare precisă între colegi şi 
alte persoane din exteriorul ei. Segre‑
garea este asigurată printr‑o structură 
ierarhizată formal prin desemnarea 
unui reprezentant al camerei respon‑
sabil cu buna convieţuire şi păstrare 
a unui mediu sanitar în anumite cri‑
terii (salubritate, ordine interioară) şi 
informal prin capacitatea unor indivizi 
de a fi identificaţi ca lideri sau ca per‑
soane care pot exercita o formă de 
autoritate. Autoritatea informală poate 
varia în funcţie de interesele de grup 
sau particulare ale persoanelor care 
doresc şi exercită o formă de autorita‑
te. Elementele comune ale ierarhizării 
informale sunt redate cu precădere de 
identitatea virtuală formată în peniten‑
ciar (prestigiu, apartenenţa în cadrul 
unor grupuri infracţionale), capacita‑
tea de a dispune şi de a gestiona re‑
surse economice şi nu în ultimul rând 
caracteristici fizice (înălţime, greutate, 
constituţie fizică şi în anumite condiţii 
vârsta). Pentru a exercita o formă de 
autoritate nu este necesară îndeplini‑
rea simultană a celor 3 factori menţio‑
naţi. Extrapolarea unuia fiind suficient 
pentru a capacita şi a dispune de o for‑
mă de autoritate sau într‑un mod prag‑
matic identificarea unei caracteristici 
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apreciate pozitiv îţi poate asigura în 
anumite limite dispunerea celorlalte. O 
persoană care a fost condamnată an‑
terior sau care şi‑a format un prestigiu 
prin implicarea în cadrul unor acţiuni 
cu caracter violent şi‑ar putea asigu‑
ra un confort economic şi să dispună 
de resurse peste media disponibilă. 
Totuşi, în situaţii particulare, aceste 
caracteristici pot fi înlocuite cu succes 
de abilităţi de comunicare, inteligenţă, 
mediere sau în cazuri excepţionale de 
o autoritate morală (reprezentanţi ai 
unor culte religioase, politice, educaţi‑
onale considerate modele culturale în 
spaţiul exterior).

Camerele sunt interconectate 
printr‑un hol îngust ce permite depla‑
sarea simultană a două persoane. 
Un hol desemnează şi delimitează 
o secţie care poate fi compusă din‑
tr‑un număr de 3‑12 camere (număr 
aproximat) şi este amenajat cu tele‑
foane. Secţia poate cuprinde un club 
ce reprezintă un spaţiu destinat acti‑
vităţilor socio‑educative unde cadrele 
specializate sau anumiţi profesionişti 
pot desfăşura cursuri, calificări, con‑
cursuri sau unde persoanele private 
de libertate pot desfăşura activităţi re‑
creative, culturale, de manufacturare 
sau de creativitate (scrierea la revista 
cu circuit închis al penitenciarului, re‑
dactată de mână). În fiecare secţie se 
regăsesc birouri ale cadrelor. Psiho‑
logi, asistenţi sociali, educatori împart 
de cele mai multe ori în număr de 2 
sau 3 câte un spaţiu alocat. O parte 

din aceştia au o conformaţie profe‑
sională militară şi au parcurs ulterior 
cursuri de specialitate. În capătul ho‑
lului aproape de intrarea în secţie se 
regăseşte o parte din personalul de 
la pază şi protecţie. 3‑4 cadre supra‑
veghează secţia. De două ori pe zi 
efectuează apelul. Apelul reprezintă 
verificarea fiecărei camere în funcţie 
de anumiţi indicatori. De la igiena păs‑
trată în cameră până la observarea 
anumitor probleme existente.

Fiecare secţie dispune de o curte 
de aer, un spaţiu delimitat printr‑un 
gard aflat în proximitate unde persoa‑
nele private de libertate au posibili‑
tatea de a desfăşura activităţi în aer 
liber (alergat, exerciţii fizice, discuţii) 
într‑un timp limitat în funcţie de regi‑
mul desemnat. În exteriorul corpului 
de imobile destinat secţiilor se regă‑
sesc spaţiile administrative, popo‑
ta (pentru cadre), incinta amenajată 
pentru vizită, camera destinată vizitei 
conjugale (amenajată în perimetrul de 
pază în proximitatea unor secţii), un 
parc amenajat pentru copii destinat 
programelor de vizită între taţi şi copii, 
o bibliotecă şi o secţie de calculatoa‑
re, un spaţiu de cult religios şi diferite 
centre de pază (foişor, centru de ve‑
rificare intrare‑ieşire, control terorist, 
intervenţii rapide).

Aceasta este o descriere succintă 
a principalelor caracteristici regăsite 
în spaţiul carceral studiat care limitea‑
ză, dezvoltă şi favorizează adoptarea 
unor comportamente uzuale şi parti‑
culare.
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Vă rog să descrieţi o zi obişnuită din via‑
ţa dvs. în penitenciar:

6‑6:30 trezirea, paturile, cafea/ceai, 
se face curăţenia în cameră, la 7 apelul, 
după se deschid uşile – unii la aer, alţii 
table‑şah, la 11 suntem băgaţi în came-
re ‑> masa de prânz, 14 se deschid uşi-
le, alţii merg la cursuri, intrăm în cameră 
19:00 apelul, activitate interioară ‑> TV, 
stingerea (S3, 44 ani, facultate, căsăto-
rit, semi‑deschis). Te trezeşti la 7, pre-
găteşti camera de apel, intră majorul, te 
ceartă puţin, după te mai odihneşti, se 
deschid uşile, începe gălăgia, pe la 11 
se închid uşile pentru masă, eu mă duc 
la muncă 8‑10‑12 ore depinde de nevo-
ile lor (S5, 29 ani, facultate nefinalizată, 
necăsătorit, semi‑deschis).

Foarte plictisitoare. Ne facem patul, 
igiena, „Tron” după apel (pentru a nu 
crea o situaţie indezirabilă aceştia uti-
lizează closetele după apel), mai dor-
mim, se deschid uşile, ne spălăm, ne 
îmbrăcăm, ne ducem la alţii în cameră, 
table, şah, remi, discutăm, când discu-
tăm despre afară ne simţim liberi, (dis-
cutăm) despre întâmplări din penitenci-
ar (S19, 36 ani, 10 clase, concubinaj, 
condamnări anterioare, semi‑deschis).

O zi obişnuită din viaţa unei per‑
soane private de libertate în spaţiul 
carceral ar putea fi descrisă ca fiind 
o rutină. O rutină stabilită instituţional 
prin regulamentul de ordine interioară 
(trasarea unor activităţi specifice pen‑
tru a asigura un minin de igienă şi a 
asigura un control relativ asupra ac‑
tivităţilor desfăşurate în cameră), prin 
autoritatea exercitată de personalul 
angajat în penitenciar (acesta poate 
stabili sarcini şi cerinţe specifice în 

special în cazul în care persoana pri‑
vată de libertate este înscrisă într‑un 
program socio‑educativ sau în cadrul 
unei activităţi lucrative), prin spaţiul 
locativ limitat şi totodată prin interme‑
diul trăsăturilor sociale disponibile. 
Trăsăturile sunt interacţiuni mediate 
de: ierarhizare formală şi informală 
între colegi de cameră, secţie, unitate; 
de o capacitate de a sintetiza şi con‑
ceptualiza informaţii; de starea de re‑
cidivă a celor implicaţi; de expunerea 
la mediul exterior (prin vizite şi păs‑
trarea unei legături cu membrii familiei 
sau cunoscuţii); şi de obiective privind 
continuitatea sau stoparea activităţilor 
pentru care au fost condamnaţi ante‑
rior.

În timp, rutina capătă aspecte ritu‑
alice. Condiţiile şi reglementările re‑
dau un proces ceremonial prin crea‑
rea unor forme tradiţionale şi prin for‑
marea unei culturi specifice. Spaţiul 
carceral îşi formează norme, valori, 
elemente lingvistice, conduite şi in‑
terpretări proprii. Uneori acestea sunt 
situate în afara contextului legitim 
oferite de comunitatea extinsă (soci‑
etatea, cadrul legislativ), dar fără res‑
pectarea acestor tradiţii, rolurile şi aş‑
teptările reciproce (cadre şi deţinuţi) 
ar conduce probabil la o destabilizare 
de fond a întreg sistemului pentru că 
nu ar exista o continuitate. Tradiţiile, 
chiar dacă s‑au adaptat în zeci de 
ani, au fost promovate cu precădere 
de persoanele private de libertate prin 
intermediul unei slabe supravegheri şi 



71

a unei neimplicări din partea factorilor 
externi (atât societatea în ansamblul 
ei, cât şi a instituţiilor responsabile), 
fapt ce a condus la o segregare nu 
doar fizică şi limitată temporal, dar 
totodată a realizat o graniţă socială şi 
un rol social negativ, cel de puşcăriaş 
care nu se şterge în momentul finali‑
zării pedepsei. 

evadarea dIn cOtIdIan 
(O zi mai puţin obişnuită) Mă iau 

gândurile că nu are mâncare (cu refe-
rire la concubină) (S7, 29 ani, 10 clase, 
concubinaj, semi‑deschis).

(O zi mai puţin obişnuită) Să te 
trezeşti odată că te muţi, se poate în-
tâmpla orice (S9, 39 ani, profesională, 
concubinaj, condamnări anterioare, se-
mi‑deschis).

(O zi mai puţin obişnuită) Când ies 
la câte un curs, la o vizită (S14, 26 ani, 
10 clase, necăsătorit, dosare cumulate, 
semi‑deschis).

O zi mai puţin obişnuită în spaţiul 
carceral implică în primul rând o de‑
taşare de rolul de puşcăriaş, hoţ, de-
ţinut. 

Detaşarea poate fi realizată prin: 
1. Factori previzibili externi, co‑

municarea cu mediul social de 
provenienţă (familia, prieteni, 
cunoştinţe) sau a unor persoa‑
ne din exterior (organizaţii ca‑
ritabile, culte religioase, forma‑
tori profesionali etc.) prin inter‑
mediul unei interacţiuni directe 

(vizite, programe sociale) sau 
prin utilizarea unor mijloace de 
comunicare (telefon, corespon‑
denţă poştală); 

2. Factori previzibili interni prin 
asigurarea participării la o ac‑
tivitate educativă, lucrativă (în 
exteriorul penitenciarului) sau 
prin participarea la activităţi cu 
un grad redus de repetabilitate 
organizate de către persoanele 
private de libertate; 

3. Factori imprevizibili externi şi 
interni prin intermediul cărora 
identitatea de hoţ este pentru o 
perioadă limitată de timp între‑
ruptă. 

Programele educative şi structu‑
ra de organizare a relaţiilor stabilite 
pentru persoanele private de libertate 
ar fi recomandabil să ţină cont de ca‑
pacitatea lor de a se distanţa de rolul 
şi identitatea oferită în spaţiul carce‑
ral. În măsura în care deţinuţii se vor 
identifica cu rolul atribuit se vor crea 
aşteptări antagonice. 

Fără a scoate o persoană privată 
de libertate de sub auspiciile rolului 
desemnat de spaţiul carceral, probabi‑
litatea de a maximiza comportamente 
prosociale, asociate cu mediul exteri‑
or, sunt scăzute. Păstrarea identităţii 
în cadrul unor comportamente pro‑
gramate prin intermediul activităţilor 
socio‑educative probabil va contura şi 
va întări rolul atribuit. Utilizarea ace‑
luiaşi spaţiu, aceloraşi resurse, acelo‑
raşi oameni, care au posibilitatea de 
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a sancţiona, va conduce la un com‑
portament disimulat prin care ei vor 
încerca să redea mecanic atitudini şi 
interpretări fără a le trece printr‑o for‑
mă de responsabilitate. Sunt deţinuţi 
şi se conformează, colete care sunt 
aşezate la locul lor şi nu persoane sau 
identităţi umane asociate cu mediul 
exterior. Totuşi această interpretare 
prezintă vicii de aplicare. Considera‑
rea şi utilizarea unei identităţi diferite 
ar conduce la destrămarea culturală, 
de drept şi de fapt a instituţiei sociale 
formate. O variantă echilibrată, unde 
rolul şi identitatea de persoană privată 
de libertate poate coexista cu o iden‑
titate socială diferită prin utilizarea 
unei referinţe externe, într‑o proporţie 
mai mare, poate conduce la o optică 
diferită şi la o relativă îmbunătăţire a 
climatului punitiv atât pentru cei care 
exercită o formă de autoritate, cât şi 
pentru cei supravegheaţi.

O perspectIvă dIn exterIOrul 
medIuluI penItencIar

O relaţie de criminalitate este com‑
pusă prin concurenţa simultană a mai 
multor elemente, roluri şi instituţii so‑
ciale. În primul rând este necesară 
existenţa unui spaţiu delimitat social 
de aspecte legislative prin care să fie 
desemnate specific comportamentele 
dezirabile şi cele care sunt condam‑
nabile. În acest spaţiu un individ sau 
un grup de invidizi aderă la un com‑
portament cuprins de lege care pro‑
duce un prejudiciu unei victime. Preju‑

diciul este produs atât în raport cu so‑
cietatea prin destabilizarea unor roluri 
trasate, cât şi prin destabilizarea spa‑
ţiului de proximitate socială a victimei. 
În lipsa unuia dintre aceste elemente, 
natura criminologică a unei acţiuni nu 
poate fi stabilită. Fără existenţa unei 
delimitări specifice, un comportament 
nu poate fi trecut prin filtrul legislativ; 
crearea unui prejudiciu în lipsa preci‑
zării unei responsabilităţi asupra unui 
grup sau a unui individ nu permite o 
culpabilizare şi inexistenţa unui preju‑
diciu nu poate clarifica o relaţie dintre 
o victimă şi un agresor. 

Instituţiile de exercitare a contro‑
lului pedepsei reprezintă în primul 
rând prejudicierea societăţii şi nu a 
victimei. În acest context spaţiul pe‑
nitenciar constituie concentrarea 
maximă de putere pe care un stat o 
poate exercita asupra indivizilor ce‑l 
formează. Rolul principal al peniten‑
ciarului din perspectivă socială este 
reprezentat de neutralizarea pentru 
o perioadă nedeterminată de timp a 
elementelor ce pot afecta stabilitatea 
şi ordinea. Neutralizarea este posibilă 
prin slăbirea legăturilor sociale stabili‑
te anterior, decăderea rolurilor sociale 
anterior formate prin trasarea unui rol 
generalizat a fi deţinut, prin incapaci‑
tarea individului pedepsit de a deci‑
de asupra propriului corp şi privarea 
spaţiului intim. Orice alt rol devine un 
element secundar disponibil şi limitat 
de resursele alocate şi de politicile 
adoptate la nivel global, de către stat 
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şi la nivel comunitar de către instituţia 
în sine prin exprimarea factorilor de‑
cidenţi. 

Aici e iadul pe pământ. Invidie. Şme-
cherii pot să fie cuminţi doar prin ra-
port. Nu se gândeşte că eşti om şi nu 
animal (Cu referire la unele persoane 
angajate în sistemul penitenciar) (S6, 
44 ani, liceu, căsătorit, condamnări 
anterioare, regim semi‑deschis).

Penitenciarul este o reflecţie a 
comportamentelor sociale care nu se 
pot adapta în societate şi într‑o pro‑
porţie mult mai redusă a celor care 
implică încălcarea codului penal. În 
funcţie de evoluţia societăţii din per‑
spectiva principiilor de conceptualiza‑
re a umanităţii şi de formarea unor noi 
tehnologii de supraveghere, monitori‑
zare şi control, obiectivele actuale vor 
continua procesul de înlocuire a spa‑
ţiului carceral cu metode alternative. 
Atât timp cât majoritatea infracţiunilor 
implică un puternic caracter social, 
închisoarea, în forma actuală, îşi va 
pierde spaţiul, identitatea şi mijloa‑
cele de coerciţie în detrimentul unor 
măsuri alternative specifice într‑o pe‑
rioadă extinsă de timp. 

dIrecțII de recOmandărI 
InstItuţIOnale şI legIslatIve

Orice sistem este perfectibil prin 
natura obiectivelor stabilite, a resurse‑
lor materiale, umane şi informaţionale 
de care dispune. În urma realizării 
studiului au putut fi identificate o serie 
de propuneri care să respecte în par‑
te rolul, funcţiile, principiile de drept şi 
obiectivele instituţionale asumate: 

1. Favorizarea interacţiunii fizice 
şi a comunicării între persoana 
privată de libertate şi grupul de 
suport (soţ, soţie, mamă, tată, 
concubin(ă), copii, prieteni şi 
alţi vizitatori). Familia şi grupul 
de referinţă reprezintă principa‑
lul factor de reinserţie în comu‑
nitatea extinsă. Orice măsură 
care favorizează menţinerea şi 
aprofundarea relaţiilor cu me‑
diul exterior poate conduce la 
diminuarea recidivei şi la o re‑
integrare într‑un timp mai scurt 
în comunitate. Îmbunătăţiri de 
ordin logistic:

2. Externalizarea programelor so‑
cio‑educative;

3. Reprezentarea şi informarea 
persoanelor private de libertate

4. Reprezentarea victimei în pro‑
cesul de eliberare condiţionată

5. Securizarea şi stimularea unui 
comportament adecvat al per‑
soanelor private de libertate 
faţă de lucrătorii din mediul pe‑
nitenciar
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Crima – șansa la viață 
după gratii1
Dr. Raluca Pavel

Interesul scăzut față de criminali‑
tatea feminină este elocvent reliefat 
de către Christine Rasche în articolul 
The female offender as an object of 
criminological research. Ea a identifi‑
cat trei explicaţii pentru care femeile 
au fost ignorate constant în studiile 
şi cercetările privind criminalitatea: 
procentul mic, de 7%, al populaţiei fe‑
minine în penitenciare pare a fi unul 
dintre motive; în momentul începerii 
unor cercetări privind criminalitatea 
feminină s‑au opus atât autorităţile 
din penitenciare, cât şi femeile însele; 
femeile au prezentat un interes minor 
pentru cercetările de acest gen2.

Într‑o notă a lucrării Tricks of the 
trade. How to think about your re-
search while you’re doing it, Becker a 

menționat că „orice cercetare trebuie 
să aibă loc undeva” și „trebuie să fie 
cândva”3. Astfel, gama de întrebări 
din domeniul jurnalismului pare a‑și 
găsi locul și în sociologie: Ce? Cine? 
Unde? Când? Cum? De ce? Acest 
evantai de întrebări consolidează 
poziționarea, individualizarea și ana‑
lizarea fenomenului de criminalitate 
feminină. 

În perioada martie‑iunie 2014 când 
a fost efectuată cercetarea propriu‑zi‑
să, în Penitenciarul Târgșor se aflau 
102 femei deținute pentru omor, pe 
care cadrele penitenciarului le‑au cla‑
sificat astfel: 30 pentru omor simplu, 
22 dintre ele pentru omor calificat și 50 
pentru omor deosebit de grav, iar 23 
erau închise pentru ucidere din culpă. 

1 Articolul reprezintă un fragment din volumul aflat în curs de publicare: Pavel, Raluca‑Ro‑
dica. (2015). Femeia asasin și sindromul Stockholm. Studiu sociologic. București: Editura Ars 
Docendi.

2 Rasche, Christine E. (1974). The female offender as an object of criminological research. 
Criminal Justice and Behavior, 1(4), pp. 301‑320.

3 Becker, H.S. (1998). Tricks of the trade. How to think about your research while you’re doing 
it. Chicago: The University of Chicago Press, p. 51.
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Având în vedere modificările aduse 
Codului Penal4 care a intrat în vigoare 
de la 1 februarie 20145, se poate spu‑
ne că 30 dintre femei au fost închise 
pentru omor, 72 pentru omor calificat 
și 23 pentru ucidere din culpă. Cele 
mai multe dintre deținutele condam‑
nate pentru omor au săvârșit jafuri cu 
pătrundere în locuință terminate prin 
omor și infanticid. 72 de femei închise 
pentru omor calificat au fost investi‑
gate în prealabil prin studierea dosa‑
relor de către cadrele penitenciaru‑
lui pentru prefigurarea unei identități 
sociale și individuale compatibile cu 
necesitățile realizării cercetării, dintre 
care 40 au fost luate în calcul pentru 
realizarea interviurilor și a chestiona‑
relor, iar 25 au acceptat, în scris, prin 
completarea unei declarații pe proprie 
răspundere, să fie investigate. Meto‑
da de cercetare a fost una calitativă 
(interviul; observația participativă), iar 
interviul semistructurat a fost adresat 
unui număr de 25 de femei condam‑
nate pentru omor calificat, crimă îm‑
potriva partenerului, de la Penitencia‑
rul Târgşor, din judeţul Prahova.

În prezentarea acestei cercetări 
este necesară expunerea şi sistemati‑
zarea datele culese, prin aducerea în 

stare finită a răspunsurilor, propoziţiile 
fiind completate cu răspunsuri ale fe‑
meilor intervievate, menite să ateste 
valabilitatea informațiilor rezultate.

Recunoașterea greșelilor are ca 
premisă existența prealabilă a unui 
interes deosebit pentru igiena mintală 
personală, dovada certă a faptului că 
vrei să te menții sănătos atât la nivel 
spiritual, cât și la cel fizic. Greșelile 
pot fi constatate atunci când evalua‑
rea faptelor este realizată într‑un mod 
corect, onest, când conștiința este 
concentrată dinspre maniera altora 
de a te percepe spre felul tău de a te 
privi. Vinovăția prin intermediul căre‑
ia conștiința indică o problemă este 
primul demers în examinarea, veri‑
ficarea, compararea conduitei cu re‑
flectarea ei. Conștientizarea greșelilor 
și sentimentul de vinovăție ghidează 
spre un model etic reglator, ce sem‑
nalează acțiunea la care individul se 
raportează atunci când procedează 
într‑un fel sau altul.

În mediul carceral, conștientizarea 
propriei vinovății reprezintă un fe‑
nomen frecvent întâlnit, tocmai 
prin evitarea acestei confruntări 
de conștiință, prin anestezierea 
greșelilor. Astfel, doar jumătate dintre 

4 Infracțiunile contra persoanei sunt conform Codului Penal: omorul, omorul calificat, ucide‑
rea la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii și uciderea din culpă. Secțiunea 
„omor deosebit de grav” a fost eliminată, prevăzându‑se o singură formă agravantă a infracțiunii 
de omor – omorul calificat – ce comasează atât aspecte circumstanțiale agravante ale omorului 
deosebit de grav din actuala reglementare, cât și o parte din cele ale omorului calificat. 

5 Ministerul Justiției. (2014). Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Mențiuni și precizări. 
[Online] Disponibil pe: http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II/Q= [Accesat la 
data de 16.07.2014].
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deținutele intervievate au susținut că 
au mers mai departe decât au avut 
intenția, dar că și‑au dat seama ulte‑
rior, conștientizând greșeala comisă: 
„Da. În definitiv, când mergi mai de‑
parte decât intenţionezi, s‑ar putea să 
greşeşti. Şi eu am greşit.” – D46. În 
cazul unei intervievate de etnie rromă 
s‑a pus problema imposibilității de a 
divorța, din cauza religiei, ea mărtu‑
risind că a mers mult prea departe, 
săvârșind o crimă pentru a‑și putea 
ocroti copiii – D16. Una dintre feme‑
ile care au spus că nu au mers mai 
departe decât au intenționat a oferit și 
o explicație, cinică, s‑ar putea spune, 
despre motivul care a împiedicat‑o să 
procedeze astfel: „Nu, nu mi‑am per‑
mis.” – D14.

Răul cel mai mare care li s‑a în‑
tâmplat a fost definit în mod diferit de 
către femeile încarcerate, motivele 
principale, uneori multiple în cazul câ‑
torva deținute, avându‑și fundamentul 
în fapta comisă (18), în despărțirea de 
copii și familie (3), în probleme de să‑
nătate (1), în moartea unei persoane 
apropiate (1), în neputința de a inter‑
veni în apărarea copiilor (1) – cazul 
femeii rrome care a asistat la mariajul 
fiicelor sale minore (D16), în întâlnirea 
cu mediul penitenciar (6).

Răul este definit ca fiind o trăsă‑
tură înnăscută de către majoritatea 

femeilor (14), doar răspunsurile a 
trei deținute amintind de faptul că 
dispoziția către agresivitate poate fi 
moștenită genetic, dar că este dobân‑
dită și pe parcursul vieții. Doar jumă‑
tate din numărul celor care consideră 
că oamenii se nasc răi sunt de păre‑
re că agresivitatea este învățată, iar 
una dintre deținute nu a oferit un răs‑
puns acestei întrebări. Ideea delimită‑
rii facile a binelui și a răului creează 
indivizilor un anumit confort, pe care 
Philip Zimbardo, în lucrarea Efectul 
Lucifer. De la experimentul concen-
traţionar Stanford la Abu Ghraib, îl 
argumentează: „În primul rând, cre‑
ează o logică binară în care răul este 
esenţializat. […] Păstrarea dihotomiei 
bine‑rău face ca „oamenii buni” să 
nu se mai simtă responsabili. […] O 
concepţie alternativă tratează răul în 
termeni incrementali, ca pe ceva de 
care suntem capabili, în funcţie de cir‑
cumstanţe”7. 

Esențializarea răului presupune, 
conform lui Zimbardo, definirea in‑
divizilor în funcţie de liderii malefici 
contemporani cu influență, Hitler, Sta‑
lin, Sadam Hussein, Osama Bin La‑
den, dar și de infractorii considerați 
mărunți, în speță, comercianţi de dro‑
guri, violatori, proxeneţi, abuzatori de 
copii, femei și bătrâni. 

6 Pentru păstrarea anonimatului și simplificarea urmăririi răspunsurilor deținutelor, am ales 
să numerotez interviurile și să notez cazurile cu litera „D” (deținută), alăturând numărul femeii 
intervievate.

7 Zimbardo, Philip. (2008). Efectul Lucifer. De la experimentul concentraţionar Stanford la 
Abu Ghraib. Bucureşti: Editura Nemira, pp. 26‑27.
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Pe de altă parte, răul incremen‑
tal stipulează că orice individ poate 
săvârși un act de agresiune, în funcție 
de circumstanțe, oportunități, factori, 
însușiri, precum mândria, invidia sau 
răutatea, după cum reiese și din răs‑
punsul unei intervievate: „Ambianța 
din familie și anturajul fac ca o per‑
soană să devină rea. Lipsa locurilor 
de muncă, a banilor fac o persoană 
rea.” (D18). Totuși, binele sau răul 
rămân relative, după cum afirmă și 
Zimbardo: „Pe scurt, putem învăţa 
să devenim buni sau răi indiferent 
de ereditate, de personalitate sau de 
moştenirea familială”8.

Antecedente în familiile sau antu‑
rajele deținutelor au existat în cazul a 
șase dintre intervievate, femeile defi‑
nind în mod variat termenul „antece‑
dente”, oferindu‑i atât delimitări mora‑
le, cât și penale:

• D10: „Am un văr care a fost și el închis 
pentru același motiv pentru care sunt 
eu închisă.” (crimă);

• D16: „Da, tatăl meu a avut antecedente 
penale în urma unui scandal. Nu am 
prieteni, cunoscuți cu antecedente.”;

• D23: „Soțul surorii care îmi crește co‑
pilul a luat 3 luni la pușcărie pentru 
vătămare corporală. Am foarte mulți 
prieteni cu antecedente.”;

• D25: „Mama era o femeie depravată”.

Recidiva a fost înregistrată în ca‑
zul a trei dintre deținute, una dintre 
ele nespecificând natura infracțiunii 
anterioare, a doua menționând că nu 
a fost vorba despre o fărădelege de 
gravitatea celei pentru care este în‑
chisă în prezent, iar a treia a dezvăluit 
că a mai fost încarcerată tot pentru 
omor: „Eu am mai fost închisă 15 ani, 
tot pentru omor deosebit de grav. Cică 
mi‑am omorât prietena când am aflat 
că era concubina bărbatului meu, dar 
nu e adevărat. Omul meu a omorât‑o 
când i‑am zis că‑l părăsesc pentru 
faza asta…” – D4.

Femeile și‑au caracterizat victima 
(soțul sau concubinul), atribuindu‑le 
în mare parte defecte majore sau di‑
gerabile, iar foarte puține dintre ele 
(2) au adoptat o atitudine pozitivă sau 
relativ pozitivă vizavi de fostul lor par‑
tener de viață: „Era un om bun, mun‑
citor, dar foarte afemeiat” – D24; „Era 
o persoană bună, îl iubeam tare mult.” 
– D20.

Caracteristicile negative atribuite 
victimelor pot fi transpuse sub forma 
următoarei tipologii:

8 Idem.
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Defecte privind afectivitatea 
emoțională minimă sau exagerată

• Egoism 
• Lăcomie
• Invidie
• Gelozie
• Infidelitate

Defecte privind lipsa încrederii în sine 
la nivel intelectual

• Superficialitate în gândire
• Orizonturi limitate
• Gândul inferiorității intelectuale față 
de agresor

Defecte privind iresponsabilitatea 
profesională și, implicit, familială

• Parazit/Întreținut
• Șomer

Defecte comportamentale manifestate 
la nivel fizic, caracterizate prin violențe 
de natură fizică

• Vătămări corporale

Exprimări verbale deficitare/ 
defectuoase

• Violențe verbale

Defecte privind dependența de băuturi 
alcoolice

• Consum exagerat de alcool

Defecte privind implicarea în acțiuni 
ilegale

• Furt 

În răspunsurile intervievatelor, 
aceste caracterizări ale victimelor se 
interferează, în speță, consumul de 
alcool excesiv conducând la violențe 

de natură fizică, verbală, emoțională 
și psihică, dar și gelozia partenerului 
fiind corelată cu infidelitatea acestuia.

• D1: „Victima era soțul meu, era mai superficial în gândire, avea orizonturi mai limita‑
te; nu mă susținea profesional, nu avea studii superioare și, probabil, acest lucru 
l‑a făcut să se simtă inferior în fața mea. Mă împingea într‑o direcție care nu era 
pentru mine din punct de vedere socio‑profesional (voia să mergem să lucrăm în 
Italia) și era permanent nemulțumit de realizările mele.”; 

• D3: „Soțul meu era gelos, dar nu îmi arăta, îmi zicea „curvă” și „vagaboandă”. Mă 
bătea fără motive până mă lăsa la podea, m‑a tăiat cu cuțitul, mă umplea mereu 
de sânge. O dată am stat în spital 6 săptămâni și poliția nu a vrut să intervină… în 
total, din 12 ani, cred că 3 i‑am petrecut pe la medici și prin spitale…”;

• D11: „Era un bețiv ordinar, notoriu, tremura de la alcool, era afemeiat și foarte gelos, 
invidios. Mă acuza non‑stop de infidelitate. Era foarte violent, dar eu fugeam din 
calea lui. Sunt iute de picior.”;
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După descrierea partenerilor de 
viață, având în vedere posibilitatea 
ca trăsăturile menționate la întreba‑
rea anterioară să nu fie subiectul tul‑
burării liniștii lor efective, femeile au 
menționat aspectele care le‑au deran‑
jat la partenerii lor, care le‑au provo‑
cat cicatrici atât fizice, cât și morale. 
Astfel, deținutele care au avut ante‑
rior cuvinte de laudă la adresa par‑
tenerului, descriindu‑l ca fiind o per‑
soană bună au menționat: „Mă bătea 
zilnic de mă omora aproape. Am zis, 
era om bun, dar băutura asta, bat‑o 
vina… îi lua minţile, nu alta.” – D20; 
„Soțul meu era șofer de meserie, era 
mai tot timpul plecat în țară și a înce‑
put să mă înșele cu cine apuca. Atunci 
când venea acasă, îmi spunea că se 
relaxează dacă bea și să îl las să bea, 
iar când se îmbăta, începea să‑mi 
spună despre infidelitățile lui.” – D24. 
Prin urmare, nu neapărat defectele 
menționate ca urmare a caracteriză‑
rii partenerilor au fost cele care le‑au 
afectat în mod special pe deținute.

Motivele care le‑au determinat pe 
femeile intervievate să afirme că au 
fost deranjate de către partenerii lor 
pot fi clasificate în felul următor, dar 
ele se întrepătrund, se completează, 

nefiind, neapărat, independente unele 
de altele: violența fizică, în urma con‑
sumului excesiv de alcool, în cele mai 
multe dintre cazuri, îndreptată asupra 
femeilor sau asupra copiilor lor: „Bău‑
tura și bătăile de‑a lungul a peste 20 
de ani.” – D19; „Când eram însărcinată 
cu băiatul, a sărit cu picioarele pe bur‑
tă şi mi‑a tras cu picioarele până mi‑a 
murit copilul, domnişoară. Uitaţi‑vă la 
gura mea, nici dinţi nu mai am din ca‑
uza lui… la început mă bătea rar, de 
2‑3 ori pe lună, dar pe urmă bătăile le 
primeam de 2‑3 ori pe săptămână… 
nu era loc să pui un deget pe faţa mea 
şi să nu mă doară… în plus, într‑o zi 
a venit fetiţa mea cea mare şi mi‑a zis 
că taică‑su se iubeşte cu mama… vă 
daţi seama, domnişoară? 4 ani de zile 
nu am zis, nu am făcut nimic, am ţinut 
în mine ca să nu sufere şi taică‑miu… 
nu am divorţat pentru că ar fi zis ţaţele 
din sat după aia că‑s ca maică‑mea, 
că umblu din floare în floare şi m‑am 
gândit la copii. Decât să audă asta, 
mai bine să vadă cât sufăr din cauza 
lui taică‑su…” – D6; infidelitatea: „Cre‑
deam că o să mă lase de tot pentru ul‑
tima fată cu care ieșea…” – D17; boli 
venerice: „Mă bătea crunt și îmi era 
frică și de boli venerice.” – D25; pro-

• D16: „Era un om dur, nu numai cu mine, ci și cu copiii lui și cu toată lumea din preaj‑
ma lui; trăia numai pentru el. Dacă aveam o farfurie de mâncare, o mânca singur 
și noi ne uitam la el. Da, era diferit de mine total.”;

• D17: „Era foarte violent, afemeiat. Mă umplea de sânge zilnic, mă acuza că îl înșel, 
când el se bucura de toate fetele care‑i ieșeau în cale…”;

• D18: „Era o persoană foarte geloasă și violentă, consumatoare de alcool și tutun, 
fără serviciu. Da, era diferit de mine, deoarece provenea dintr‑o familie dezbinată.”
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puneri indecente: „Mi‑a propus să iau 
parte la unele lucruri neortodoxe.” – 
D4; viol asupra copiilor: „M‑a deranjat 
că a încercat să o violeze pe fata mea 
cea mai mică. Eu îi puteam suporta 
bătăile, atât timp cât nu se lega de co‑
piii noștri.” – D3; gelozia: „Faptul că 
era extrem de gelos, abia mă lăsa să 
mă duc la serviciu, consuma alcool, 
că depindea de 7 ani de salariul meu, 
că era o fire foarte violentă, că nu se 
gândea la ziua de mâine. / Pe fondul 
unor certuri, gelozii și amenințări, a 
fost ceva spontan, fapt pe care nici 
acum nu mi‑l pot imagina ca fiind 
real. Pe fondul asimilării fricii că mă 
omoară el, deoarece, pe lângă bătăile 
și gelozia lui, erau și amenințări și vă‑
zându‑l pe el cu cuțitul în mână, l‑am 
deposedat de cuțit, mâna s‑a lovit de 
ușă, el având alcoolemia 2,5 în sânge 
s‑a dezechilibrat și cuțitul s‑a înfipt în 
el, exact când îmi spunea că dacă ar 
fi fost în locul meu la serviciu, s‑ar fi 
culcat cu cine ar fi apucat, nu ca mine, 
că nu știu să fac bani.[…]” – D18; po-
sesivitatea: „Soțul meu era o persoa‑
nă geloasă și posesivă și mă deranja 
că nu avea încredere în mine.” – D10; 
acuzări de infidelitate aduse de parte-
ner: „Mă acuza că sunt nebună, că îl 
înșel, că am făcut băiatul cu altcine‑
va. Că se îmbăta des, că ne lovea pe 
amândoi aproape zilnic.” – D11; con-
trolul manifestat de aceștia în ceea 
ce le privește: „Îmi interzicea să îmi 
petrec timpul cu familia mea sau cu 
prietenii dacă nu era și el prezent, îmi 

știrbea încrederea în mine, mă deva‑
loriza, mă controla în permanență. Nu 
mă lăsa să trăiesc așa cum credeam 
eu că e bine, realizându‑mă prin mun‑
că intelectuală și la un nivel socio‑pro‑
fesional decent. Voia mereu mai mult 
de la mine și mă înjosea foarte des.” 
– D1; indiferența/ neaprecierea/ deva-
lorizarea/ înjosirea de către parteneri: 
„Indiferența lui, faptul că îi spunea 
mamei tot ce făceam și ce nu făceam, 
avea practic o relație mai strânsă cu 
ea, decât cu mine. Mă atacau amân‑
doi din toate părțile, mă denigrau, 
mă devalorizau.” – D13; egoismul: 
„Egoismul și faptul că tot timpul a trăit 
să‑i fie lui bine din suferința noastră.”‑ 
D16; minciuna: „Mă deranjau băutura 
și minciuna, pleca des la vecini și se 
îmbăta, iar când se întorcea acasă, 
mă rupea în bătaie.” – D2; problemele 
cu nervii ale partenerilor: „Avea pro‑
bleme cu nervii, exact ca soacră‑mea, 
iar fratele lui era un alcoolist notoriu. 
Soacră‑mea era pensionată pe caz 
de boală și după ce că eu făceam 
toată treaba în casă, nu mă aprecia 
nimeni. După toate sacrificiile făcute, 
nu aveam parte de nimic, deși socrii 
aveau gospodărie mare. Nu simțeam 
deloc că sunt apreciată. Soțul meu, 
fecior bătrân, după cum spuneam, 
bea și el, dar nu era la fel de alcoolist 
ca frate‑su. Bea, deși era șofer și mă 
și bătea. Ultima dată când m‑a bătut 
nu era însă beat.” – D7.

Violența fizică, bătăile crunte la 
care au fost supuse femeile sau co‑
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piii lor ani la rând, alăturate alcoolu‑
lui sau geloziei au fost motivele care 
au reieșit din majoritatea răspunsuri‑
lor oferite de intervievate în ceea ce 
privește aspectele care le‑au deranjat 
la partenerii lor.

În urma analizării răspunsurilor a 
reieșit că majoritatea femeilor au su‑
ferit de sindromul femeii bătute, care 
se referă atât la o anumită tipologie de 
violență, cât și la consecințele psiholo‑
gice la care este supusă victima. Spre 
exemplu, experții în domeniul violenței 
domestice au concluzionat faptul că 
supunerea repetată la violență psihi‑
că, sexuală sau emoțională produce 
anumite comportamente și gânduri 
care contribuie la inabilitatea victimei 
de a părăsi agresorul9.

Studiile au demonstrat că în 
situațiile în care victima își ucide în 
cele din urmă partenerul există factori 
diferiți faţă de situațiile în care relația 
nu se termină prin crimă. În primul 
rând, în cazurile care se sfârșesc prin 

omor, de cele mai multe ori, cel puțin 
unul dintre parteneri face abuz de al‑
cool sau a făcut amenințări cu moar‑
tea atât la adresa victimei, cât și la 
adresa familiei10. 

Crima propriu‑zisă este, de obi‑
cei, precedată de un eveniment 
neobișnuit; un act de violență ieșit din 
comun. În cazul femeilor intervievate, 
se pot identifica trei categorii de fac‑
tori ce au condus înspre săvârșirea 
infracțiunii de mariticid: partenerul a 
fost violent cu ele, dar punctul culmi‑
nant a fost violența îndreptată împo‑
triva copiilor sau a altui membru din 
familie de care deținutele se simțeau 
apropiate sau semnele evidente ale 
infidelității partenerului au provocat 
o reacție de gelozie extremă din par‑
tea deținutelor, ajungându‑se, astfel, 
la omor, după cum reiese din tabelul 
următor, ce conține cele mai elocven‑
te răspunsuri în ceea ce privește mo‑
mentul crimei și factorul declanșator 
al acesteia.

9 Thyfault, R., A. Browne și Leonore Walker. (1987). When battered women kill: evaluation 
and expert witness testimony techniques. În: Daniel Sonkin (ed.), Domestic Violence on Trial, 
New York: Springer Publishing Co Inc, pp. 71‑85.

10 Browne, Angela. (1987). When battered women kill. New York: The Free Press
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punctul culminant: cum s‑a ajuns la crimă
violență: 

partenerul a fost 
violent cu ea, 

dar și cu copiii

• D3: „Soțul meu nu era alcoolic, era violent de la natură, nu îi 
convenea nimic din ce făceam eu, mă bătea fără motiv. Nu 
apucau să‑mi treacă vânătăile, că îmi făcea altele. Într‑o seară, 
a venit un copil al vecinilor la mine să‑mi spună că soțul meu 
se joacă de‑a mama și de‑a tata cu fetița mea pe câmp, numai 
că ea țipă „ajutor, ajutor” și că el o amenință că dacă nu tace, o 
aruncă într‑o groapă de sondă. Am alergat până i‑am găsit pe 
câmp, soțul meu era peste fetița mea de 16 ani, cu un cuțit la 
gâtul ei. Am sărit pe el, să‑mi apăr copilul și el… cred că mi‑a 
căzut în cuțit… mi‑am luat copilul acasă, era toată tăiată cu 
cuțitul pe față… pe el l‑am lăsat acolo, nu știu ce a avut, nu a 
mai făcut niciodată așa ceva…”

• D21: „M‑am măritat la vârsta de 19 ani, credeam eu din iubire 
împărtăşită. O vreme a fost bine, dar de când a început să bea, 
s‑a stricat totul. A început să fie foarte violent şi cu mine şi cu 
fetele. Una era să mă umple pe mine de sânge, alta era să le 
lovească pe ele. Într‑o zi a venit beat acasă şi s‑a luat de aia 
mijlocie că luase un 8 la matematică şi a dat în ea şi cu picioa‑
rele. Nu am mai suportat şi l‑am omorât… i‑am dat în cap cu 
bătătorul de şniţele…”.

violență: 
partenerul a 

fost violent cu 
ea, dar și cu 

alți membri ai 
familiei

• D1: „A fost o reacție dintr‑o dată, puternică, la comportamentul 
agresiv al soțului vizavi de mama mea, în momentul în care 
aceasta a intervenit în discuția noastră pentru a‑mi lua apă‑
rarea, atunci când eu am refuzat, pentru a nu știu câta oară, 
să plec în Italia. Imediat după ce mama, speriată de compor‑
tamentul soțului care a încercat să o lovească, a plecat din 
apartamentul nostru, cearta a degenerat din ce în ce mai tare 
și, pentru prima dată, soțul meu m‑a umplut de sânge. Am pro‑
fitat de un moment în care era cu spatele la mine și l‑am lovit 
în cap…[…]”;

• D13: „Imediat după bacalaureat, tata a venit să o ia pe fetița 
mea la ei, să am câteva zile de liniște după tot haosul de la 
școală. Când a ajuns și soțul meu acasă, a început să comen‑
teze că nici măcar nu pot să am grijă de copil, că înțelege de 
ce maică‑mea nu m‑a vrut, că sunt proastă făcută grămadă și 
că sunt un papă lapte exact ca tata. Tata nu plecase încă cu 
fetița, a ieșit din dormitor și i‑a spus să mă respecte și să nu‑mi 
vorbească așa. Soțul meu i‑a spus să plece din casa noastră, 
că el nu e nimeni ca să‑și dea cu părerea și l‑a îmbrâncit foarte 
tare, încât s‑a lovit cu capul de masă și a căzut. Nu am mai 
știut de mine atunci, am luat foarfeca și i‑am înfipt‑o în gât. Nu 
am urmărit niciun scop, dar nu puteam să rămân imună la ce 
i‑a făcut singurului om care a ținut la mine necondiționat.”
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Infidelitatea 
partenerului

• D17: „Ne‑am certat foarte tare într‑o seară, mă tot acuza că îl 
înșel și că o să mă lase și el pentru aia… a început să dea în 
mine, cică să mă urâțească, să nu mă mai vrea nimeni. Când 
mi‑a spus că aia e oricum mai frumoasă decât mine, i‑am dat 
cu făcălețul în cap, până nu am mai știut de mine.”;

• D22: „Soțul a venit într‑o seară beat acasă și mi‑a spus că vrea 
să divorțăm și că îmi va lua tot pământul și că o iubește pe ve‑
cina noastră. Am început să dau cu pumnii în el și el m‑a bătut. 
M‑am ridicat cu greu, am luat scăunelul de fier și i‑am dat cu el 
în cap. Nu vroiam să aibă parte vecina mea de el și de averea 
mea, dar nu am plănuit fapta și nu am urmărit niciun scop…”.

Gândurile sau reacțiile deținutelor 
după comiterea infracțiunii au 
fost dintre cele mai diverse, de la 
neconștientizarea actului criminal prin 
faptul că nu au sunat la salvare, cre‑
zând că victima nu este într‑o stare le‑
tală, până la penitenciar sau chiar la si‑
nucidere: 8 femei au sunat la salvare, 
la poliție sau au contactat vecinii pen‑
tru a se autodenunța: „Am fost foar‑
te impasibilă… totul se terminase… 
Mi‑am lăsat copiii mici în casă cu mor‑
tul şi am plecat să anunţ poliţia… mi‑a 
părut rău de el, când nu bea, era un 
om tare bun, mă iubea, păcat de el că 
bea întruna…” – D6; 9 s‑au gândit la 
copii, la prezentul și viitorul acestora și 
la familie: „La copiii mei, că vor rămâne 
pe drumuri, dar măcar… poate nu vor 
mai mânca bătaie…” – D8; „La fetele 
mele… că nu vor mai trece prin bătăi și 
bătăi…” – D21; „După comiterea fap‑
tei, am telefonat imediat la poliție și la 
salvare, iar pe urmă la mama mea, la 
fata mea și la tatăl meu.” – D10; gân‑
durile a șase dintre deținute au fost co‑
relate cu partenerul lor, fie crezând că 
vor fi ucise de acesta, fie că acesta nu 

este grav rănit și se va face bine, fie la 
motivul exact pentru care partenerul își 
dă răsuflarea: „M‑am gândit la el și la 
faptul că se va ridica și mă va omorî… 
și am mai înfipt o dată cuțitul în el…” – 
D24; „Nu mi‑am dat seama, credeam 
că se ridică soțul, el a stat jos mort, 
iar eu am adormit. Nu m‑am predat a 
doua zi, eram conștientă și regretam 
enorm ce făcusem. Am stat 2 săptă‑
mâni și 2 zile cu el în casă, am șters 
urmele, poliția nu a găsit cuțitul, doar 
bărdița. Copiii mei nu mă condamnă, 
au aflat de faptă de la televizor, nu am 
putut să le spun. M‑au dat de gol ve‑
cinii, a venit o vecină cu care se mai 
culca soțul meu. Nu m‑am predat, 
pentru că am știut ce mă așteaptă și 
am vrut să mă mai bucur puțin de liber‑
tate.” – D25; „M‑am gândit să sun la 
salvare și să‑i ofer primul ajutor până 
vine, crezând că este leșinat.” – D18; 
„Am căutat actele pământului să văd 
dacă sunt acasă sau i le‑a dus veci‑
nei.” – D22. Patru au vrut să părăseas‑
că locul faptei, să fugă pentru a nu fi 
găsite, de teamă sau aflate în stare de 
șoc: „M‑am pierdut de frică și am fugit 
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în altă casă. M‑am gândit că am făcut 
ceva rău și că bărbatul meu e grav…” 
– D7; „Imediat, atunci, m‑am gândit să 
plec din acel loc nefericit, care mi‑a 
arătat că e un loc al suferinței și al 
neputinței; după aceea, am contactat 
vecinii și i‑am rugat să sune la salvare, 
la 112.” – D1. Trei s‑au gândit că vor 
ajunge în penitenciar după comiterea 
faptei: „Bineînțeles că m‑am gândit că 
voi fi arestată, deoarece concubinul 
a murit pe loc, iar „fetele” lui îl căutau 
des acasă și i‑ar fi remarcat absența” 
– D15. Două au intenționat să se sinu‑
cidă, gândindu‑se atât la gravitatea ac‑
tului și la faptul că vor ajunge în peni‑
tenciar, cât și la despărțirea de familie: 
„Imediat, atunci, m‑am gândit să mă 
spânzur cu o funie, dar m‑a oprit șeful 
de post de la secția de poliție, m‑a bă‑
tut ca să mă liniștească, mi‑a spus că 
am un băiat de crescut și să nu‑l las 
orfan de ambii părinți. Mi‑a spus că 
voi lua puțin pentru că a fost legitimă 
apărare și am luat cinci ani… mai am 
până în septembrie…” – D2; „După 
accident, m‑am gândit la faptul că nu 
s‑a petrecut nimic rău concubinului și 
să fac ceva să‑l salvez și la persoa‑
na mea, căci doream să mă sinucid, 
să nu‑mi amintesc de accident. Nu 
mai conștientizam absolut nimic, eram 
cuprinsă într‑o lume a întunericului, 
într‑un labirint din care nu puteam să 
ies. Doream să fac ceva, dar nu mai 

puteam.” – D12. O singură deținută a 
spus că imediat după comiterea faptei 
a regretat‑o: „M‑am gândit că mă că‑
iesc pentru că l‑am omorât.” – D17.

Empatia, ca un construct al 
inteligenței emoționale și, de ce nu, 
sociale, presupune cunoaşterea, 
înțelegerea și identificarea cu cei din 
jur, cu trăirile lor, un act de transpune‑
re ce implică dimensiunea cognitivă, 
afectivă și volitivă. Astfel, întrebarea 
„V‑aţi pus vreodată în locul victimei?” 
a intenționat surprinderea capacității 
deținutelor de a înţelege ce simte sau 
ce a simțit partenerul lor şi de ce; de 
a trăi aceleași stări ca ale partenerului 
și de a simți alături de acesta și de a 
acționa pentru el11. 

Empatia poate indica gradul de 
toleranță al unei persoane, fiind ade‑
sea asociat cu aceasta. Bierhoff a 
conceput sintagma de personalitate 
altruistă, atribuindu‑i următoarele ca‑
racteristici: empatia, aflată în legătură 
reciprocă cu autocontrolul, indulgența, 
iertarea, nevoia de a fi aprobat, con‑
vingerea că faptele bune sunt, mai 
devreme sau mai târziu, apreciate, iar 
cele rele – sancționate, credința că fi‑
ecare individ trebuie să facă tot ce îi 
stă în putință pentru a‑l ajuta pe cel 
aflat la nevoie, locul de control intern, 
altruiștii opinând că este alegerea fie‑
căruia de a face bine sau rău și ego‑
centrismul scăzut12.

11 Iluţ, Petru. (2004). Valori, atitudini şi comportamente sociale. Iași: Editura Polirom, p. 89
12 Bierhoff, H. W., Klein, R., și P. Kramp. (1991). Evidence for the altruistic personality from 

data on accident research. Journal of Personality, (59), pp. 263‑280.



86

Deținutele care au susținut că s‑au 
pus în locul victimei au delimitat cu 
precizie momentele în care au em‑
patizat cu partenerul, referindu‑se în 
special la situațiile în care au fost ele 
sau copiii violentate, înșelate, în clipe‑
le pe care le‑au considerat a fi cele 
mai dificile. Intervievatele au încercat 
să înțeleagă comportamentul agresiv 
al partenerului lor, iar imediat după 
momentul crimei, unele dintre ele au 
răsuflat liniștite că nu sunt ele în lo‑
cul victimei. Prin urmare, empatia s‑a 
manifestat la mai multe niveluri: cinci 
deținute s‑au gândit că ar fi putut fi ele 
în locul victimei, dându‑și răsuflarea 
în urma unei confruntări violente cu 
aceasta: „Da, m‑am pus în locul vic‑
timei de foarte multe ori, în momentul 
în care s‑a produs accidentul, la două 
zile m‑am gândit că existau șanse să 
fiu eu în locul lui.” – D10; „M‑am pus 
în locul victimei, pentru că și el mi‑a 
spus că mă omoară și mă gândeam 
că dacă mă omoară, copiii mei vor trăi 
tot în tortură. Momentele erau zilnice.” 
– D16; instinctul matern al uneia dintre 
intervievate a făcut‑o pe aceasta să 
se pună în locul victimei în momentul 
în care acesta îi viola fata: „Da, și nu 
am înțeles cum i‑a putut face rău fetei 
noastre.” – D3. Majoritatea celor care 
au empatizat cu partenerul au făcut‑o 
în momentele de violență maximă 
ale acestuia, încercând să înțeleagă 
motivele, cauzele comportamentului 
agresiv, nejustificat, de cele mai mul‑
te ori, dar tolerat de către deținute, 

uneori zeci de ani: „Da, atunci când 
mă bătea… mă gândeam ce fel de 
inimă are dacă mă vrea mereu vână‑
tă și plină de sânge.” – D23; „Da, de 
fiecare dată când mă bătea pe mine 
sau îi bătea pe copii. Am încercat 
mereu să‑l înțeleg.” – D20. Femeile 
au dus o luptă și în încercarea de a 
înțelege infidelitatea partenerului lor: 
„Da. Când el se certa și mă bătea și 
mă făcea geloasă. Eram curioasă să 
văd cum ar reacționa el în locul meu.” 
– D18; „Da, în momentele în care se 
uita după vecină. Ea nu avea pământ 
la fel de mult ca mine.” – D22; „Da, 
m‑am pus. Eu nu l‑am înșelat nicioda‑
tă și mereu i‑am suportat violența și 
infidelitățile.” – D24.

Mai mult de un sfert dintre deținute 
au declarat că nu s‑au pus niciodată în 
locul victimei, una dintre ele susținând 
că fapta a fost un demers brutal, dar 
necesar pentru supraviețuire, iar alta 
menționând: „Nu și nici nu aș vrea să 
mă pun. Eu nu mi‑aș fi înșelat sau 
bătut soția dacă aș fi fost în locul lui, 
oricum.” – D15.

Un număr redus de intervieva‑
te (5) a luat legătura cu familia par‑
tenerului după comiterea omorului, 
informând‑o despre fapta săvârșită 
și arătând acesteia remușcări. Cele 
care nu au contactat familia victimei 
au avut diverse motive: nu au simțit 
nevoia; nu mai trăia nimeni din familia 
victimei; nu a vrut nimeni din familie 
să vorbească cu ele, li s‑a transmis 
doar că au fost amenințate că vor fi 
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omorâte și ele dacă se reîntorc acasă 
vreodată; nu au avut voie să contacte‑
ze familia victimei; nu au avut ocazia; 
au ales alte mijloace de comunicare, 
în speță, trimițând scrisori în care își 
exprimau regretul: „Nu am vorbit, dar 
am trimis o scrisoare în care mi‑am 
cerut iertare pentru suferința pe care 
am provocat‑o.”‑ D14.

Dacă pentru unele deținute omorul 
este cel mai regretabil act săvârșit, 
conștientizându‑și propria vinovăție, 
pentru altele nu actul săvârșit în sine 
le provoacă remușcarea, ci faptul că 
lucrurile ar fi putut avea un alt dezno‑
dământ. Unele dintre ele se căiesc că 
au suportat violența partenerului până 
s‑a ajuns la punctul culminant, nepu‑
nând capăt relației din cauza gândului 
că nu se vor descurca pe plan mate‑
rial în ceea ce privește întreținerea 
copiilor: „Da, îmi pare rău că nu am 
plecat, ar fi trebuit să mă mut în altă 
casă. Dacă plecam, poate nu se în‑
tâmpla nimic, dar m‑am gândit mereu 
că nu m‑aș fi descurcat singură cu 
cinci copii.” – D14. Altele regretă că, 
prin fapta comisă, și‑au lăsat copiii 
pe drumuri, fără niciun fel de sprijin: 
„Foarte mult, nu trebuia să‑l omor și 
să‑mi las copilul pe drumuri.” – D2. 
Una dintre intervievate a declarat că 
îi pare rău de fapta comisă, într‑o oa‑
recare măsură, pentru că băiatul ei a 
copilărit singur, ceea ce nu este dificil 
de înțeles având în vedere și caracte‑
rizarea pe care a făcut‑o fostului său 
partener: „bețiv ordinar, notoriu, tre‑

mura de la alcool, era afemeiat și foar‑
te gelos, invidios. Mă acuza non‑stop 
de infidelitate. Era foarte violent, dar 
eu fugeam din calea lui.” ‑ D11. Alte 
trei deținute nu simt nicio remușcare 
pentru infracțiunea săvârșită, specifi‑
când că partenerul era calvarul fami‑
liei și că au făcut‑o pentru a se apăra 
pe ele și, în primul rând, pe copii: „Nu 
regret că am comis o crimă, pentru că 
era calvarul familiei. În schimb, regret 
foarte mult că l‑am supărat pe Dum‑
nezeu și că am luat viața unui om îna‑
intea Lui.” – D16; „Nu, mi‑am apărat 
fata. Regret doar că nu sunt acum 
aproape de copiii și de nepoții mei.” 
– D3; „Îmi pare rău pentru că nu pot fi 
lângă fata mea.” – D4.

Pedeapsa pe care ar merita‑o ci‑
neva pentru că ia viața unei persoa‑
ne este delimitată diferit de către 
deținute, majoritatea (9) optând pen‑
tru pedeapsa cu moartea, percepu‑
tă de intervievate ca fiind echitabilă. 
Două dintre ele consideră că pedeap‑
sa divină este suficientă, asociată cu 
oprobriul familiei: „Probabil pedeapsa 
lui Dumnezeu… eu cred că plătesc 
suficient… voi ieşi de aici, lumea se 
va teme de mine, iar când fata mea 
va avea copii, nu îi voi putea ţine în 
braţe pentru că ceilalţi îl vor arăta 
cu degetul: „Bunica ta e criminală”… 
Asta e pentru mine pedeapsa cea mai 
mare…” ‑ D4.

Un sfert dintre deținute consi‑
deră că în momentul comiterii unei 
infracțiuni sancțiunea aplicată ar tre‑
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bui să aibă în vedere și circumstanțele 
în care s‑a săvârșit delictul, conside‑
rând, cel mai probabil, că pedeapsa 
care le‑a fost aplicată nu este justifi‑
cată în totalitate:

• D1: „Să hotărască legea, individuali‑
zând cuantumul de pedeapsă con‑
form circumstanțelor.”;

• D7: „Depinde după faptă, dacă o 
gândești. Se judecă după ce fel de 
om ai fost tu și victima, ce comporta‑
ment am și a avut.”;

• D9: „Depinde de circumstanțe, dacă a 
fost intenția de a lua viața unui om 
sau nu.”;

• D14: „Pedeapsa pe care o dă legea 
este corectă, dar… dacă cineva 
omoară în serie, acel cineva ar trebui 
executat.”;

• D18: „Sunt multe circumstanțe care 
s‑ar putea lua în calcul. Nu sunt de 
competența mea.”

Un număr relativ mare de intervie‑
vate a susținut că nu știu sau că nu 
sunt în măsură să spună ce pedeap‑
să ar merita un criminal, dar răspun‑
sul uneia a fost impresionant: „Nu pot 
judeca, dar eu de aici mă duc acasă, 
el din pământ – nu.” – D2. 

Aproape jumătate dintre femeile 
intervievate au mărturisit că prețul 
pe care l‑ar plăti pentru a readuce la 
viață victima este propria lor viață, 
însă unele ar face‑o nu sub egida 
remușcărilor („Da, l‑aș plăti chiar cu 
viața mea, cu toate că a fost un om 
de nimic, afemeiat și alcoolic, dar 
mă mustră conștiința.” – D15), ci sub 
influența dragostei față de cel care 
le‑a maltratat o viață întreagă („Da, aș 

plăti cu viața. Aş vrea să mai trăiesc 
doar două minute după ce l‑aş readu‑
ce la viaţă, să‑i spun că îmi pare rău 
şi că eu tot pe el îl iubesc… după aia 
pot să mor…” – D6).

Evantaiul de personalități din me‑
diul penitenciar vibrează din răspun‑
surile unor deținute la aceeași în‑
trebare: patru intervievate au dat de 
înțeles că ar fi dispuse să plătească 
un preț pentru a readuce la viață vic‑
tima, tocmai pentru că știu că acest 
lucru nu este posibil; una l‑ar plăti, dar 
doar pentru că știe că este vinovată, 
nu pentru că l‑ar vrea pe partener 
înapoi în viață: „Da, aș plăti acel preț 
doar pentru faptul că vinovată sunt 
eu, nu pentru că mi‑aș dori ca acea 
persoană să mai facă parte din viața 
mea.” – D8. O deținută a mărturisit că 
ar renunța la a se naște ea, la principi‑
ile ei, pentru a nu duce o viață echiva‑
lentă unui coșmar: „Da, aș renunța și 
la a mă naște eu pentru a nu avea un 
destin atât de tragic. Sau poate aș fi 
renunțat la principiile mele și aș fi ple‑
cat în Italia pentru ca acest eveniment 
să nu aibă loc.” – D1. 

Intervievata care și‑a omorât par‑
tenerul pentru că acesta îi viola fetița 
a spus răspicat că nu ar plăti niciun 
preț pentru a readuce victima la viață, 
instinctul ei matern atingând cote ma‑
xime: „Nu, nu l‑aș plăti. Nu trebuia să 
facă ce a făcut.” – D3. Repercusiunile 
anestezierii sentimentelor de vinovă‑
ţie ar putea fi definite drept anestezi‑
erea conştiinţei ca autoritate morală.
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Poveștile de viață examinate în 
acest studiu au sugerat că natura 
violenței la care au fost supuse une‑
le dintre deținute contribuie într‑un 
procent considerabil la înțelegerea 
criminalității feminine, intervievate‑
le percepând‑o ca pe o strategie de 
supraviețuire (de cele mai multe ori, 
crima fiind singura opțiune disponibi‑
lă) atât pentru ele, cât și pentru copiii 
lor sau alți membri ai familiei.

Deținutele studiate au fost victime‑
le unui copleșitor volum de agresiuni, 
unele atât în copilărie, cât și ca adulți, 
ele dezvoltând sindromul Stockholm 
în special în perioada căsătoriei, 
atașându‑se de soțul violent, iertân‑
du‑i acțiunile agresive și rămânând 
alături de el, mai ales din consideren‑
te financiare.
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Statul „profund” și 
politicile sale.  peter 
Dale Scott – o analiză 
critică și controversată  a 
fenomenului de putere în 
societatea modernă
Anca Moţ

Introducere

Începând cu sfârşitul anilor ’90 
ai secolului trecut, proliferează în li‑
teratura politică studiile centrate pe 
conceptele de stat profund şi politici 
profunde. Aceste concepte şi pro‑
blematicile conexe devenind tot mai 

frecvente, ne putem întreba dacă nu 
cumva, în domeniul ştiinţelor politice 
şi al studiilor de relaţii internaţionale, 
prinde contur o nouă paradigmă.   

Sub influenţa lui Peter Dale Scott1 
care a utilizat în câteva analize inci‑
tante conceptele de politică profundă 

1 Analist politic şi istoric, autorul este doctor în ştiinţe politice, fost diplomat canadian, şi timp 
de 30 de ani profesor de literatură engleză la Universitatea Berkeley din California. Implicat în 
mişcările studenţeşti anti‑război în timpul intervenţiei americane în Vietnam, Scott a realizat nu‑
meroase studii, în general lucrări cu subiecte sensibile, despre politica internă si externă a SUA. 
O primă menţiune a conceptelor sale centrale (stat profund, politici profunde) apar în lucrarea 
“Deep Politics and the Death of JFK” (Berkeley and Los Angeles University of California Press, 
1993), însă aprofundarea şi consacrarea acestor concepte se datorează următoarelor lucrari :  
“The Road to 9/11: Wealth, Empire and the Future of America” (University of California Press, 
2007),  tradusă în limba franceză sub titlul “La Route vers le nouveau désorde mondial” (Editions 
Demi‑Lune, 2010), “American War Machine” (Rowman & Littlefield, 2010, (editie franceză “La 
machine de guerre américaine: La politique profonde, la CIA, la drogue, l’Afganistan” (Editions 
Demi Lune, 2012), “The Americain Deep State” (Rowman & Littlefield, 2014), ediţie franceză 
“L’Etat profond américain: la finance, le pétrole et la guerre perpétuelle” (Editions Demi‑Lune, 
2015). Autorul dezvoltă aceste teme şi în contribuţia la lucrarea “The Global Economic Crisis:The 
Great Depression of the XXI Century” (Michel Chossudovski (ed), Global Research, 2008), dar 
şi în alte articole şi interviuri.    
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(deep politics), sistem politic profund 
(deep political system) şi în special 
cel de stat profund (deep state), o se‑
rie de alţi cercetători au încercat apli‑
carea acestor noţiuni în analiza altor 
contexte şi fenomene politice.  

Sprijinindu‑şi argumentele pe un 
material documentar bogat (note şi 
referinţe multiple) şi pe o bibliografie 
variată – ceea ce constituie un merit 
cert al lucrărilor –, analizele au sus‑
citat atât critici elogioase, cât şi opi‑
nii negative. Bine primite în special 
în revistele de studii diplomatice, mi‑
litare şi de informaţii, analizele sunt în 
general ignorate de media convenţi‑
onale şi de mare public. Aplelând la 
surse alternative de informaţii, altele 
decât arhivele domeniului public, cele 
cu care lucrează lumea universitară, 
cercetările lui Scott, dincolo de un 
anumit caracter partizan cert, asumat 
de autor şi acceptabil, conţin şi câteva 
teze «conspiraţioniste» care jenează 
lectorul academic. Cu aceste restric‑
ţii, reflecţia lui Scott atrage atenţia 
prin originalitate, pertinenţă, putere 
de analiză.  

Ne propunem prezentarea temelor 
esenţiale şi a viziunii lui Scott, o sinte‑
ză a definiţiilor şi a termenilor centrali, 
a interesului şi contribuţiei acestor 
analize, dar şi punctarea elementelor 
controversate.   

prOBlematIcă şI teme   
Obiectivul studiilor lui Scott este 

analiza sistemului de guvernanţă în 

societatea democratică. Având ca 
punct de plecare problematica originii 
crizelor şi instabilităţii (economice, so‑
ciale, politice), a fenomenelor având 
ca efect dezordinea globală (terorism, 
spălare de bani, crimă organizată, 
războaie) şi declinul democraţiei, au‑
torul îşi propune să înţeleagă struc‑
tura şi mecanismul legitimităţii puterii 
în lumea modernă. În mod specific, 
Scott vizează studierea structurilor de 
putere în SUA., încercând să identifi‑
ce care sunt actorii şi care sunt meca‑
nismele de luare a deciziei în politica 
internă şi externă în context american.  

Plecând de la observarea influen‑
ţei crescânde a unor structuri (reţele 
de înalţi responsabili) în funcţionarea 
reală a puterii, pentru a înţelege care 
este sursa puterii acestor forţe şi a in‑
teracţiunilor dintre ele, Scott propune 
conceptul central de stat profund, dar 
şi noţiuni conexe: politici profunde, 
sistem politic profund.

În continuarea cercetării lui Wright 
Mills („Elita puterii”, 1956), în care 
acesta conturează un portret sumbru 
al «triunghiului puterii» (format din 
elita economică, politică şi militară), 
o putere centralizată, arogantă şi vi‑
olentă, Scott propune la rândul lui o 
analiză critică, îndrăzneaţă, stimulan‑
tă, a leadershipului american, încer‑
când să explice cum şi de ce, sub in‑
fluenţa unor structuri informale şi disi‑
mulate, statul american (statul public 
în terminologia autorului) a pierdut 
controlul politcii interne şi externe, şi 
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cum acest fenomen a afectat procesul 
democratic.   

Analizând cazul american, Scott a 
încercat să demonstreze că în spate‑
le instituţiilor democratice ale statului 
public, pentru care există date publice 
ce pot fi consultate, există un sistem 
obscur, paralel, numit stat profund, 
un adevărat labirint al puterii, care nu 
este cunoscut decât parţial şi despre 
care nu există documente complete 
sau, dacă acestea există, sunt difi‑
cil accesibile. Acest stat profund, un 
sistem complex şi informal, constituit 
din forţe ascunse, intervine în diferite 
momente‑cheie (numite de autor eve-
nimente profunde) pentru a influenţa, 
prin politici profunde, deciziile oficiale 
şi deci traiectoria politică a SUA.   

Ambiţia lui Scott este de a elabora 
un cadru teoretic care să permită stu‑
dierea forţelor care se află în spatele 
evenimentelor profunde cele mai im‑
portante, care au marcat istoria SUA 
după cel de‑al Doilea Război Mondial. 
Analiza acestor evenimente este ne‑
cesară, în opinia autorului, pentru o 
corectă şi completă înţelegere a isto‑
riei şi politicii. Scopul final este ca prin 
această viziune critică asupra istoriei 
politice contemporane să atragă aten‑
ţia asupra pericolului deciziei în afa‑
ra controlului democratic semnalând 
derivele acestui mod de funcţionare a 
sistemului politic.  

Statul profund – defInIţIa şI 
semnIfIcaţIa cOnceptuluI 

În lucrarea „Statul profund ameri‑
can”, Scott arată originea conceptului. 
Această expresie a fost iniţial elabo‑
rată pentru situaţia Turciei la sfârşitul 
secolului trecut. Ea făcea referinţă la 
o reţea din care făceau parte diferiţi 
actori (politicieni, poliţişti, răufăcători), 
care, în numele interesului de stat, îşi 
promovau propriile interese. Diferite 
date puneau în evidenţă în special 
existenţa unei relaţii secrete (ocultă) 
între forţele de poliţie şi cei care comi‑
teau acţiuni ilegale (care ţin de crima 
organizată) în numele statului.2 

Apărea astfel că statul turc, ca en‑
titate politică, era o structură disimu‑
lată, secretă, care  a fost numită stat 
profund. Acest concept se referă la 
un guvern paralel, organizat de apa‑
ratele militare şi de securitate (de in‑
formaţii, interne şi externe), finanţate 
prin corupţie, care se angajează în 
acţiuni violente de natură ilicită. Sco‑
pul acestor intervenţii viza protejarea 
în principal a statutului şi a interese‑
lor armatei împotriva ameninţărilor 
pe care le reprezintă societatea civilă 
(de exemplu intelectualitatea) şi chiar 
guvernul constituţional. Statul profund 
este implantat şi funcţionează în inte‑
riorul statului oficial.

Cel care a făcut referinţă la sta-
tul profund a fost primul ministru de 

2 Scott, P.D., «Avant‑propos», Etat profond américain, disponibil pe http://www.editionsdemi‑
lune.com/media/extraits/l‑etat‑profond‑americain/EDL‑EPA‑Extraits‑chapitre‑1.pdf 
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atunci (Recep Tayyip Erdogan), în 
contextul găsirii unor dispozitive de 
ascultare plasate la domiciliul său 
privat şi în biroul său.3 Anchetele au 
arătat că aceste reţele s‑au infiltrat şi 
în magistratură, asigurându‑şi astfel 
imunitatea pentru acţiunile ilegale co‑
mise. 

Din analizele făcute pe cazul Tur‑
ciei reiese că statul profund reprezin‑
tă mai mult decât abuzuri, corupţie 
existând în orice stat. În cazul Turci‑
ei, el este statul însuşi. Dacă partea 
aparentă a statului este democratică 
(existenţa unei Constituţii şi alegeri), 
restul a ramas de natură totalitară şi 
este o moştenire kemalistă.4 În cazul 
concret al Turciei este vorba de o for‑
ţă exterioară ‑ Consiliul de securitate, 
care prin Constituţia din 1982 poate 
interveni în afacerile politice pentru a 
proteja statul. Statul profund fiind mo‑
delul sistemului rezultat din lovituri de 
stat, conceptul a fost aplicat nu numai 
în cazul Turciei, unde într‑adevăr, au 
existat patru lovituri de stat, dar şi în 
cazuri mai recente, de exemplu Egipt, 
unde revoluţia «de culoare»  din 2011 

a fost urmată în 2013 de o lovitură de 
stat şi instalarea unei guvernări mili‑
tare.5   

Intervenţia statului profund se poa‑
te realiza atât prin mijloace directe şi 
violente (ca în cazul Turciei), dar şi 
indirect şi prin violenţă simbolică, în 
scopul promovării intereselor cercuri‑
lor de putere («stat în stat»), în cadrul 
celor mai consolidate democraţii, cum 
sunt SUA. Analiza mecanismelor de 
funcţionare a statului profund în acest 
context este obiectivul analizelor lui 
Scott.   

Astfel, Scott a adaptat sensul 
acestui concept şi l‑a dezvoltat în lu‑
crările care analizează politica internă 
şi externă din SUA. Viziunea lui Scott 
având în centru conceptul de stat pro-
fund (deep state) şi politica profundă 
(deep politics) a evoluat în timp modi‑
ficându‑şi şi sensul şi aria de cuprin‑
dere şi aplicaţie.  

Într‑o primă interpretare, statul 
profund se referă la o coaliţie paralelă 
având în centru mediul serviciilor se‑
crete (CIA, FBI, şi în special NSA, ca 
simbolul cel mai emblematic al apara‑

3 Chiar şi în 2012, Recep Erdogan, devenit preşedintele Turciei, făcea următoarea declaraţie: 
“Every state has its own deep state; it is like a virus; it reappears when conditions are suitable. 
We continue fighting these structures. We cannot of course argue that we have completely eli‑
minated and destroyed it because as a politician, I do not believe that any state has been able 
to do this completely”. A se vedea articolul “What is the Deep State?”, disponibil pe http://www.
onreligion.co.uk/what‑is‑the‑deep‑state, 4 iulie 2013.  

4 A se vedea Kaya, S., “The Rise and Decline of the Turkish Deep State: The Ergenekon 
Case”, Columbia International Affaires Oline, Columbia University Press, vol.11, no. 4, October‑
December 2009, disponibil pe http://www.ciaonet.org/catalog/18227   

5 A se vedea Senott, C.M., “Egipt’s’deep state’never left”, http://globalpost/comdispatch/
news/regions/middle‑east/egypt/30915/egypt‑deep‑state‑n   
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tului de securitate).6 Scott subliniază 
ilegitimitatea populară a acestor „pu‑
ternice coaliţii paralele” care „răspund 
dorinţelor mediilor opulente şi influen‑
te, dar care au puţine, sau chiar deloc, 
înrădăcinare populară”.7 Aceste agen‑
ţii instituţionale sunt ferite de contro‑
lul Congresului şi de privirea publică. 
Statul profund, axat pe aparatul de se‑
curitate naţională, este o reţea în care 
persoane alese şi nealese îşi unesc 
forţele pentru a‑şi consolida puterea 
şi pentru a‑şi prezerva interesele.8 

Raportându‑ne la această defini‑
ţie restrictivă, conform căreia statul 
profund este structura care dă acces 
forţelor obscure, oculte, situate în afa‑
ra cadrului legal, analogia cu situaţia 
din Turcia este aproximativă: în SUA, 
este mai puţin vorba de o stuctură pa‑
ralelă, cât mai ales de o zonă largă de 
interacţiuni între statul public şi struc‑
turi invizibile.

Statul profund recurge la proce‑
duri decizionale şi executive, fie con‑
forme, fie exterioare celor care sunt 
autorizate în mod public de lege şi 
societate. Definit astfel, statul profund 
apare ca nefiind un stat în sens strict, 
ci mai degrabă un sistem informal de 
guvernanţă în afara legii, însă extrem 
de puternic. Forţa lui constă tocmai în 
informalitatea structurii.

În lucrări ulterioare, Scott da un 
sens mai extins expresiei. În lucrarea 
«La Route vers le désordre mondial», 
statul profund este descris ca fiind un 
asamblu mai larg de puteri extralega‑
le în cadrul şi în afara puterii legale, 
a guvernului. Acest sistem nu include 
numai serviciile secrete, ci şi aliaţii 
lor din marile trusturi de media şi din 
mediul de afaceri. Statul profund este 
legatura dintre Wall Street şi agenţiile 
de securitate nationala. Aparţin statu-
lui profund chiar şi structuri ale apa‑
ratului judiciar (Foreign Intelligence 
Surveillance Court). 

Astfel, conform lui Scott, statul pro-
fund se referă la interfaţa dintre statul 
public constituţional pe de‑o parte, şi 
forţele profunde care acţioneaza în 
spatele lui: lumea afacerilor, sfera pu‑
terii şi forţele represive situate în afara 
guvernului. 

Dominaţia intereselor private asu‑
pra statului (public), nu este un feno‑
men nou în istoria SUA. Ce este nou, 
este extinderea, dupa cel de‑al Doilea 
Razboi Mondial, a influenţei acestor 
actori privaţi şi articularea acestor pu‑
teri verticale în chiar sînul guvernului. 
Scott dă ca exemplu Biroul de coor‑
donare politică, creat în 1948, un grup 
disimulat cetăţenilor şi iniţial influenţat 
de o elită financiară restrinsă legată 
de Wall Street. Scott numeşte aceste 

6 Definirea conceptului stat profund, în L’Etat profond américain, cap. I, pp. 38‑48
7 Ibidem 
8 Interpretare aprofundată în L’Etat profond, cap. II, pp. 57‑82. http://www.editionsdemilune.

com/media/extraits/l‑etat‑profond‑americain/EDL‑EPA‑Extraits‑chapitre‑1.pdf
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reţele extrem de influente asupra poli‑
ticii americane ca fiind o «supralume» 
(overworld).9     

Definiţia extinsă a statului profund 
poate fi astfel rezumată: «Statul pro-
fund este o lume constituită din cer‑
curi opulente şi privilegiate, în afara 
instituţiilor şi în care influenţa puterii 
private asupra guvernului se exercită 
cu mare eficacitate»10. Puterea lui nu 
provine din Constituţie, ci din surse 
exterioare şi superioare acesteia, şi 
care este mai puternică decât statul 
public. În statul profund, influenţa sta‑
tului (public), în calitate de centru al 
deciziilor politice, transparente şi deli‑
berate, s‑a restrâns în mâinile actori‑
lor privaţi.11

La rândul ei, noţiunea de politi-
că profundă trimite, în perspectiva 
lui Scott, la un ansamblu de practici, 
acte, măsuri şi decizii politice, inten‑
ţionate sau nu, fără vizibilitate în dis‑
cursul public, care promovează inte‑
resele unor grupuri care activează 
în afara guvernului şi care primează 
asupra legislaţiei publice şi scapă 
controlului acesteia.    

statul prOfund supranaţIOnal

În lucrarea «Drumul către dezor‑
dinea mondială», Scott arată cum re‑
ţelele formate din petromonarhiile din 
Golf, multinaţionalele americane din 
domeniul apărării şi cercurile financia‑
re (Wall Street) au constituit progresiv 
un stat profund supranaţional care ur‑
măreşte obiective adesea total opuse 
intereselor naţionale ale guvernului şi 
populaţiei americane. 

Rezumată, teza autorului este că, 
sub influenţa crescândă a grupurilor 
de interese, puterea de control a de‑
ciziei politice majore în SUA s‑a de‑
plasat de la nivelul forţelor guverna‑
mentale (putere tradiţională) la nivelul 
structurilor nedemocratice. Puterea a 
fost treptat confiscată în mod ocult şi 
nedemocratic. Procesul de decizie, 
desfăşurat în spatele uşilor închise, 
acordă prioritate securităţii şi promo‑
vării marilor interse private, în speci‑
al al firmelor de armament şi petroli‑
ere.12 Recurgând la multiple surse, 
autorul descrie forţele şi acţiunile prin 
care acestea au contribuit la domina‑
ţia politică a ceea ce se numea altă 
dată «complexul militaro‑industrial».   

9 Scott, P.D., La Route vers le désordre mondial,  Cap. I «Le supramonde et l ’Etat profond», 
pp. 29‑34, disponibil pe La route vers le désordre mondial.pdf

10 Idem, pp. 28‑29.  
11 Despre declinul statului public sub influenţa intereselor private a se vedea L’Etat profond, 

pp. 57‑82.
12 A se vedea, pentru o analiză sintetică, şi recenzia lucrării La Route vers le nouveau 

désordre mondial,  realizată de Bernard Norlain în Revue Défense Nationale, disponibil pe http://
www.defnat.com/site_fr/archives/recensions_detail.php?cidrec=34 
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evenImente prOfunde şI IstOrIe 
prOfundă

Cu aceste concepte şi în această 
perspectivă, Scott analizează politica 
şi istoria profundă a SUA. Există, în 
viziunea lui, două nivele de desfăşu‑
rare a istoriei SUA: faptele istorice ofi‑
cial recunoscute (istoriografia oficială) 
şi cele disimulate, cenzurate, de că‑
tre autorităţi, şi care sunt evenimente 
profunde. Istoria oficială (arhivistică) 
tinde, ca şi media oficială, să igno‑
re, să  minimizeze sau să deformeze 
aceste evenimente profunde.

Scopul analizelor lui este tocmai 
de a le pune în lumină şi de a retrasa 
istoria reală, «profundă», nescrisă, a 
SUA, studiind câteva momente care 
au marcat istoria recentă a acestei 
ţări. Aceste episoade (evenimente 
profunde, ca de exemplu asasinarea 
lui J.F.Kennedy, afacerea Watergate, 
afacerea Iran‑Contra (Irangate), ata‑
curile din 11 septembrie 2001), sunt, 
în general, evenimente neelucidate 
complet sau asupra cărora planează 
incertitudinea, sau sunt legate de acte 
de violenţă şi în care sunt implicate 
serviciile secrete. Sunt evenimente 
a căror prezentare şi interpretare în 
media sunt sistematic disimulate, iar 
accesul la informaţii, la arhivele gu‑
vernului, este parţial sau este îngrădit.  

Scott a observat că aceste eveni‑
mente, ca momente de criză, deşi au 
avut loc în perioade diferite, prezintă 
câteva elemente comune. Ele sunt 
procese endemice, sunt structurale, 

au o sursă comună. Este vorba de re‑
ţele, de cercuri, din care fac parte per‑
soane cu înalte responsabilităţi, anu‑
mite instituţii (CIA, NSA), dar şi com‑
panii private (de exemplu Booz Allen 
Hamilton). Fac parte de asemenea 
din aceste reţele informale şi marile 
bănci şi alţi actori ale căror interese şi 
obiective sunt legate de domeniul se‑
curităţii şi apărării. Este vorba, cu alte 
cuvinte, de un sistem de guvernanţă 
care din multe puncte de vedere se 
sustrage controlului guvernului. Aces‑
te reţele pătrund profund structurile 
sociale ale SUA şi manipulează soci‑
etatea. În acelaşi timp, există puţine 
arhive, iar cât priveşte activitatea lor, 
documentele sunt confidenţiale.

Iniţial, aceste structuri au fost cre‑
ate ca reţele de criză, după cel de‑al 
Doilea Război Mondial (în timpul ad‑
ministraţiilor Truman şi Eisenhower), 
în condiţiile Războiului Rece, sub 
forma unor planuri şi proiecte secre‑
te – pentru situaţii urgente, extreme 
(atacuri externe, catastrofe naturale). 
Scott susţine şi încearcă să argumen‑
teze că aceste reţele, acest sistem 
alternativ de guvernare, au fost în 
timp deturnate de la scopul lor iniţial, 
în principal lupta contra comunismu‑
lui. Ele au început să fie utilizate în 
mod ilicit în cazul altor evenimente, 
activitatea lor fiind disimulată publi‑
cului şi opiniei americane, dar şi altor 
sectoare ale birocraţiei de la Washin‑
gton. Conform lui Scott, acest cerc 
restrâns de actori a avut şi are acces 
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la un nivel discret de putere aflat în 
afara controlului guvernamental şi 
care vizează realizarea unor proiecte 
diferite, şi chiar opuse, politicii oficiale 
ale statului public american.  Având 
alte obiective decât cele ale agendei 
publice şi sustrăgându‑se controlului 
democratic, aceste reţele acţionează 
ca un adevărat «guvern din umbră». 
Încă de la constituire, acest cerc de 
înalţi responsabili a avut o direcţie 
diversificată, a inclus şi anumiţi res‑
ponsabili din mari întreprinderi (com‑
plexul militaro‑industrial). În perioa‑
da Reagan, el includea conducătorii 
de multinaţionale, dar şi directori din 
CIA. Este, în opinia autorului, un qua‑
si‑guvern paralel implicat în operaţii 
speciale, multe din ele realizate în 
afara supravegherii Congresului, cu 
o continuitate care nu este perturbată 
de alternanţa de la Casa Albă, ceea 
ce explică şi continuitatea în politica 
externă a statului american. 

În cele trei lucrări principale («Sta‑
tul profund american», «Maşina de 
război americană» şi «Drumul către 
dezordinea mondială»), Scott anali‑
zează rolul operaţiilor secrete în po‑
litica externă americană, în dezvolta‑
rea traficului internaţional de droguri 
(legat de intervenţia din Afganistan), 
în dezvoltarea jihadului global. Aceste 
teme sunt legate şi de programul de 
studii geopolitice «Peace & Conflicts 
Studies» – PACS ‑ de la Universitatea 

Berkeley, printre iniţiatorii căruia se 
află şi autorul.  

Astfel, în lucrarea «Maşina de răz‑
boi americană», autorul arată cum 
reţele implicate în afaceri cu petrol 
(în Orientul Mijlociu) şi droguri (Af‑
ganistan, Pakistan) au devenit atât 
de importante încât acestea influen‑
ţează nu numai orientările din politi‑
ca externă americană, ci şi natura şi 
comportamentul guvernului SUA, al 
băncilor şi companiilor multinaţionale 
din această ţară (în special din dome‑
niul armamentului şi petrolier, consti‑
tuite în puternice grupuri de lobby), 
antrenându‑le în afaceri de corupţie şi 
spălare de bani. În cele din urmă, în‑
treaga societate americană este influ‑
enţată de activitatea acestor reţele. 13

Ideea de bază a lucrării este că 
lupta ideologică contra comunismu‑
lui a servit la crearea unei adevărate 
«maşini de război» care reuneşte, 
mai mult sau mai puţin formal şi se‑
cret, serviciile de informaţii, media, 
afaceri şi finanţe, dar şi mafia şi gru‑
puri de crimă organizată  (narcotrafic, 
spălare de bani şi paradisuri fiscale). 
Astfel, încă din anii ’50, în Thailanda, 
au fost puse bazele unei alianţe ale 
CIA cu traficanţii de droguri (şi ban‑
cherii lor) pentru a instala şi susţine 
guverne de dreapta, anti‑comuniste, 
schema repetându‑se apoi şi în alte 
ţări (Laos, Vietnam, Mexic, Venezu‑

13 A se vedea şi Scott, P.D., «Afganistan, Colombia, Vietnam: The Deep Politics of Drugs and 
Oil”, disponibil pe http://www.opednews.com/articles/Afghanistan‑Colombia‑Vie‑by‑Peter‑Dale‑
Scott‑110101‑89.html 
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ela, Columbia). Aceste conexiuni în 
care intră traficul de droguri este o 
caracteristică, dar şi o cauză, a unei 
puternice maşini de război care are ca 
scop menţinerea dominaţiei SUA.14

În concluzie, această lucrare critică 
proiectul american de dominaţie mon‑
dială, bazându‑se pe un angrenaj de 
forţe al caror obiectiv, legitim, de sta‑
bilizare a ordinii şi securităţii produce, 
dimpotrivă, o dezordine şi insecurita‑
te crescândă (războaiele din Orien‑
tul Mijlociu, din Afganistan, dezvol‑
tarea terorismului, crize economice). 
Această «maşină» nu poate funcţiona 
fără surse oculte de finanţare, ca de 
exemplu fonduri care provin din con‑
tracte de armament ale căror clauze 
sunt secrete, sau din finanţări off sho‑
re. Exemplele date de autor pentru a 
ilustra astfel de situaţii şi acţiuni sunt 
multiple: Patriot Act, detenţiile extraju‑
diciare, operaţiile serviciilor speciale, 
politicile de destabilizare a unor state, 
revoluţiile «de culoare»  sau acţiuni‑
le de «schimbare de regim» care au 
condus la destructurarea Irakului, Li‑
biei şi Siriei, sprijinirea indirectă sau 
clandestină dată unor grupuri funda‑
mentaliste (Afganistan anii ’80, Koso‑
vo anii ’90).

Evenimentele profunde analizate 
sunt nu numai simptome ale declinu‑
lui democratic în SUA, dar acestea au 
constituit chiar unii din factorii impor‑

tanţi ai acestui fenomen. Şi aceasta 
este una dintre ideile forţă recurente 
ale lucrărilor lui Scott.   

Pertinenţa acestor concepte şi 
paradigme nu se limitează la istoria 
SUA, sau la epoca recentă (secolul 
al XX‑lea şi al XXI‑lea). Evenimentele 
profunde provocate de politica pro-
fundă şi care produc istoria profundă 
nu sunt specifice numai SUA, ele au 
existat încă din epoca Imperiului Ro‑
man. Acest tip de evenimente sunt 
caracteristice evoluţiei tuturor societă‑
ţilor, astfel încât acest mod de a înţe‑
lege istoria se aplică tuturor sisteme‑
lor de putere şi este valabilă în toate 
timpurile şi epocile, în diverse grade 
şi la scară diferită. Ele au marcat de‑
opotrivă istoria îndepărtată, modernă 
şi actuală, în orice ţară (dictatură sau 
democraţie).  

recenzII pOzItIve şI negatIve

Pe măsură ce analizele lui Scott 
au popularizat aceste concepte, s‑au 
multiplicat şi încercările de clarificare 
şi aprofundare. Concepţia originală 
(care se referă la contextul Turciei), 
dar şi extensia definiţiilor adusă de 
analiza lui Scott, au meritul de a con‑
tura o problematică. Care este natu‑
ra şi care sunt mecanismele puterii 
într‑un stat democratic? Care sunt ac‑
torii reali implicaţi în decizie? Cum se 
exercită guvernanţa globală? 

14 Conform recenziei critice a lui Norlain, B., La Machine de guerre américaine, disponibil pe 
http://editionsdemilune.com/la‑machine‑de‑guerre‑americaine‑p‑45.html. Recenzia este de ase‑
menea disponibilă în Revue Défense Nationale, no. 757, februarie 2013. 
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Cadrul de interpretare propus de 
Scott a suscitat multiple comentarii 
care oscilează între reacţii pozitive, 
chiar elogioase, şi critici severe. Ast‑
fel, pentru unii analişti, Scott este un 
autor conspiraţionist, un teoretician 
al complotului.15  Deşi autorului i se 
recunoaşte efortul de a se delimita 
în mod savant de tezele conspiraţio‑
niste, pentru a nu se discredita şi re‑
strânge accesul studiilor lui în biblio‑
tecile universitare şi în reviste de spe‑
cialitate, analizele lui sunt considerate 
speculaţii pseudo‑ştiinţifice.   

Aceste interpretări sunt parţial jus‑
tificate, însă această conotaţie ne‑
gativă care domină, sub influenţa lui 
Scott, analizele autorilor americani 
care vehiculează o viziune critică, 
anti‑sistem, se datoreşte faptului că 
această interpretare pleacă de la de‑
finiţia restrictivă a conceptului şi este 
aplicată la contextul şi experienţa 
americană.   

Chiar dacă ipotezele lui Scott 
sunt coerente pentru analiza situaţi‑
ei americane, cu rezervele necesare, 
analizele lui trebuie totuşi nuanţate. 
Elemente de critică substanţială şi 
încercări de clarificare, din ce în ce 
mai numeroase, contribuie la apro‑
fundarea conceptelor prin extinderea 
contextelor şi obiectivelor de studiu. 
Deşi pentru analiza unor fenomene 
recente (supravegherea în masă, de‑

reglarea financiară, corupţia politică, 
războiul global contra terorismului), 
viziunea lui Scott asupra statului pro-
fund ca desemnând un sistem de gu‑
vernare informal, ocult, care ameninţa 
democraţia, este acceptată şi prelu‑
ată, o altă interpretare concurentă, 
în perspectivă sociologică şi istorică, 
contrabalansează analizele america‑
no‑centrate şi critice ale lui Scott. Mai 
jos, prezentăm câteva dintre aceste 
elemente posibile şi promiţătoare de 
nuanţare şi clarificare.   

Astfel, în definiţia propusă de Scott, 
statul profund este organizat într‑un 
ansamblu de puteri oficiale şi legiti‑
me, incluzând înalţi responsabili din 
domeniul politicii, armatei şi serviciilor 
de securitate şi informaţii. Or, aceste 
structuri sunt caracteristice oricărui tip 
de stat, trimiţând la definiţia tradiţiona‑
lă a statului, sau la definiţia weberiană 
a statului, a cărui caracteristică esen‑
ţială este deţinerea şi exercitarea mo‑
nopolului violenţei (fizice şi simbolice) 
legitime. Orice guvern ales, în anu‑
mite circumstanţe, poate desfăşura 
activităţi la limita legalităţii, dar având 
motive legitime (apărarea interesului 
naţional) pentru a disimula sau justifi‑
ca acest tip de acţiuni. Spre deosebire 
de acesta, în statul profund nu există 
nici responsabilitate, nici restricţii le‑
gale. Dacă interesul şi binele comun 
pot fi invocate în statele democratice, 

15 De exemplu  Mark Fenester, Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture 
(2008), citat de Rudy Reichstadt în critica lucrărilor lui Scott, publicat pe http://conspiracywatch.
inf (7  iulie 2014). 
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statul profund doar invocă interesul 
public pentru satisfacerea intereselor 
private. În acest sens, statul profund 
este generator de corupţie politică şi 
economică şi el este, prin confiscarea 
interesului general în favoarea unor 
interese private, prin utilizarea struc‑
turilor statului, un factor de erodare a 
democraţiei.  

În al doilea rând, analiza lui Scott 
a fost elaborată pentru studiul politicii 
interne şi externe ale SUA. Pentru a 
putea aplica cadrul lui de interpretare 
la analiza altor contexte şi fenome‑
ne, sunt necesare corecţii şi precizări 
conceptuale. Astfel, statul american 
se caracterizează prin particularităţi 
specifice legate de condiţiile creării şi 
evoluţiei sale. Marile concepte politice 
(naţiune şi stat) nu au semnificaţia şi 
nici rolul din istoria europeană. Spre 
deosebire de traiectoria europeană, 
SUA nu sunt o «naţiune» în sens iden‑
titar‑istoric. Ele nu sunt un stat şi o 
naţiune organică, ci au fost create ca 
proiect voluntarist, sunt o construcţie, 
o entitate de natură contractuală. Încă 
din momentul constituirii sale, SUA au 
fost un stat minimal, în care diferite 
structuri au privat statul central de o 
putere reală. Guvernul de la Washin‑
gton nu este decât o putere printre al‑
tele, este un organ executiv al cărui 
rol este asigurarea echilibrului dintre 
celelalte forţe exterioare lui care sunt 
ele însele centre de putere reprezen‑
tând interese private (sau sectoriale) 
– este vorba de grupuri de interes di‑

verse, printre care mediul de afaceri, 
presa. În acest sens, în SUA nu există 
interes general, bun comun, aşa încât 
statul profund, în sens american, nu 
are ca scop apărarea interesului co‑
mun, ci al diferitelor interese private, 
aşa cum susţin teoriile pluraliste şi 
neo‑pluraliste. Această particularitate 
a statului american îi permite lui Scott 
să îl considere stat profund prin exce‑
lenţă.  

Dacă încercăm aplicarea analizei 
lui Scott la contextul european, de 
exemplu, conceptul de stat profund ar 
trimite mai degrabă la stat ca structu‑
ră de continuitate şi rezistentă contra 
tentativelor de disoluţie exercitate, în 
principal, din exterior (de exemplu di‑
ferite forme de influenţă sau invazii), 
dar şi din interior. Este semnificaţia 
comună şi generală dată acestei ex‑
presii. În acest sens, statul profund 
este reprezentantul istoric al naţiunii, 
el întruchipează continuitatea. Spriji‑
nindu‑se pe caracteristici structurale 
identitare şi culturale de «lungă du‑
rată», el are ca obiectiv prezervarea, 
conservarea acestor trăsături profun‑
de. Statul profund este, în această vi‑
ziune, structura fundamentală a statu‑
lui sau a oricărui organism sau entita‑
te politică care asigură suveranitatea 
unui naţiuni şi care se opune agresiu‑
nilor destructurante, un rol important 
revenind aparatului de securitate. Sta‑
tul este simbolul suveranităţii, el este 
apărător al valorilor naţionale perene, 
el reprezintă interesele naţiunii isto‑
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rice. Acţiunile de prezervare a identi‑
tăţii prin salvarea independenţei sunt 
realizate prin politicile de securitate 
naţională (structurile de forţă). Astfel, 
în această perspectivă socio‑istorică, 
diferită de cea adoptată de Scott, con‑
ceptul de stat profund are o conotaţie 
pozitivă.

Dacă în viziunea lui Scott statul 
profund, trimiţând la sistemul informal 
care acţionează în afara cadrului le‑
gal, ameninţă statul de drept şi demo‑
craţia, conform definiţiei lărgite care 
ia în consideraţie variabilele istorice şi 
contextuale, statul profund este, dim‑
potrivă, un complement al regimului 
democratic, el corectează slăbiciunile 
şi derivele statului de drept, având o 
semnificaţie total pozitivă.16 

Apare astfel că noţiunea de stat 
profund  se caracterizează prin ambi‑
valenţă conceptuală, necesitând con‑
tinuarea şi aprofundarea efortului de 
definire şi teoretizare. Există diferenţe 
de substanţă nu numai între sensul in‑
spirat de experienţa Turciei şi analiza 
statului şi politicilor SUA (cele două 
având o semnificaţie negativă), dar şi 
între acestea şi viziunea structural‑is‑
torică a statului. Dacă în viziunea ori‑
ginală analizele, centrate pe definiţia 
restrictivă, conduc către interpretări 
conspiraţioniste, şi au constituit as‑
pectul cel mai contestat şi criticat, lăr‑
girea şi rafinarea cadrului de analiză 

conceptuală care să permită utilizarea 
noţiunilor de stat profund, politică pro-
fundă este necesară, pentru a evita 
interpretările eronate şi non‑sensuri, 
şi căderea în teze conspiraţioniste.  

cOncluzII

Cu toate aceste limite şi ţinând 
cont de comentariile precedente, 
analiza lui Scott şi studiile care preiau 
perspectiva lui nu sunt lipsite de merit 
şi valoare. Reflecţia lui asupra exerci‑
tării puterii şi a mecanismelor guver‑
nanţei în societatea modernă, globali‑
zată, furnizează un cadru de lectură şi 
înţelegere a acestor fenomene în afa‑
ra schemelor şi explicaţiilor furnizate 
în mod curent de media, de lumea 
academică sau de cea politică. Chiar 
dacă tema conspiraţiei şi complotului 
apare ocazional, ansamblul lucrărilor 
se bazează pe referinţe şi date care 
fac din aceste studii lucrări solid do‑
cumentate şi convingătoare. Prin ele‑
mentele de reflecţie originale şi non 
conformiste, analizele lui Scott permit 
o mai largă înţelegere a lumii în care 
trăim şi a viitorului ei. 

O serie de fenomene şi evenimen‑
te recente ca de exemplu: creşterea 
rolului marilor grupuri de lobby finan‑
ciare şi economice şi a influenţei lor 
asupra instituţiilor şi deciziei în Uni‑
unea Europeană; opacitatea deciziei 

16 A se vedea, de exemplu, diferite articole şi comentarii ale lui Bhadrakumar, M. pe situl Star‑
tegic Culture Fondation (disponibil pe http://strategic‑culture.org) în care autorul aplică definiţia 
extinsă a temei statului profund în analiza diferitelor contexte (Rusia, India). 
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în încheierea unor tratate (vezi cazul 
TTIP); rolul «elitei puterii globalizate» 
care se reuneşte anual la Forumul 
economic mondial de la Davos şi a 
cărei influenţă asupra guvernanţei 
mondiale este mai puternică decât 
cea a Adunării Generale a ONU; dez‑
văluirile (lui Edward Snowden) referi‑
toare la supravegherea comunicaţiilor 
de către NSA (proiectul Prism); dez‑
văluirile Wikileaks; legislaţia asupra 
supravegherii telecomunicaţiilor (din 
Franţa, România şi alte state europe‑
ne) în contextul luptei contra teroris‑
mului; acuzaţiile privind existenţa cen‑
trelor de tortură ale CIA anchetate la 
nivel european; ştirile privind operaţi‑
unile de supraveghere ale liderilor eu‑
ropeni de către serviciile americane; 
operaţiunile de urmărire a disidenţilor 
de către serviciile ruse de informaţii; 
implicarea serviciilor de informaţii în 
revoluţiile „de culoare” sau loviturile 
de stat recente; procesul de milita‑
rizare crescândă a statelor după 11 
septembrie 2001 etc. sunt doar câte‑
va exemple de evenimente şi fenome‑

ne a căror analiză ar pune în valoare 
conceptul de stat profund şi viziunea 
lui Scott asupra evoluţiei democraţiilor 
moderne. 

Şi în România actualitatea dez‑
baterilor cât priveşte rolul şi puterea 
serviciilor secrete, revelaţiile presei 
de investigaţie, dar şi declaraţiile unor 
politicieni, referitoare la coliziunea 
dintre mediul de afaceri şi SRI în mari 
afaceri de corupţie, implicarea SRI în 
jocurile electorale, constituirea «bi‑
nomului SRI‑DNA» într‑un adevărat 
actor în reţelele de decizie politică, 
problematica «ofiţerilor acoperiţi» din 
media sau magistratură, puterea 
exercitată de tehnicienii informaţiilor 
care se sustrag tutelei politicii şi con‑
trolului democratic, rolul securităţii în 
«evenimentul profund» al revoluţiei 
din 1989 sunt situaţii şi procese isto‑
rice ale căror analiză şi înţelegere ar 
putea depăşi nivelul unor speculaţii şi 
conjecturi prin abordarea în perspec‑
tiva paradigmei statului şi politicilor 
profunde. 
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Rusia: de la o societate 
semi‑deschisă la o 
societate captivă
Sebastian Simion

“Those who criticize Putin are not hu-
man, they are my personal enemies. 
As long as Putin backs me up, I can 
do everything—Allahu akbar!”
Ramzan Kadyrov pentru NewsWeek 

24/10/2010 

O ţară semi‑conştientă care, con‑
dusă de frică, a ales să devină o soci‑
etate închisă – aşa descria Hodorkov‑
sky Rusia la începutul anului 2015, 
invitat fiind să susţină o prelegere la 
Chatham House. Instituţiile sunt închi‑
se în sine şi lipsite de transparenţă, 
competitivitatea economică a suferit 
mult de pe urma sancţiunilor econo‑
mice occidentale post‑Crimeea, creş‑
terea economică este negativă – iar 
climatul internaţional s‑a răcit destul 
de abrupt faţă de o Moscovă din ce 
în ce mai singură, cu o monedă şu‑
bredă şi cu o petro‑economie afectată 
de preţul scăzut al ţiţeiului. O Rusie 
în agonie, o toamnă lungă dezvăluind 
nuditatea împăratului fără de haine – 
cam aşa vedea fostul oligarh Rusia, 

în luna februarie a anului 2015. Isto‑
ria recentă, post‑gorbaciovistă, arată 
însă altceva: în Rusia nici măcar un 
bilanţ economic catastrofal şi o opo‑
ziţie politică de anvergură nu repre‑
zintă condiţii suficiente pentru a pră‑
buşi puterea Kremlinului, dacă acesta 
ştie cum să utilizeze optim faimoasa 
sa „resursă administrativă”. În 1996 
aproape nimeni nu mai miza pe vi‑
itorul politic al lui Eltsin, cu excepţia 
apropiaţilor săi – care au ştiut să va‑
lorifice oportun tocmai această „resur‑
să”; între aceştia şi şeful FSB‑ului de 
atunci, Vladimir Putin. Pus să se ocu‑
pe de oamenii candidatului cu prima 
şansă la preşedinţie în acel moment, 
şi anume Evgheni Primakov, Putin s‑a 
achitat pe deplin şi în cel mai pur spirit 
cekist de sarcină, victimă fiind Procu‑
rorul General de la acea vreme, Sku‑
ratov – filmat în posturi mai puţin prin‑
cipiale, raportat la statutul său social. 
În acel context a văzut Putin că „re‑
sursa” funcţionează încă în vechii pa‑
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rametri sovietici, dacă este alimentată 
corespunzător – un procuror districtu‑
al presat cât trebuie putea începe ur‑
mărirea penală împotriva Procurorului 
General al Federaţiei, chiar împotriva 
prevederilor legii federale. Legea pu‑
tea fi încălcată când şi cum trebuie 
dacă sistemul o cere, aşa cum şi li‑
bertatea aparentă a presei este utilă, 
dacă serveşte stabilităţii regimului. O 
lecţie pe care Vladimir Putin o va reţi‑
ne şi aplica, atunci când va fi devenit 
maestru‑păsărar peste colivia aurită a 
Kremlinului. 

Indirect, liderii politici ai puterilor 
occidentale, purtându‑se ei înşişi ca 
veritabili actori pe scena politică ru‑
sească, cel puţin în perioada man‑
datelor lui Eltsin, au contribuit tacit la 
emergenţa noii politici ruseşti al cărei 
principal vector devenea, în 1999, un 
fost ofiţer KGB, Vladimir Putin – prac‑
tic un necunoscut în mediile politice 
externe până în anul în care a devenit 
premier şi ulterior preşedinte al Rusi‑
ei, după demisia lui Boris Eltsin. Im‑
plicarea Occidentului în susţinerea şi 
monitorizarea reformelor interne ale 
Rusiei, tratarea Moscovei nu ca par‑
tener, ci mai mult ca subiect al unor 
cercetări şi experimente socio‑politice 
privind „tranziţia” i‑au făcut pe mulţi 
ruşi să identifice Occidentul şi SUA 
cu hibridul social din perioada Eltsin: 
piaţă neagră, criminalitate în exces, 
speculaţii financiare nechibzuite, pre‑

luarea marilor combinate industriale 
de fosta directorime sovietică pentru 
propriul ei profit şi în dezavantajul 
salariaţilor. Această stare de lucruri 
a permis augmentarea tiradelor na‑
ţionaliştilor şi comuniştilor îndreptate 
împotriva Vestului, acuzat de instau‑
rarea, prin fraudă, a unui regim politic 
menit să menţină Rusia într‑o stare de 
permanentă inferioritate. La demisia 
lui Eltsin, preşedintele Clinton – care 
a avut un rol dacă nu decisiv, cel pu‑
ţin important în câştigarea, de către 
acesta, a celui de‑al doilea mandat 
prezidenţial – considera că Rusia de‑
venise „un sistem politic pluralist, cu 
o societate civilă activă, competitivă 
pe pieţele internaţionale şi conecta‑
tă la Internet”, explicând amiabil, dar 
fals, ceea ce s‑a dovedit a fi în fapt o 
manevră politică de exploatare a unei 
Constituţii vulnerabile şi nicidecum 
„credinţa înrădăcinată (a preşedin‑
telui Eltsin) în dreptul şi capacitatea 
poporului rus de a‑şi alege propriul 
conducător”1. Nu la fel considera şi 
Putin care, cu o zi înainte de a pre‑
lua mandatul de preşedinte, îşi făcea 
cunoscută viziunea sa cu privire la 
viitorul Rusiei, opinând că „nu putem 
deveni, să zicem, o copie a, să zicem, 
Statelor Unite sau a Marii Britanii... 
Pentru ruşi, un stat puternic nu este o 
anomalie de care ar trebui să se des‑
cotorosească. Dimpotrivă, ei îl privesc 
ca pe un garant al ordinii, iniţiatorul şi 

1 Public Papers of the Presidents of the United States: William J. Clinton, Book Two: July to 
December 31, US Government Printing Office, Washington: 2001, p. 2352



105

forţa conducătoare a oricărei schim‑
bări”2 – aspiraţiile sale mergând, cum 
se va vedea ulterior, spre întoarcerea 
la o politică de hegemonie şi la mo‑
delul politic familiar istoriei moscovite, 
bazat pe naţionalism şi expansionism. 

 În cea mai mare parte a manda‑
telor sale Putin a avut şansa unei si‑
tuaţii economice favorabile: investiţiile 
au venit în ritm susţinut în Federaţia 
Rusă, preţul hidrocarburilor a permis 
acumularea unor resurse financiare 
absolut remarcabile, instituţiile eco‑
nomiei de piaţă au arătat beneficiile 
unui deceniu de reforme economice – 
în fapt, este deceniul în care Rusia a 
cunoscut cea mai marcantă dezvolta‑
re economică după dizolvarea URSS 
(poate nu chiar cel mai bun deceniu 
de dezvoltare din istoria modernă ru‑
sească, cum spunea Hodorkovsky la 
evenimentul amintit, dar undeva în 
vârful ierarhiei), chiar dacă decalajele 
sociale s‑au adâncit. Celebrul, dar ne‑
declaratul acord social al Kremlinului 
– libertăţi politice pentru o viaţă mai 
bună – şi‑a avut partea sa de succes. 
După care a urmat reversul – slăbirea 
fragilelor instituţii ale pieţei, revenirea 
statului în controlul economiei, politici 

din ce în ce mai autoritariste, deman‑
telarea pluralismului politic prin adop‑
tarea unui cadru normativ restrictiv, 
revenirea la cenzură. În paralel, noul 
aparat de propagandă a reluat tema 
– recurentă istoric – izolării internaţio‑
nale şi creşterii controlului centralizat, 
ca modalităţi de realizare a stabilităţii 
sociale şi a prosperităţii economice. 
Pe acest tip de raţionament popular, 
sprijinul pentru Putin a crescut con‑
stant, mai ales în mediile periferice (şi 
social, dar şi geografic) pentru care 
anii de prosperitate economică nu au 
adus nimic semnificativ, în ceea ce 
priveşte standardele de viaţă.

La preluarea celui de‑al treilea 
mandat „constituţional” Vladimir Putin 
a jurat solemn să respecte şi să ape‑
re drepturile omului şi libertăţile civile, 
fără a defini precis ce înţelege el prin 
libertăţi civile şi drepturi politice. Prin 
urmare, ar fi fost de aşteptat, dacă nu 
o îmbunătăţire a calităţii democraţiei, 
cel puţin păstrarea unui prag rezona‑
bil în respectarea drepturilor politice 
fundamentale. Rezonabil în raport nu 
cu idealul democraţiilor liberale occi‑
dentale şi cu perioada Eltsin. Indexul 
Libertăţilor arată însă contrariul3: 

2 Vladimir Putin, Russia at the turn of the millenium, 30.12.1999
3 The Freedom House Liberties Index 1990‑2014: 1 semnifică respect puternic pentru libertă‑

ţile civile, 8 lipsa libertăţilor civile. Media perioadei a fost de 4,67 cu un maxim de 3 în 1991. 2014 
nu a fost un an al stagnării, cum se observă şi în raportul Amnesty International 2014 /2015, ci 
un an al regresului semnificativ, anexarea Crimeii putând fi echivalată cu o re‑edificare a „zidului 
Berlinului”. 
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Rusia ‑ Indexul Libertăţilor Civile
An 1 2 3 4 5 6 7 8

1991 ●
1993 ●
1995 ●
1997 ●
1999 ●
2001 ●
2003 ●
2007 ●
2009 ●
2011 ●
2012 ●
2013 ●
2014 ●

La mai puţin de doi de la momen‑
tul amintit (al preluării celui de‑al 3‑lea 
mandat), opoziţia politică din Federa‑
ţia Rusă nu mai putea fi considerată 
nici măcar în plin, ci la finalul unui pro‑
ces de disoluţie cvasi‑generală. La fel 
şi capacitatea societăţii civile ruse de 
a genera eventuale grupuri de veto la 
adresa Kremlinului şi a politicilor sale. 
Prin legi succesive, votate de o Dumă 
extrem de obedientă, cetăţeanului 
rus i‑a fost restrânsă sau îngreunată 
posibilitatea de a participa sau iniţia 
adunări publice de protest la adresa 
puterii, fie şi în acele domenii care 
privesc exclusiv cazuri ce ţin de ceea 
ce generic numim „drepturile omului”. 
Posibilitatea exprimării libere în medii‑
le virtuale a devenit o faptă penalizată 

de lege ‑ exceptând legiunile de trolli4 
care inundă paginile publicaţiilor on‑li‑
ne relevante, pentru a le umple cu co‑
mentarii pro‑Kremlin. Sigur, Putin nu 
este Stalin – nu a folosit barbaria brută 
sau metode tipice regimurilor extrem‑
autoritare, deşi unele victime, punctu‑
al, pot fi atribuite caracterului regimu‑
lui politic, fie şi indirect. Strangularea 
libertăţilor politice – atâtea câte erau – 
s‑a făcut relativ lent, prin respectarea 
„procedurilor legale”. În decembrie 
2011 zeci de mii de ruşi au protestat 
– în Moscova şi în alte mari oraşe ale 
Rusiei – împotriva intenţiei lui V. Putin 
de a candida pentru al treilea mandat 
– constituţional, de altfel – de preşe‑
dinte. „Putin e un hoţ”, „Rusia fără 
Putin” au fost două dintre sloganurile 

4 Fiind notoriu cazul Internet Research Agency de pe Savuskina nr. 55 din St. Petersburg, 
cartierul general a sute de trolli angajaţi în producţia şi diseminarea de material online de propa‑
gandă pro‑Putin, în contextul luptelor din Ucraina. 
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preferate ale protestatarilor moscoviţi 
în 2011 şi la începutul anului următor. 
Tocmai aceste proteste l‑au determi‑
nat pe Putin în a căuta şi impune cele 
mai bune modalităţi – nu şi democra‑
tice – de descurajare a participării ce‑
tăţenilor la mitinguri. La nici trei săptă‑
mâni de la preluarea celui de‑al treilea 
mandat Duma a modificat în regim de 
urgenţă legislaţia privind adunările 
publice, prin care participarea la mi‑
tingurile spontane („neautorizate”, din 
perspectiva puterii) devenea pasibilă 
de amenzi de până la 300.000 ruble 
(9000 de dolari); pentru iniţiatorii unor 
mitinguri (neautorizate sau considera‑
te astfel) amenzile au urcat până la 1 
milion de ruble (sau aproape 29.000 
de dolari). Chiar dacă însuşi consilie‑
rul prezidenţial pe probleme de drep‑
turi şi libertăţi i‑a recomandat un veto, 
Putin a promulgat legea cu câteva 
zile înaintea unor proteste planificate, 
justificându‑şi gestul prin dorinţa de 
temperare a „radicalismului”. Practic – 
aşa cum a constatat şi Amnesty Inter‑
national un an mai târziu – protestele 
spontane au fost scoase în afara legii. 
Numărul protestelor din anul imediat 
următor promulgării legii s‑a redus la 
sub jumătate faţă de anul precedent, 
ceea ce totuşi pare să nu‑l fi mulţu‑
mit în suficientă măsură pe liderul de 
la Kremlin. Astfel încât, în 2014, va 
promulga o altă lege, de completare 
a sus‑menţionatei, prin care cetăţenii 
găsiţi vinovaţi de participarea la mai 
mult de 1 miting neautorizat pe parcur‑

sul unui an calendaristic pot fi amen‑
daţi cu sume cuprinse între 600.000 şi 
1 milion de ruble (de la 17 124 la 28 
450 dolari) putând primi, după caz, şi 
o pedeapsă de până la 5 ani de de‑
tenţie sau de muncă forţată. Odată re‑
zolvată problema mitingurilor opoziţiei 
politice din zona metropolitană şi din 
oraşele mari, Vladimir Vladimirovici 
Putin a trecut la pasul următor, re‑
strângerea şi anihilarea organizaţiilor 
neguvernamentale, stânjenitoare prin 
radiografiile, de cele mai multe ori per‑
tinente, făcute regimului său politic. 
Dacă în 2007 Putin înfiera ONG‑urile 
cu programe finanţate şi prin granturi 
străine cu deloc măgulitorul apelativ 
de „şacali”, în 2011 îşi va fi îndreptat 
atenţia spre „iudele” preocupate de 
corectitudinea alegerilor şi a proce‑
sului electoral. După preluarea puterii 
va da lovituri succesive mediului aso‑
ciativ, prin aceeaşi metodă utilizată 
în contracararea opoziţiei politice. În 
consecinţă – şi conform dispoziţiilor 
preşedintelui Federaţiei ‑ Duma a vo‑
tat legea cunoscută sub numele de 
„legea agenţilor străini” prin care tu‑
turor fundaţiilor şi asociaţiilor care au 
primit sau primesc fonduri externe le 
este impusă obligativitatea de a se în‑
scrie într‑un registru al „agenţilor stră‑
ini”, nerespectarea acestei prevederi 
putând atrage după sine amenzi de 
300 000 ruble (în cazul persoanelor 
fizice) şi 500 000 ruble (în cazul orga‑
nizaţiilor). Aceeaşi lege cere, în mod 
expres, ca toate aceste fundaţii să re‑
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dacteze rapoarte trimestriale privind 
fondurile şi resursele disponibile şi 
utilizate, precum şi rapoarte semestri‑
ale privind activităţile derulate şi situ‑
aţia resurselor umane. În caz contrar, 
sunt aplicabile aceleaşi amenzi între 
30 000 şi 300 000 de ruble. Mai mult, 
orice material redactat şi publicat de o 
fundaţie înscrisă în acest registru tre‑
buie semnalat cu „publicat de agentul 
străin ..x...”, în caz contrar amenda 
încasată fiind între 300 000 şi jumăta‑
te de milion de ruble. Penalizarea ci‑
vismului şi a liberei formări a opiniilor 
cu sume cvasi‑prohibitive pentru cetă‑
ţeanul obişnuit al Rusiei s‑a petrecut 
într‑un interval strâns de timp, ceea ce 
indică, cu certitudine, premeditarea. 
Fireşte, nota de fundamentare oficială 
arată că legea e destinată asigurării 
unei mai mari transparenţe a activităţii 
mediului asociativ neguvernamental 
şi limitării „amestecului străin” în tre‑
burile interne ale Rusiei, deci este o 
lege cât se poate de „patriotică”. Ex‑
plicaţiile au fost completate de Putin 
in extenso în varii ocazii, însă absolut 
toate acele glose – că le‑a făcut la ce‑
lebrele reuniuni cu presa sau în faţa 
ofiţerilor FSB (cum a fost în februarie 
2013, de exemplu) au acelaşi final: 
Rusia nu va tolera niciun fel de inter‑
ferenţă, de amestec extern direct sau 
indirect „în treburile sale interne”. Pro‑
cesul calculat de demonizare a ONG‑
urilor prin recursul la tema „agentului 
străin” – a cărei singură reprezentare 
în mentalul colectiv rus este aceea de 

„spion străin” – inculcarea temerilor şi 
reticenţei faţă de „societatea civilă” au 
reprezentat pasul următor în consoli‑
darea „liniştii” regimului.

În 2013 aproximativ 2000 de 
ONG‑uri au fost controlate de insti‑
tuţiile statului pentru a vedea, tot în 
termenii lui Putin, dacă „scopurile 
enunţate sunt conforme cu activi‑
tăţile derulate”. Sigur, o organizaţie 
precum Golos, dedicată monitorizării 
alegerilor şi procesului electoral, nu 
putea scăpa preocupărilor sale ‑ în 
2011 Golos a sesizat unele fraude în 
alegeri, pe care le‑a expus public. În 
2013 a fost amendat pentru că nu s‑a 
declarat „agent străin”. Împreună cu 
această organizaţie au fost controla‑
te şi Amnesty International, Human 
Rights Watch şi Memorial, una dintre 
primele organizaţii neguvernamentale 
ruseşti dedicate drepturilor omului. În 
primul an de după promulgarea legii, 
10 organizaţii neguvernamentale au 
fost trimise în instanţă. Ca şi la pre‑
cedenta lege s‑a considerat că mediul 
asociativ neguvernamental sau nesi‑
tuat în siajul sistemului este încă prea 
liber, motiv pentru care legea este 
modificată restrictiv în 2014, lăsând la 
latitudinea Ministerului Justiţiei etiche‑
tarea ONG‑urilor ca „agenţi străini” 
– şi astfel, la lista de 30 de „agenţi” 
s‑au adăugat 28, ca urmare a analizei 
dispuse de ministerul respectiv. Nu 
doar ONG‑urile circumscrise dreptu‑
rilor omului, liberalismului şi valorilor 
democratice au fost luate în vizorul 
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puterii, ci şi cele animate de scopuri 
umanitare, un exemplu în acest sens 
fiind „combaterea” organizaţiilor dedi‑
cate restrângerii flagelului AIDS / HIV. 
La începutul lunii octombrie 2015 In‑
stitutul Rus pentru Studii Strategice 
– think‑tank‑ul preferat al Kremlinu‑
lui – a făcut publică o analiză5 dem‑
nă, pe alocuri, de umorul inventiv al 
celebrilor Ilf şi Petrov, conform căreia 
reţelele non‑guvernamentale globale, 
sprijinite de Global Fund, precum şi 
cele 11 agenţii ale ONU, partenere în 
acţiunea globală de combatere a HIV 
/AIDS, „acţionează conform cu politi‑
ca (americană) şi în avantajul Statelor 
Unite”. Activitatea lor – trans‑frontali‑
eră şi trans‑naţională – e catalogată 
ca încălcând suveranitatea şi valorile 
tradiţionale ale Rusiei, cultivând dro‑
gurile şi prostituţia şi având grijă de 
grupurile vulnerabile nu din raţiuni 
umanitare, ci doar pentru a le folosi, la 
momentul oportun, ca forţe de opozi‑
ţie faţă de autorităţi. „Nu există niciun 
dubiu că programele de combatere a 
AIDS ameninţă securitatea naţională 
a Rusiei”. Prin urmare şi ONG‑urile 
ruseşti cu astfel de preocupări nu pot 
fi altceva decât agenturi americane 
infiltrate cu scopul distrugerii Rusiei 
din interior. Fix în logica discursului 
lui Stalin din 1947: „(Planul Marshall) 
este o manevră a lui Truman. Ei nu 

vor să ne ajute... ceea ce vor ei este 
să infiltreze ţările europene”. Rostul 
combaterii „standardelor americane” 
are şi o dimensiune mercantilă, pe 
lângă efectul de imagine: un program 
rusesc eventual extins şi la partenerii 
BRIC, CIS, SCO – reuşită care ar rea‑
duce ceva din prestigiul trecut al „celei 
mai înaintate ştiinţe, ştiinţa sovietică” 
– ar putea avea şi certe beneficii eco‑
nomice. 

O atenție deosebită a primit ‑ cum 
era previzibil – Open Society Foun‑
dations, legată intrinsec de numele 
lui George Soros, recent interzisă ca 
reprezentând o „amenințare directă la 
securitatea Rusiei”. Cu o experiență 
de 25 de ani în Rusia ‑ și cu realizări 
notabile, de la finanțarea centrelor 
Internet în peste 30 de universități la 
acordarea unui număr important de 
burse de studii, Open Society Founda‑
tions a fost privită ‑ și nu numai în Ru‑
sia ‑ prin prisma ei de donator pentru 
diverse organizații neguvernamentale 
implicate și politic, direct sau prin fur‑
nizarea de expertiză și resurse uma‑
ne. Trecând peste „conspiraționismul” 
și imagistica aglutinate în jurul per‑
soanei lui Soros, trebuie spus că rolul 
acestuia e departe de a fi fost atât de 
negativ pe cât consideră linia oficială 
a Moscovei, de ceva vreme încoace6. 
Prezent la Moscova în perioada des‑

5 Russian Institute of Strategic Studies, “The Fight Against Aids: Global Trends and National 
Security”, RISS / oct. 2015

6 în acest sens este interesant interviul acordat de Soros și apărut în Padma Dessai Cover-
sations on Russia: Reform from Eltsin to Putin, OUP, 2006 , cap. X 
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chiderii gorbacioviste ‑ într‑o perioadă 
în care numele său nu era atât de cu‑
noscut ‑ Soros l‑a adus pe laureatul 
Nobel Wassili Leontief pentru a cău‑
ta, împreună cu premierul de atunci, 
Rîjkov, cu echipa acestuia, cele mai 
bune variante pentru implementarea 
unui model de reformă în economia 
și societatea sovietică. Tot el este cel 
care a facut lobby pentru un nou plan 
Marshall, mai intruziv decât originalul, 
destinat democratizării și reformării 
rapide a URSS, fiind dezamăgit de 
suficiența anglo‑americanilor, sceptici 
față de utilitatea investițiilor masive 
în fostul „Evil Empire”. Critic față de 
atitudinea „învingătorilor” Războiu‑
lui Rece, a susținut proiectul „Noului 
Marshall” coram populo, la summitul 
Est‑Vest de la Potsdam, în primăvara 
anului 1989. Ceea ce a obținut atunci, 
după rumoarea din debutul prezentă‑
rii, nu s‑a șters din memoria senec‑
tului filantropist: un cor de râsete, al 
cărui ton l‑a dat ministrul cabinetului 
Thatcher. Implicarea sa ulterioară în 
politicile finaciare ale Rusiei ‑ printre 
altele e considerat unul dintre autorii 
morali ai devalorizării accentuate a 
rublei în 1998, în urma unui articol din 
Financial Times din același an ‑ i‑au 
creat aura unui personaj negativ, deși 
responsabili au fost cei care literal‑
mente au deversat fonduri uriașe în 
Rusia încrezători ‑ precum Gaidar și 
consilierii săi occidentali ‑ în virtuţile 
şi eficienţa pieţei, capabilă de a regla 
lucrurile de la sine. În cele din urmă 

supravegherea reformelor economice 
și finanțarea tranziției au fost puse în 
seama FMI, care și‑a început monito‑
rizarea în 1996. Au urmat speculațiile 
cu bonduri pe termen scurt, accesul 
selectiv la piață, de regulă în favoa‑
rea „oligarhilor”, apoi criza asiatică și 
instalarea unei crize de încredere într‑
o economie nepregătită să absoarbă, 
eficient, sumele uriașe intrate în țară. 
Nu în puține cazuri băncile de investiții 
au forțat pur și simplu întreprinderile 
să accepte împrumuturi doar pentru a 
obține comisioanele respective, fără 
a analiza dacă actorii economici au 
nevoie de acestea sau dacă le pot 
susține. Miniștrii care au încercat să 
impună reguli de disciplină financia‑
ră cum a fost Gaidar de exemplu, pe 
o piață în care mobilitatea capitalu‑
rilor nu avea mai nimic în comun cu 
ceea ce se întâmpla în Vest, nu au 
avut succes, chiar dacă sursele lor de 
inspirație au fost Stanley Fischer sau 
economiștii de la MIT. Succesul limi‑
tat al reformelor economice, favorabil 
celor care au acumulat profituri uriașe 
arbitrând între secoarele economiei 
planificate și cele din piața deschisă, 
au discreditat imaginea modelului oc‑
cidental, ca și imaginea FMI. La un 
moment dat pozițiile Dumei (înclinată 
spre considerarea investițiilor străine 
ca fiind de pură exploatare) şi cele ale 
oligarhilor locali, încrezători în capaci‑
tatea lor de a produce toate bunurile 
necesare pieței interne fără aportul 
investitorilor străini, au fuzionat, pro‑
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ducând contextul politic favorabil ve‑
nirii lui Putin la putere. Fără a nega 
importanța absorbției de tehnologie și 
management occidental în economie, 
Putin nu a făcut eforturi deosebite în 
a crea un mediu ospitalier investițiilor. 
Acestea au rămas limitate și circum‑
scrise programului politic al Kremlinu‑
lui, situația post‑ Crimeea înrăutățind 
și mai mult lucrurile. Arderea câtorva 
sute de volume editate cu finanțare 
Soros prin programe de tipul „Rene‑
wal of Humanitarian Education” cu 
explicația consilierilor prezidențiali 
că oricum erau inutile pentru că „per‑
verteau istoria, transmițând directi‑
ve străine ideologiei Rusiei”7 nu lasă 
speranța unui tratament mai bun în 
viitor. 

După rezolvarea primelor două 
probleme – opoziţia politică şi mediul 
asociativ ‑ evident că urma o a treia, 
ceva mai complexă: mass‑media. Din 
cazul Skuratov Putin a învăţat cât de 
utile sunt canalele media naţionale în 
distrugerea cvasi‑instantanee a repu‑
taţiei adversarilor politici. Hodie mihi, 
cras tibi. Ce astăzi ţi‑e prieten, mâine 
îţi poate fi duşman. Nu a fost un lu‑
cru facil, dovadă că a avut nevoie de 
un proiect întins de‑a lungul a două 
mandate pentru a aduce sub contro‑
lul Kremlinului imperiile principalilor 
doi „moguli”, Berezovski şi Gusinski, 
cu care a împărtăşit un scurt interval 
de timp interese politice comune, ca 
apropiați ai „familiei” Eltsin. Pentru a 

evita criticile şi amplificarea vocilor 
opoziţiei în sprijinul imperiilor media 
ale celor doi, Putin a recurs la aceeaşi 
„resursă administrativă”, trimiţându‑l 
pe Gusinski câteva zile la Butirka şi 
ulterior, ca şi pe Berezovski, în exi‑
lul definitiv. Cum modul de prelua‑
re a activelor media a fost contestat 
de Gusinski – după părăsirea Rusiei 
– şicanele au continuat cu episoade 
de recluziune solicitate şi îndeplinite 
în Spania şi Grecia, până la decizia 
finală a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, care a invalidat toate acţiu‑
nile Moscovei împotriva lui Gusinski 
ca fiind contrare articolelor 5 şi 18 din 
Convenţia privind protecţia drepturilor 
omului. Dintre cei doi, doar Gusinski 
mai este în viaţă; Berezovski şi cel 
care l‑a condus la aeroport pe 16 iu‑
nie 2000, Boris Nemţov, nu. 

Legea privind reglementarea pu‑
blicităţii – dată de Dumă în iulie 2014 
şi devenită operaţională în 2015 ‑ a 
agravat şi mai mult situaţia, 150 din 
cele 270 canale difuzate prin cablu 
sau satelit (conform unei analize pu‑
blicate de The Moscow Times) fiind 
aduse la limita supravieţuirii. Evident, 
în opinia preşedintelui Putin legea 
era necesară pentru a „echilibra” 
competiția dintre posturile publice şi 
cele comerciale. Odată limitat cadrul 
economic în care pot acţiona jucătorii 
de pe piaţa media a Federaţiei Ruse, 
în octombrie 2015 a urmat pasul ur‑
mător, respectiv restrângerea capita‑

7 Soros charity targeted in Russia book‑burning, Kayleena Makortoff, CNBC 14.01.2016
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lului străin în companiile de media, 
care nu trebuie să fie mai mare de 
20% la finele lui 2016. Legea a fost 
cu trimitere exactă, vizate fiind edi‑
ţia rusească a Forbes şi Vedomosti, 
un produs al Financial Times şi Wall 
Street Journal. În contextul „dezbate‑
rii publice” a proiectului de lege Vadim 
Dengin – în calitatea sa de principal 
autor – a fost cât se poate de explicit 
în ceea ce priveşte dorinţa Kremlinu‑
lui de a‑i îndepărta pe investitorii stră‑
ini din piaţa mediatică rusească. Nu 
din raţiuni economice, cât mai ales 
politice. Astfel încât personaje impor‑
tante din media, de genul fondatorului 
Kommersant, Vladimir Iakovlev, au 
fost stimulate să‑și caute refugiu, tem‑
porar sau permanent, în afara Rusi‑

ei8. În linii generale, libertatea presei a 
cunoscut același declin ca și libertățile 
civile și drepturile politice. Includerea 
presei în eforturile de limitare (prin 
cadru legal) a „extremismului” definit 
cu o astfel de larghețe încât să cu‑
prindă toate spețele neconvenabile 
regimului, i‑au adus Rusiei, pentru 
anul 2015, statutul de țară în care li‑
bertatea presei este ca şi inexistentă. 
Pe o scară de la 0 la 100, în care 0 
reprezintă cel mai bun scor, Rusia a 
obținut 83. Este și o urmare a „stării 
de război” instalate după anexarea 
Crimeii și continuate după intervenția 
din Siria și Orientul Mijlociu. Agregând 
datele publicate de Freedom House9, 
situația Rusiei se prezintă astfel:

Drepturi și libertăți Scor

Libertatea presei 83 (scală descrescătoare 0‑100) Cvasi‑inexistentă
Cadrul juridic 25 (scală 0‑30 / 30 reprezintă 

punctul de minim)
Cadrul politic 34 (pe scală descrescătoare 0 ‑40)
Cadrul economic 24 (pe scală descrescătoare 0‑30)

În ceea ce privește spațiul webis‑
tic, până în 2012 nu a existat o cen‑
zură a Internetului, acesta constitu‑
ind mediul predilect pentru formarea 

și dezbaterea opiniilor mai mult sau 
mai puțin politice10. În 2012 adjunctul 
șefului FSB, Serghei Smirnov, în siajul 
discuțiilor şi dezbaterilor cu privire la 

8 Pavel Durov, fondatorul VKontakte, una dintre reţelele de socializare extrem de populare în 
Rusia, şi‑a dat demisia şi a părăsit ţara, urmare a presiunilor făcute de FSB pentru a obţine acces 
la conturile unor activişti ucraineni. Controlul reţelei a fost preluat de un investitor al Kremlinului, 
Alisher Usmanov.

9 Freedom House, Freedom of the Press 2015. Harsh Laws and Violence Drive Global De-
cline, freedomhouse.org

10 În 2014, 71% dintre ruşi au accesat Internetul. 
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legea promulgată de președintele Pu‑
tin (Lege cu privire la protecția copiilor 
faţă de informațiile cu caracter nociv 
asupra sănătății și dezvoltării per‑
soanelor minore), a găsit cel mai bun 
moment în a acuza serviciile speciale 
occidentale de crearea și disiparea 
noilor tehnologii, al căror scop evident 
că nu putea fi altul decât acela de a 
crea și menține o permamentă stare 
de tensiune internă. În baza cadrului 
normativ oferit de legea menționată, 
s‑a creat un registru național al si‑
te‑urilor, lăsând la latitudinea unei 
agenții federale, Roskomnadzor, sta‑
bilirea celor care trebuiau blocate ca 
fiind periculoase. Fără posibilitatea 
de a face apel și fără a defini precis 
condițiile în care o pagină web poate 
fi închisă, rezultatul nu putea fi altul 
decât negativ, din perspectiva dreptu‑
lui la liberă exprimare. Între victimele 
majore s‑au numărat: ziarul online al 
campionului la şah Garry Kasparov, 
blogul militantului anti‑corupţie Ale‑
xei Navalny11 şi chiar paginile web 
ale postului de radio Echo Moskvy, la 
care acţionar majoritar era gigantul de 
stat Gazprom. „Blocat la cererea Pro‑
curorului General” era singurul mesaj 
pe care cititorii îl puteau găsi la adre‑

sele de web frecventate pentru infor‑
mare sau dezbatere. Protestele inter‑
ne şi cele externe faţă de încălcarea 
grosolană a Articolului 19 din Decla‑
raţia Universală a Drepturilor Omului 
au rămas fără ecou la Kremlin astfel 
încât, pentru supravieţuirea site‑urilor 
critice faţă de politica guvernamenta‑
lă, organizaţii gen Electronic Frontier 
Foundation au venit cu soluţii alterna‑
tive de hosting12. Pe pagina oficială 
a agenţiei federale de control unele 
dintre site‑urile interzise găseau şi o 
altă motivare: chemarea cetăţenilor la 
mitinguri şi acţiuni ilegale sau neauto‑
rizate13. Toate siturile politice blocate 
aveau ceva în comun: erau critice faţă 
de preşedintele Putin. Mai departe lu‑
crurile au curs în direcţia ameninţării 
directe a giganţilor Google, Facebook 
şi Twitter cu blocarea în spaţiul Fede‑
raţiei şi, pentru a se înţelege mai bine 
şantajul de tip cominternist, Reddit, 
pagină cu milioane de utilizatori în Ru‑
sia, a fost blocată pentru un interval 
de 24 de ore. În consolidarea meca‑
nismului cenzorial au fost inventate şi 
organizaţii patriotice, de tipul Media‑
gvardiya, responsabile între altele cu 
monitorizarea informaţiilor promovate 
de persoanele şi organizaţiile LGBT şi 

11 Grupul Anonymous International a publicat informaţii veridice conform cărora înaintea pre‑
zentării la procesul intentat de Navalny pe această speţă Evgheni Zaiţev, oficial Roskomnadzor 
s‑a consultat cu unul dintre consilierii lui Putin, Timur Prokopenko

12 Eva Galperin, Danny O’Brien: Russia Blocks Access to Major Independent News Sites, 
14.03.2014, www.eff.org 

13 Ограничен доступ к ряду интернет‑ресурсов, распространявших призывы к 
несанкционированным массовым мероприятиям, http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news24447.htm 
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solicitarea blocării paginilor care pre‑
zintă astfel de chestiuni; Medigvardia 
a fost vectorul unor mesaje cu un pu‑
ternic caracter homofob (găzduind, 
de exemplu, reacţii puternic anti‑eu‑
ropene în contextul Festivalului Eu‑
rovision 2014, când Conchita Wurst 
a devenit pretext pentru acerbe critici 
ale valorilor europene interpretate în 
cheie homofobă). Nu doar persoanele 
LGBT constituie ţintele organizaţiilor 
de acest tip, ci şi „detectarea” mesa‑
jelor anti‑patriotice ale eventualelor 
grupuri sau formaţiuni de opoziţie, 
caricaturizarea diverşilor politicieni şi 
mişcări din Ucraina, din UE sau SUA 
ş.a.m.d. Noii pavlici morozovi şi‑au 
construit şi propriul „panou de onoa‑
re” recompensând cenzura şi noul 
agitprop după numărul de pagini în‑
chise de oficiali ca urmare a sesiză‑
rilor membrilor săi. Conform propriilor 
date, un număr de cel puţin 2475 pa‑
gini web îşi datorează blocarea Gărzii 
Media. În afara site‑urilor blocate le‑
gal (cu conţinut ilegal, de tipul porno‑
grafiei infantile, emo‑suicidal sau pro‑
stupefiante) au fost blocate, mai mult 
sau mai puţin accidental, şi multe al‑
tele al căror conţinut nu putea fi inclus 
la categoriile menţionate (activiştii de 
la rublacklist.net inventariind un nu‑
măr de 100.000 de pagini blocate ac‑
cidental). Într‑un interviu pe această 
temă, acordat Izvestiya, în 2014, fos‑
tul mentor al Roskomnadzor, adjunc‑
tul Maxim Ksenzov, susţinea că, dacă 
se impune, guvernul rus poate închi‑

de în câteva ore reţelele Facebook 
şi Twitter, atrăgând reacţia imediată 
a premierului – altfel destul de tăcut 
– Medvedev, care l‑a atenţionat să‑şi 
utilizeze ceva mai mult creierul când 
face declaraţii publice. După incident, 
şeful lui Ksenzov i‑a retras acestuia 
permisiunea de a mai da orice fel de 
interviuri, disciplina militară caracteri‑
zând agenţia de control. Pasul urmă‑
tor, din perspectiva controlului, constă 
în operaţionalizarea propriului motor 
de căutare care să excludă exhaustiv 
tot ceea ce din punct de vedere oficial 
este ilegal, cum ar fi, spre exemplu, 
termeni de căutare gen „Kasparov”, 
„Adyge Republic”, „Dudaev”, „Litvi‑
nenko”, „euromaidan” etc. (exemplele 
sunt pur subiective, desigur). Având 
în vedere precaritatea finanţărilor în 
noul context economic (la debutul 
anului surse din TASS vorbeau de în‑
târzieri mari la plata salariilor, după ce 
în 2015 agenţia a renunţat la ¼ dintre 
angajaţi) există posibilitatea unei re‑
duceri a turaţiei cenzurii, însă nu ca 
urmare a schimbării filosofiei politice 
a regimului. 

În 2016 precaritatea resurselor va 
avea efecte diferite în societatea ru‑
sească. Cei expuşi deja condiţiilor 
restrictive – din societatea civilă şi 
media ‑ vor avea de înfruntat o situ‑
aţie probabil şi mai dificilă din punctul 
de vedere al viabilităţii susţinerii, alo‑
carea resurselor riscând să devină şi 
parte a unei acerbe competiţii printre 
partizanii politicilor Kremlinului. Stabi‑
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litatea socială, cu tot suportul masiv 
al populaţiei, după cum arată sonda‑
jele de opinie prezentate cu precizie 
liturgică de diversele canale oficioase, 
poate devia de la traseul prezumat (în 
genul protestelor din 2005), mai ales 
că au fost anunţate reduceri masive 
de finanţări în infrastructură (cu 1/3) şi 
în domeniul programelor sociale, mi‑
nistrul finanţelor solicitând, în fapt, tu‑
turor ministerelor să‑şi restrângă chel‑
tuielile cu 10%. Este de văzut dacă în 
acest proiect de ajustare bugetară 

sunt incluse şi cheltuielile militare, 
însă chiar şi cu o reducere a acestora 
(improbabilă, în condiţiile intervenţiei 
din Siria şi a continuării finanţării rebe‑
lilor ucraineni) menţinerea sancţiuni‑
lor economice occidentale va exercita 
o presiune constantă asupra puterii 
politice. Departe de a fi atât de stabil 
pe cât îl elogiază encomiaştii şi strate‑
gii săi, sistemul creat de Vladimir Pu‑
tin este remarcabil de impredictibil, ca 
orice sistem piramidal care aşază în 
vârful său o singură persoană. 



116

paradoxurile contemporane 
ale Egiptului. Citadini și 
Beduini
Dr. Liviu Mădălin Neacşu 

Retrăind momentele din urmă cu 
mai multe luni, mi‑am reamintit cu 
plăcere de titlul unui album al Karu‑
nesh, cu accente orientale: „Culorile 
Estului”. Am avut şi eu uimirea de a 
descoperi şi explora pe viu culorile, 
clima, aromele şi acordurile muzicale 
ale Orientului Mijlociu Extins (ce in‑
clude şi Africa de Nord arabă). Pentru 
aproape un an de zile, m‑am scăldat 
la propriu în tot acest univers de cul‑
tură şi tradiţii nou descoperit. Plecat 
aproape ca simplu turist, pentru a‑mi 
vizita logodnica ce obţinuse anterior 
un contract la o companie franceză 
cu filiale inclusiv în Egipt şi pasionat 
de ceea ce descopeream zilnic, am 
decis mereu să mai rămân, amânân‑
du‑mi plecarea suficient cât pentru a 
surprinde succesiunea tuturor celor 
patru anotimpuri. Începându‑mi călă‑
toria în noiembrie 2014, am surprins 
acalmia tomnatică de… iarnă, cu tem‑
peraturi ziua între 20‑25 grade Celsi‑
us şi 10‑15 grade noaptea. 

Am ajuns în Cairo după o călătorie 
de aproximativ 24 de ore petrecute în 
Istanbul, unde am schimbat avionul. 
Înainte de destinaţia finală, am mai 
zăbovit preţ de încă aproape 12 ore 
în Cairo. Am vizitat oraşul aglomerat 
de pe malurile Nilului noaptea, bucu‑
rându‑mă de traficul descongestio‑
nat al unei metropole cu aproximativ 
18 milioane de locuitori şi navetişti ‑ 
după spusele rezidenţilor. Dincolo de 
aspectul colonial impresionant, trebu‑
ie recunoscut că oraşul încă mai re‑
prezintă un mixt neuniform al abun‑
denţei şi sărăciei, cu cartiere sărace, 
aglomerate, având străzi înghesuite 
ori faţade neîngrijite ale locuinţelor 
viu colorate, dar şi bulevarde largi, cu 
reprezentanţele tuturor brand‑urilor 
cunoscute în Occident sau zone rezi‑
denţiale de lux, cu grădini luxuriante. 
În cartierele dosnice şi împrejurimile 
capitalei, încă există atâtea gunoaie 
pe străzi ori spaţiile verzi, încât spui 
că te afli pretutindeni în mijlocul Fe‑
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rentariului, pe infama stradă Zăbrăuţi. 
În ciuda infrastructurii de rulare pentru 
automobile, cu pasaje suspendate ori 
supraterane, traficul este infernal sea‑
ra, înghesuindu‑se laolaltă mărci auto 
scumpe, împreună cu cele având o 
vechime de câteva decenii, precum 
şi o multitudine de motociclete ori mo‑
pede chinezeşti. Marcajele auto fiind 
mai rare, pare a nu se respecta nicio 
regulă rutieră, cu excepţia celei po‑
trivit căreia cel care loveşte plăteşte. 
Tramvaiele şi microbuzele municipali‑
tăţii sunt şi ele pline până la refuz, că‑
lătorindu‑se pe scară, cu uşile deschi‑
se ori chiar şi pe tampoane de către 
tinerii îndrăzneţi – exact ca în aminti‑
rile mele din România „Epocii de Aur”, 
dezolante. Pe clădiri, automobile, în 
magazine ori sediile instituţiilor, chiar 
şi al companiilor private poţi zări tro‑
nând portretul preşedintelui Abdel 
Fattah el‑Sisi, fost general şi ministru 
al apărării. Deşi venit la putere la li‑
mita dintre exerciţiul democratic şi lo‑
vitură de stat, la prima vedere apare 
că populaţia şi‑a dorit ori a încuviinţat 
covârşitor revenirea armatei la pute‑
re, după înlăturarea autocratului Ho‑
sni Mubarak şi numirea neinspirată a 
islamistului Mohamed Mursi, propul‑
sat în vârful ierarhiei de Frăţia Mu‑
sulmană. După controversele, eşe‑
curile, dezamăgirile şi chiar excesele 
post‑revoluţionare, pentru un călător 
european obişnuit, aflat la prima sa 
vizită în Egipt, nu este uşor a disocia 
între bucuria reconcilierii naţionale şi 
propaganda puterii. 

Dincolo de frământările politice, 
în cartierele obişnuite, cu aspect de 
bazar, viaţa îşi urmează cursul firesc. 
Pretutindeni poţi simţi în nări aromele 
îmbietoare ale mâncărurilor exotice, 
cu aspect pluricolor şi gust de mirode‑
nii orientale – de te vei opri pentru a le 
degusta. Preţurile sunt accesibile tutu‑
ror buzunarelor, aşa cum ar trebui să 
fie pentru o societate ai cărei membri 
minoritari deţin salarii de la corporaţii 
internaţionale, până la majoritatea ce‑
lor care pot câştiga şi doar 100‑150 $ 
lunar. Însă ceea ce te frapează este 
inexistenţa preţurilor afişate, fiind uşor 
suprataxat în lipsa unui localnic care 
să te informeze. Acesta este şi rostul 
întrebării: “Where are you from?” („De 
unde eşti?”). Ca est‑european nu vei 
plăti foarte mult peste preţul real, dar 
aşteptările sunt mai mari în cazul nor‑
dicilor ori al americanilor. Dezvăluirea 
mi‑a fost făcută mai târziu. Egiptenii 
sunt cunoscuţi pentru abilitatea isto‑
rică de bun comercianţi în orice do‑
meniu, negocierea fiind o artă în sine, 
chiar dacă nimeni nu riscă a fi pungă‑
şit. Personal, am fost suficient de no‑
rocos ca prietena mea să mă pună în 
contact cu rudele unor colegi de ser‑
viciu ori să mă împrietenesc cu tinerii 
studenţi localnici, vorbitori de engleză 
fluentă şi foarte prietenoşi ori comuni‑
cativi (egiptenii în general sunt vocali 
şi gesticulativi). Egiptul este o naţiune 
preponderent turistică, cu o treime din 
veniturile bugetare încasate din acest 
tip de activitate şi de aici caracterul 
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deschis şi respectul pentru străini, 
mai ales pentru occidentali. 

De acolo am plecat mai depar‑
te cu un autocar timp de 7 ore spre 
Sharm El‑Sheik, destinaţia mea fina‑
lă. Traversând ţara spre Est, am lăsat 
în urmă peisajul plat şi înverzit ce mă 
întâmpinase de la hubloul avionului 
la asfinţit, călătorind mai departe prin 
relieful din ce în ce mai arid şi stân‑
cos. Îndepărtându‑mă de acel leagăn 
al civilizaţiei umane din delta înverzită 
şi traversând Canalul Suez printr‑un 
tunel subteran, am înaintat spre extre‑
mitatea cea mai sudică a Peninsulei 
Sinai – alt loc plin de încărcătură sim‑
bolică. Istoria specială a peninsulei 
este evidenţiată de simpla vizualizare 
a unei hărţi: singura punte terestră de 
legătură directă între Africa, Asia şi 
Europa, locul pelegrinării a nenumă‑
rate seminţii/culturi umane ori specii 
de animale ‑ din preistorie şi până în 
antichitate ori perioada medievală. 

Curând, cele două culori dominan‑
te au devenit doar portocaliul aprins al 
nisipului (scăldat abundent de Soare) 
şi albastrul cerului ori al Mării Roşii – 
autostrada şi mai apoi şoseaua lărgită 
şerpuind prin zona de coastă. Penin‑
sula prezintă un aspect deşertic, brăz‑
dat din loc în loc de lanţuri muntoase 
roşiatice – clima fiind tropical uscată. 
Geologic, peninsula este o extensie 
aparţinând plăcii Asiatice, nu Africii. 
Din loc în loc, încă se mai pot zări ur‑
mele războaielor egipteano (arabo) 
– israeliene: şanţuri fortificate şi caze‑

mate betonate, astăzi folosite proba‑
bil mai mult în logica războiului global 
antiterorist (controlul teritoriului local 
de către autorităţile centrale). Securi‑
tatea este luată în serios sub regimul 
fostului general Sisi. Până la destina‑
ţie, autocarul, în care eram singurul 
occidental, a fost oprit de 4 ori pe o 
distanţă de cca. 500 km, atât de către 
armată, cât şi de poliţie. La toate pi‑
chetele, vehiculele blindate străjuiau 
ameninţător. La trecerea pe sub Ca‑
nalul Suez am fost controlaţi inclusiv 
în bagaje, cu ajutorul câinilor dresaţi. 
Peste tot pe căile de acces sunt vizi‑
bile blindate, elicoptere ce survolează 
zona şi soldaţi înarmaţi. Dar pentru 
că peninsula a fost ocupată de Israel 
între 1956‑1957 şi 1967‑1982, după 
restituire, conform tratatului de pace, 
Egiptului i‑a fost interzis a disloca în 
regiune armament greu ori un număr 
mare de trupe. Astfel, forţele egiptene 
prezente se află într‑un număr şi cu 
o dotare ce nu poate depăşi atribute‑
le unei forţe de poliţie, fie ea şi mili‑
tarizată. Tocmai de aceea există încă 
amplasat pe înălţimile insulei Tiran 
(retrocedată Egiptului de către Ara‑
bia Saudită în 1979) o bază militară a 
ONU cu rol de supraveghere.

Sharm el‑Sheikul nu este un oraş, 
ci un uriaş resort hotelier‑turistic, apă‑
rut subit în zona costală, acolo unde 
deşertul stâncos se revarsă direct în 
marea de un azuriu şi o claritate impre‑
sionante. În traducere directă înseam‑
nă Coasta Şeicului, fiind la origini o 
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mică aşezare pescărească. Mai este 
cunoscut ca Orașul Păcii, cu referire 
la multiplele conferințe internaționale 
organizate pe probleme economice 
ori de negociere politică, precum şi 
datorită dezvoltării ca simbol al recon‑
cilierii egipteano‑israeliene. Din spu‑
sele unor prieteni străini rezidenţi în 
Sharm, lucrările de amploare ar fi fost 
demarate în vremea lui H. Mubarak, 
nu doar ca o iniţiativă economică, ci 
implicit ca poliţă de asigurare politică, 
împotriva oricărei forme potenţiale de 
noi agresiuni israeliane. Nimic mai in‑
spirat pentru descurajare în recenta 
eră a războaielor preemtive… Astăzi 
sunt aproximativ 400 de hoteluri (afla‑
te în stadiu de funcţionare ori con‑
strucţie), de la brand‑urile consacrate 
de 5 stele şi până la denumiri locale 
având doar 2 stele. Cert este că în‑
florirea turismului din zona de coastă 
a Sinaiului la standarde internaţionale 
a fost susţinută de Agenţia Statelor 
Unite pentru Ajutor Internaţional, ca 
parte a Acordului de Pace de la Camp 
David privind dezvoltarea regională. 

Oraşul‑resort, cu doar 70‑000 lo‑
cuitori permanenţi, dar o capacitate 
de cazare a câteva zeci de mii de tu‑
rişti, prezintă un aspect cosmopolit, 
multireligios şi multietnic. Este centrul 
administrativ al regiunii Janub Sina’ 
ce include și orașele mai mici ca Da‑
hab ori Nuweiba şi zona montană din 
centrul peninsulei care cuprind mă‑
năstirea Sfânta Caterina și Muntele 
Sinai. Reflectând proporţional seg‑

mentele de turişti prezente în locali‑
tate, aici activează ca staff (angajaţi 
ori patronat) un mozaic internaţional; 
cei mai numeroşi sunt pe lângă egip‑
teni ruşii, ucrainenii, italienii, britanicii, 
palestinienii, sudanezii ori sirienii. Am 
avut plăcerea să descopăr şi câţiva 
români sau o familie de moldoveni 
– cu toţii tineri. Lucrătorii egipteni au 
nevoie de un permis special pentru a 
intra aici. Însă ceea ce impresionează 
cel mai mult este fondul divers al po‑
pulaţiei autohtone: de la clasica tipo‑
logie arabă, până la populaţia de cu‑
loare şi chiar tipul caucazian, cu părul 
blond/şaten deschis ori ochi albaştri. 
Ele reflectă fidel valurile de populaţii 
care s‑au stabilit succesiv de‑a lungul 
timpului, în arealul despicat aproape 
simetric de către malurile Nilului: pe 
lângă arabi, negrii nubieni (sudanezi) 
la sud şi greco‑romani în nord. Reli‑
gios, sunt împărţiţi între musulmani 
suniţi (covârşitori) şi creştini ortodocşi 
(copţi) ‑ toţi vorbind şi scriind araba.

După ce mi‑am petrecut sărbăto‑
rile de iarnă prin oraşul eclectic, bu‑
curându‑mă de viaţa pentru turişti, 
mi‑am pus subit problema de a mai 
rămâne pentru a mă familiariza cu 
tradiţiile şi trăirile locale – despre care 
doar citisem în timpul anilor de studiu. 
Inevitabil s‑a pus problema oportuni‑
tăţii unui loc de muncă; pentru cei ce 
vor a rămâne spontan în ţinutul biblic, 
fără semnarea unui contract în ţara 
de origine, nu este uşor a găsi ceva 
de lucru cu viză de muncă. Politica 
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statului cel mai populat din Africa de 
Nord1 forţează angajatorii de a avea 
un raport de 8 angajaţi egipteni pen‑
tru unul singur străin. De aceea, opţi‑
unile se tranşează repede, în funcţie 
de limbile de circulaţie internaţională 
stăpânite, între a vinde suveniruri în 
bazarul din Old Market (Vechea Pia‑
ţă) sau bulevardul pietonal central 
din Namabay şi job‑uri pe la birourile 
agenţiilor de excursii locale. Prin rela‑
ţii, mai poţi găsi de lucru ca membru 
al echipelor de animaţie, d.j. ori dan‑
sator profesionist în hoteluri şi ca liber 
profesionist cu anunţuri date pe Inter‑
net pentru o gamă limitată de activităţi 
(maseur, fotograf/cameraman, fachir, 
instructor de yoga sau sporturi nauti‑
ce). Însă pentru exploratorii moderni 
ori cei cu simţ al aventurii, variante‑
le se pot dovedi neatrăgătoare – mai 
ales în condiţiile de muncă din Egipt: 
6 zile pe săptămână, cu 8‑12 ore de 
lucru zilnic, pentru un salariu de bază 
cuprins între doar 300‑500 $ lunar. 
De aceea, pentru cei mai îndrăzneţi 
pot exista şi „picanterii” specifice, aşa 
cum ar fi meseria de scafandru (in‑
clusiv cu specializarea dobândită la 
locul de muncă) ori ghid/călăuză în 
deşertul cu valenţe biblice. Simţind 
o atracţie inexplicabilă faţă de zarea 
galbenă, imediat am decis să mă inte‑
resez pentru a găsi de lucru în deşert. 
Evident în cazul oricui atracţia provi‑

ne şi din faptul că aici, conform tuturor 
textelor sacre ale celor trei religii mo‑
noteiste, au trăit ori s‑au perindat rând 
pe rând Iosef, Moise, Iosua ori Iisus.

Am avut norocul ca, prin intermediul 
unor cunoscuţi, să aflu de compania 
unui şeik local ce organiza excursii de 
tip safari în deşertul din dreptul Insulei 
Tiran. Aceştia mi‑au mijlocit o întâlnire 
cu şeikul Mohamed din tribul Al‑Mus‑
zeini, cel mai numeros în peninsulă. 
Tot ei au mediat întâlnirea pe post de 
translatori, întrucât acesta nu vorbea 
decât arabă. Am servit cu toţii ceaiuri 
şi coktailuri din fructe fără alcool cu 
arome exotice, într‑o terasă cu speci‑
fic beduin din ansamblul Pieţei Vechi, 
construit cu aparenţă de bazar local ‑ 
comun în toată Africa de Nord. Cu un 
aer serios, întrebările de baraj ale şei‑
kului tânăr, cu aspect maturizat preco‑
ce la cei 32 de ani ai săi au inclus dacă 
mă bucur de o stare bună a sănătăţii 
şi rezistenţă fizică, dacă sunt devotat 
religiei mele şi dacă consum ori nu bă‑
uturi alcoolice sau haşiş. A fost plăcut 
impresionat de faptul că terminasem 
facultatea de istorie şi în paralel practi‑
cam alpinismul ori artele marţiale. 

Beduinii sunt singurii localnici au‑
tohtoni, restul fiind navetişti din ma‑
rile oraşe (Cairo, Luxor şi Aswan) 
ori străini (UE, Ucraina şi Federaţia 
Rusă). Cunoscuţi încă din Antichitate 
sub denumirea de berberi şi organi‑

1 Egiptul are 85 mil. de locuitori, înghesuiţi în doar 4% din suprafaţa considerată teren locuibil 
sau agricol utilizabilă, fiind concentraţi pe malurile Nilului, câteva oaze şi zona costală cf. „Egip‑
tul, tărâmul faraonilor” în Atlas. Întreaga lume la dispoziţia ta, nr. 4, De Agostini Hellas Ltd., 2006.



121

zaţi în triburi nomade înrudite, au fost 
descrişi de istoricii romani ca fiind oa‑
meni dârzi şi luptători aprigi. Trăind în 
comunităţi izolate, migrau practicând 
transhumanţa, condiţionaţi de alter‑
nanţa anotimpurilor în căutarea pre‑
ţioasei ape, indispensabile lor şi tur‑
melor de cămile ori capre. La origini 
societăţi pastorale, ele încă îşi mai 
consideră avuţia în funcţie de numărul 
animalelor deţinute. Alte venituri mai 
erau realizate din taxarea caravanelor 
străine sau cărăuşia cu cămilele pro‑
prii. Sunt regăsiţi pe toată întinderea 
dintre Maroc şi Iran, respectiv Irak şi 
Sudan.2 Astăzi, în întreg Egiptul sunt 
estimaţi a fi cca. 900.000 beduini, 
dar cifrele nu pot fi decât estimative.3 
Uneori ei fac un titlu de mândrie din 
pretenţia de a fi descendenţi ai famili‑
ei profetului Mahomed care au plecat 
din Arabia Saudită, pentru a se sta‑
bili ulterior în Sinai şi restul Africii de 
Nord.4 Sunt mult mai loiali legăturilor 
de familie şi trib, decât statelor pe te‑
ritoriile cărora îşi duc (uneori efemer) 
existenţa, aspect semnalat de istoricii 
arabi încă din secolul XIII. 5 Sunt mai 
multe motive ce condiţionează acest 
aspect. Unul dintre ele ar fi că odată 
aflat înafara familiei ori a clanului, be‑

duinul devine vulnerabil, lipsit de pro‑
tecţie. Din această cauză ei prezin‑
tă social şi un caracter individualist, 
egocentric. Apreciază intimitatea şi 
discreţia, evitând instinctiv aglomera‑
ţia aşezărilor urbane. Localnicii mi‑au 
mărturisit că majoritatea beduinilor au 
refuzat construcţia de locuinţe ieftine, 
oferite gratuit de guvernul egiptean în 
urmă cu decenii. 

Încă din prima zi de lucru aşteptă‑
rile mi‑au fost îndeplinite. Deşertul în 
care şeikul îşi are tabăra, chiar la mar‑
ginea Sharm el‑Sheikh‑ului este parte 
integrată rezervaţiei naturale a Mun‑
telui Sfânta Ecaterina. Am fost anga‑
jat de probă, pentru o perioadă esti‑
mată la trei săptămâni, ocazie pentru 
a învăţa deşertul, suficient cât a nu 
mă rătăci într‑o zonă lipsită frecvent 
de acoperirea telefoniei mobile loca‑
le. Dincolo de cultul şi grija obligatorii 
pentru clienţii turişti, am fost fascinat 
de munca alături de angajaţii majori‑
tar beduini ai şeikului. Până la anga‑
jarea mai târzie a unui ucrainian din 
zona Donbasului de către o companie 
vecină am fost singurul european în 
tot Centrul de Safari de la periferia 
oraşului. Eu şi restul angajaţilor egip‑
teni arabi (9 musulmani şi 3 creştini) 

2 Dawn Chatty, Nomadic Societies in The Middle East and North Africa. Entering in 21 st 
century, Boston, Brill, 2006, p. 123; 204; 805. 

3 “Bedouin. Eastern Bedawi in Egypt” în Joshua Project.net, disponibil pe http://joshuaproject.
net/people_groups/13046/EG, accesat la 21 decembrie 2015.

4 Tamim Elyan, “Metropolitan Bedouins: Tarabin tribe living in Cairo between urbanization and 
Bedouin traditions” în Daily News Egypt, Cairo, 2010.

5 Elizabeth Losleben, The Bedouin. First people of the Middle East, Minneapolis, Lerner 
Publications, 2003, p. 5.
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vorbitori de engleză, rusă şi italiană 
eram ghizi, mecanici ori cameramani/
fotografi, împreună cu 2 manageri 
operaţionali; restul personalului care 
deservea tabăra de corturi din deşert 
şi se îngrijeau de cămile fiind toţi be‑
duini.

Cuvântul beduin vine din limba ara‑
bă „badawi”, se transcrie cuneiform 
 şi înseamnă în traducere directă يودب
nomad sau rătăcitor. Cămila reprezintă 
principala sursă de transport şi hrană, 
considerată „darul lui Dumnezeu”. Be‑
duinii sunt oameni simpli, cu aparenţă 
modestă, dar tradiţională. Universul 
lor poate fi descris pe scurt ca o „lume 
fără timp”.6 Pe termen lung, de către 
aceşti oameni ai deşertului eşti accep‑
tat sau nu şi nimeni nu le poate impune 
ori influenţa alegerea. 

Rutina zilnică, non‑stop şapte zile 
pe săptămână, consta în preluarea 
turiştilor din hoteluri cu un microbuz, 
deplasarea înafara oraşului, explica‑
rea itinerariului, instructajul/echiparea 
corespunzătoare pentru conducerea 
în coloană a ATV‑urilor şi deplasarea 
prin deşert către o tabără de corturi. 
Pe drum există două pauze pentru ră‑
cirea motoarelor încinse. Într‑una se 
asculta magnificul ecou al stâncilor 
din lanţul muntos denumit de local‑
nici El‑Harrum (sinonim cu termenul 
roman de încreţitură), iar în cea de‑a 
doua se poate călări opţional cămila. 
În tabăra de bază se serveşte după 

caz micul dejun ori cina, pe fondul 
narării istoriei şi specificului vieţii de 
beduin. Istorisirile sunt sarcina exclu‑
siv a ghizilor. Bucatele tradiţionale, 
ceaiurile specifice şi narghilele sunt 
întotdeauna pregătite şi servite impe‑
cabil de către beduini. Apoi urmează 
un program de dansuri populare ori 
specific tradiţiei dervişilor, precum şi 
numărul fachirilor de „fire show”. La 
final, turiştii sunt încurajaţi să încerce 
paşii şi mişcările caracteristice dan‑
surilor folclorice. După apus, urmea‑
ză observarea astrelor cereşti prin 
telescop, urmându‑se trasee marca‑
te prin lumânărele şi torţe aprinse; 
observaţiile sunt însoţite de explicaţii 
astrologice şi cosmologice. În cazul 
reîntoarcerii seara, principala atracţie, 
dar şi provocare, o reprezintă condu‑
cerea ATV‑urilor prin deşert pe timp 
de noapte. Pe tot parcursul călătoriei, 
coloana este deschisă, închisă şi su‑
pravegheată din lateral de ghizii fami‑
liarizaţi cu zona şi călăuzele alese din 
rândurile beduinilor. Adiţional, deşer‑
tul este patrulat de poliţia militară la 
intervale neregulate. 

Viaţa în deşertul fierbinte nu este 
uşoară. Ceea ce pare idilic se trans‑
formă treptat într‑o activitate murdară 
şi obositoare. Lucrând între intervalul 
7.00‑21.00 pentru a prinde răsăritul 
ori apusul Soarelui cu turiştii în deşert, 
toată lumea devine atât de prăfuită la 
întoarcere, de parcă cineva ar fi arun‑

6 Kurt Goering, “Israel and the Bedouin of the Negev”, în Journal of Palestine Studies, Vol. 
IX, Nr. 1, 1979, p. 3.
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cat în noi cu un sac de pudră. În plus, 
ATV‑urile se defectează uşor, nisipul 
fin având proprietatea de a intra pes‑
te tot şi distruge orice. Toate ATV‑urile 
trebuiesc curăţate, alimentate şi ve‑
rificate tehnic zilnic, înaintea sosirii 
turiştilor. Defecţiunile inerente fiind 
dese, trebuia a face şi pe mecanicul, 
în mijlocul pustietăţii. La fel, aprovizio‑
narea ori curăţenia în tabăra de bază 
şi nimeni nu este exceptat de la aces‑
te activităţi, dovedind prietenie curată 
şi mărinimie în cazul ajutorării bedui‑
nilor. Atunci când nu mai eşti turist, ci 
trăieşti printre ei, numai împărtăşind 
toate activităţile cu răbdare şi dove‑
dind înţelegerea profundă a tradiţii‑
lor locale ori dragostea pentu natura 
înconjurătoare, te poţi face acceptat 
de comunitatea beduinilor. Totuşi, ar 
fi nedrept să nu mărturisesc şi moti‑
vele care te reţineau acolo, de la o zi 
la alta. Peisajul ce‑ţi tăia răsuflarea, 
curiozitatea descoperirii şi analizei 
puţinelor forme de viaţă, deprinderile 
de supravieţuire acumulate zilnic ori 
calmul desăvârşit al deşertului şi be‑
duinilor te împingeau subtil către me‑
ditaţie interioară, împăcarea cu sinele 
şi dorinţa de a o lua de la capăt în fie‑
care zi, cu aceeaşi curiozitate şi sete 
de viaţă. 

Ştiam deja din facultate că iden‑
titatea oraşului Sinaia şi a mănăstirii 
monument istoric cu acelaşi nume se 
datorează acestei regiuni. În secolul 

XVII, spătarul Mihai Cantacuzino îm‑
preună cu mama sa, Elena și cu sora 
sa Stanca, au făcut un pelerinaj la Lo‑
curile Sfinte, trecând şi pe la Muntele 
Sinai unde s‑au rugat în Mănăstirea 
Sfânta Ecaterina. Impresionat, mare‑
le boier s‑a hotărât ca la întoarcerea 
în Țara Românească să construiască 
între 1690‑1695 o modestă mănăstire 
care să adăpostească doar 12 călu‑
gări şi să poarte numele Muntelui Si‑
nai,7 unde Moise primise tablele legi‑
lor. Aceeaşi asemănare a reliefului de 
basm, minus vegetaţia sărăcăcioasă 
a peninsulei, am regăsit‑o şi eu în lun‑
gile ceasuri de pribegie. Deseori, oprit 
pe timp de noapte în vârful vreunei co‑
line, după exemplul colegilor beduini 
pentru a supraveghea şi număra de 
la distanţă coloana formată uneori şi 
din câte 25 de ATV‑uri care se depla‑
sa pe întuneric prin deşert, admiram 
totalitatea luminiţelor puse în mişcare 
uniform de parcă ar fi fost înaintarea 
în beznă, cu viteză, a unui mic oraş. 
Exerciţiul era posibil, fără a te pierde 
de restul coloanei, întrucât ghizii be‑
neficiază de vehicule ale căror motoa‑
re nu au limitatoare de viteză. 

Personal, mărturisesc că poate 
cea mai mare realizare a mea a fost 
reîntoarcerea de unul singur noaptea 
din deşert, după căderea blocului de 
lumini pe faţă, utilizând pe întuneric 
doar urmele lăsate în nisip de depla‑
sările altora, în timp ce mă orientam 

7 Tribuna Poporului, anul VII, nr. 99 (Arad), 17 iunie 1903 apud „Mănăstirea Sinaia” în Mănăs-
tiri din România.ro, accesat la 5 ianuarie 2016.
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pentru direcţia de mers înspre oraş 
după poziţia boltei cereşti, precum şi 
a reperelor vagi reprezentate de relief 
(stânci sau crestele munţilor în scân‑
teierea Lunii). Reîntorcându‑mă pe 
înserate de la o reparaţie inopinată a 
unui ATV defect în adâncul deşertu‑
lui, a fost testul suprem pe care l‑am 
trecut, devenind acceptat de restul 
colegilor ca un ghid şi călăuză de în‑
credere. 

În deşertul Sinai, diferenţa de tem‑
peratură între noapte şi zi este de 
cel puţin 10‑15 grade C şi tot staff‑ul 
rămâneam uimiţi cum turiştii veneau 
îmbrăcaţi sumar pe timpul zilei, pentru 
a se întoarce tremurând de frig noap‑
tea. Paradoxal, toţi stăteau conectaţi 
încontinuu pe telefoanele mobile, fără 
a accesa informaţiile necesare unei 
minime supravieţuiri în deşert. Spre 
deosebire de turişti, beduinii nu plea‑
că nicăieri, pe lângă rezerva de apă şi 
hrană, fără un covoraş necesar rugă‑
ciunii ori dormitului, haine groase pen‑
tru timp de noapte, ceainicul distinct, 
o mică narghilea şi banală tablă pen‑
tru copt pâinea. Beduinii dorm adesea 
în deşert, fiind invitat de mai multe ori 
pentru a petrece împreună o noapte 
sub cerul liber, înstelat. Seara, la foc 
de tabără se ascultă poveştile de via‑
ţă ale deşertului. Dimineaţa se organi‑
zează curse cu cămile la galop, iar cei 
mai bogaţi dintre ei (precum şeicii) de‑
ţin şi cai arăbeşti pur‑sânge. Cei care 
s‑au adaptat modernităţii utilizează în 

deşert automobilele de teren cu mo‑
toare puternice, pentru drifturi printre 
dunele de nisip. 

Periodic se sacrifica în compania 
şeikului câte o capră, gătită la jar aco‑
perit în nisip. Se mânca întotdeauna 
în grup, pe jos şi fără tacâmuri, cu li‑
pie preparată pe loc la foc în aer liber. 
Felurile principale sunt garnisite cu 
orez şi legume, provenind pe cât po‑
sibil din microferma locală, din deşert. 
Trebuie amintit că, în zona de coastă, 
temperaturile nu depăşesc decât ara‑
reori 45 grade C chiar şi pe timpul ve‑
rii, ceea ce permite apariţia unei umi‑
dităţi care susţine existenţa plantelor 
şi arbuştilor mărăcinoşi în tot timpul 
anului. Am fost suficient de norocos 
pentru a prinde de două ori ploaie în 
deşertul Sinai, nu doar furtună de ni‑
sip. La doar câteva ore după, nisipul 
însetat absoarbe întreaga cantitate de 
apă, lăsând în urmă poate doar une‑
le dâre de scurgere; dar ceea ce m‑a 
surprins este că beduinilor nu le place 
să fie udaţi de ploaie, ei căutându‑şi 
mereu câte un adăpost improvizat şi 
oprindu‑şi pe cât posibil înaintarea pe 
perioada precipitaţiilor. 

Educaţia beduinilor este islamică, 
dublată de o înţelegere a lumii intui‑
tive şi inteligenţă social‑emoţională 
ieşite din comun, sinonime în mintea 
mea de european cu axiomele filosofi‑
ei acceptării, budist‑şintoiste. Tradiţio‑
nal, în partea vestică a Orientului Mij‑
lociu Extins, ei se mai numesc şi tua‑
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regi8. Datorită ireversibilului proces al 
globalizării, contactul cu modernitatea 
i‑a împărţit între cei ce au optat pen‑
tru îmbunătățirea standardelor de trai 
(contactul frecvent cu societatea ara‑
bă obişnuită ori turiştii), respectiv ace‑
ia care au decis păstrarea identităţii 
culturale prin stilul de viaţă tradiţional. 
De o manieră similară cu toate statele 
vecine, politicile guvernamentale din 
Egipt au împins cele mai multe triburi 
să devină în mod treptat cetățeni co‑
nectaţi cu diferitele națiuni, mai de‑
grabă decât rămânerea ca păstorii 
nomazi, apatrizi. În multe situaţii s‑a 
căutat renunţarea lor la turme şi cău‑
tarea unor meserii standard, integra‑
te societăţii moderne. Tentaţiile sau 
presiunea urbanizării au fost mult mai 
mici pentru beduinii din peninsula Si‑
nai, decât pentru cei limitrofi capitalei, 
cu care se înrudesc apropiat. Faptul 
că mulţi dintre ei au devenit şoferi de 
taxi, ghizi, călăuze ori piloţi ai bărcilor 
cu motor pentru turiştii unor companii 
turistice locale şi operatori hotelieri 
denotă o deschidere uimitoare, neîn‑
tâlnită în urmă cu o generaţie.9

De altfel, delimitarea între cele 
două categorii devine tot mai vagă, ei 
având de ales între seminomadismul 
impus de guverne şi cvasiurbanizarea 
generată de efectele globalizării. În 
timp ce primii au început să‑şi constru‑

iască locuinţe din cărămidă şi ciment, 
ultimii încă mai folosesc doar lemnul 
şi corturile. Dacă pe vremuri beduinii 
călătoreau liberi prin Peninsula Arabă 
şi nordul Africii, după trasarea graniţe‑
lor politice fixe (pe alocuri păzite sau 
patrulate) şi construirea infrastructurii 
de transport feroviare ori rutiere, au 
fost obligaţi cu toţii a accepta un mod 
de viaţă seminomad, pe arealuri mult 
mai restrânse. Însă şi unii şi alţii sunt 
înarmaţi, pentru asigurarea protecţiei 
proprii. Zyad, unul dintre colegii bedu‑
ini mi‑a arătat pe telefonul său mobil 
înregistrări de la nunţi şi botezuri în 
care se trăgeau zeci şi sute de car‑
tuşe în aer, inclusiv al unor mitraliere 
de campanie cu cartuşieră. Obiceiul 
subliniază nivelul de trai, căci este 
mai bogat cel care îşi permite trage‑
rea celor mai multe gloanţe. 

Conform spuselor locale, ca sursă 
de existenţă a multora dintre ei, se 
practică comerţul ilicit de arme ori ha‑
şiş, favorizându‑se şi imigraţia ilegală 
a forţei de muncă din Africa subsaha‑
riană – aspecte nu foarte cunoscute 
în Occident. În zona de coastă mari‑
timă, mulţi dintre ei sunt pescari iscu‑
siţi. Acolo au cherhanale unde gătesc 
peştele proaspăt, servesc ceaiuri şi 
oferă tradiţionala plimbare cu cămila 
turiştilor. Uneori, noaptea se practică 
braconajul în apele protejate ale re‑

8 În Maroc, Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, Algeria, Tunisia şi Libia; după 2007 în Ni‑
ger şi Mali tuaregii insurgenţi au reînceput luptele pentru fondarea unui stat propriu, simţindu‑se 
nereprezentaţi de guvernele centrale care au încercat a‑i forţa să devină agricultori sedentari 
(cultivatori de cereale).

9 Dr. Yosef Ben‑David, “The Bedouin in Israel” în Israel Ministry of Foreign Affairs, 1999.
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zervaţiilor de corali, unde captura este 
mai bogată şi diversificată. O astfel de 
zonă este în spatele Insulei Tiran, la 
graniţa maritimă cu Arabia Saudită. 
Dintre cei favorabili deschiderii, mul‑
ţi vorbesc ori învaţă ca autodidacţi şi 
„după ureche” limbi de circulaţie inter‑
naţională, cu preponderenţă engleza. 
Sunt organizaţi pe bază de familii şi 
triburi, acestea din urmă fiind conduse 
de câte un şeik. El este ales dintre se‑
menii săi în funcţie de statutul social, 
abilităţi de lider ori gradul de implicare 
în comunitate. Are principala respon‑
sabilitate de a acţiona ca interfaţă în‑
tre trib şi autorităţile guvernamentale 
şi nu este o regulă ca fiul să moşte‑
nească responsabilitatea tatălui, mai 
ales dacă nu este demn de ea.

În lumea lor aridă nu există servi‑
ciile şi utilităţile publice de care lumea 
modernă este atât de dependentă. Din 
cele mai vechi timpuri, ei au învăţat 
cum să utilizeze resursele şi reperele 
naturale pentru supravieţuire. Nu se 
cunoaşte numărul lor exact, deoare‑
ce, în general nu au nevoie de acte 
de identitate. Aceştia îşi declară rar 
naşterile, pentru că nu se nasc în ma‑
ternităţi, nu studiază în sate ori oraşe, 
preferă viaţa liberă din deşert şi pentru 
ca adulţii să nu presteze serviciul mili‑
tar ‑ obligatoriu pe tot cuprinsul Orien‑
tului Mijlociu Extins. Se estimează că 
în Sinai există în jurul a 80.000 beduini 

seminomazi, dintre care 30% sunt an‑
gajaţi într‑o formă sau alta în turismul 
din zona oraşului Sharm el‑Sheikh ori 
Mănăstirea Sfânta Caterina şi a Mun‑
telui Musa (Muntele lui Moise ori Sinai, 
cu peste 2.500 m altitudine).10 

Ei refuză obstinat modernitatea, 
pentru că schimbarea i‑ar obliga 
într‑o bună zi să‑şi piardă identitatea 
culturală. Dacă ar îmbrăţişa total alte 
preocupări decât cele tradiţionale, nu 
ar mai fi nomazi. De aceea, progresul 
pătrunde timid în deşert. L‑am înţeles 
atunci când am intrat într‑un magazin 
improvizat, utilizat pentru deservirea 
turiştilor. Deşi avea aspectul unei 
magherniţe improvizate, cu uşă şi 
ferestre înguste, înăuntru funcţionau 
un televizor color şi un frigider. Între‑
bându‑l pe Talat, unul dintre colegii 
beduini, cum de este posibil, mi s‑a 
răspuns politicos că din ce în ce mai 
multe familii încep a‑şi achiziţiona ge‑
neratoare electrice ieftine, de produc‑
ţie chineză; iar benzina costă în Egipt 
doar jumătate de dolar SUA, adică ju‑
mătate din preţul unui pachet de ţigări 
Cleopatra – marcă naţională. 

Beduinii se estimează a se fi sta‑
bilit în Peninsula Sinai între secolele 
XIV‑XVIII.11 Rata natalităţii este cres‑
cută, căci, tradiţional, se certifică în 
cazul familiilor şi al triburilor dictonul 
american „mărimea contează”. Nu toţi 
sunt săraci. Unii dintre ei şi‑au vân‑

10 Konstantin Abercron, “Sinai Beduines” cf. http://www.allsinai.info/sites/beduines.htm, acc-
sat la 20 decembrie 2015.

11 Ibidem.
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dut pământurile deţinute în posesie 
de generaţii unor investitori străini – 
acolo unde statul nu le‑a confiscat, 
graţie unor artificii juridice, pentru a le 
vinde el însuşi companiilor naţionale 
şi internaţionale de turism. Aceştia îi 
consideră pe fermierii egipteni inferi‑
ori ca statut social. Cu banii obţinuţi 
şi‑au achiziţionat proprietăţi imobiliare 
(în sate şi oraşe), automobile de teren 
scumpe ori chiar au intrat ei înşişi în 
afaceri locale. Printre afacerile de fa‑
milie se pot regăsi companii de Safari, 
restaurante, terase şi cafenele – toate 
cu specific beduin, adică comerciali‑
zarea alcoolului şi angajatele femei 
sunt excluse cu desăvârşire. Moder‑
nizarea prin cvasiurbanizare a oferit 
unele avantaje ce ţin de educaţie şi 
sănătate, dar a erodat valorile de trib. 
S‑au înmulţit căsătoriile mixte (cu fa‑
milii de fermieri arabi) apărând dezilu‑
zia legată de rata mare a şomajului în 
rândurile beduinilor (mai ales în cen‑
trul peninsulei). 

În Sinai, nu există obiceiul acoperi‑
rii feţei la bărbaţi, aşa cum se practică 
la triburile de tuaregi – unde femeile 
pot umbla în public cu faţa liberă; la 
beduini, femeile stau tradiţional în gos‑
podărie şi le este interzis a‑şi dezvălui 
chipul oricui înafara membrilor famili‑
ei. Bărbaţii poartă în arşiţa deşertului 
veşminte formate din lunga jalabeiya 
albă, sandale şi cunoscuta eşarfă or‑
nată cu roşu (susţinută de cordonul 
negru dublu), distinct de tradiţionale‑

le negru şi albastru ale veşmintelor şi 
turbanelor folosite de tuaregi. Fetele 
nemăritate poartă distinctiv podoa‑
be confecţionate manual la gât şi pe 
braţe de culoare roşie, roz sau oranj, 
iar cele măritate de culoare albastră, 
din alabastrul regăsit în abundenţă pe 
platourile locale. Vestimentar, fete‑
le tinere poartă veşminte multicolore 
care nu lasă nimic la vedere, iar cele 
măritate de culori sobre, închise. Însă 
numai cei norocoşi pot vedea femeile 
beduine. Uneori, acestea sunt impli‑
cate în comerţul stradal cu suveniruri 
tradiţionale, confecţionate manual, al 
zonelor aglomerate cu turişti. După 
particularităţi am dedus că în aces‑
te cazuri rare este vorba doar des‑
pre femei mai în vârstă şi nepoatele 
lor, practic nişte copile ce nu au încă 
vârsta măritişului. Obiceiul acoperirii 
feţei la femei cu niqab ori burka12 se 
spune că are origine preislamică şi 
are funcţia de a disocia femeile libere 
de cele sclave. Profetul Mahomed a 
hotărât ca toate femeile musulmane 
să fie acoperite fără discriminare, în 
semn de mare respect faţă de egalita‑
tea religioasă proclamată între supuşii 
cuvântului lui Allah. 

Legea de bază este Sharia existând 
şi alte cutume locale. Beduinii sunt prin‑
tre cei mai conservatori adepţi islamici 
ai profetului Mahomed, tocmai datorită 
păstrării celor mai vechi tradiţii regio‑
nale, reuşită prin izolarea autoimpusă. 
Tot ei sunt cei care l‑au protejat pe pro‑

12 Vălul tradiţional islamic.
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fet la Medina contra asediului celor din 
Mecca şi care au ajutat cel mai mult 
la împrăştierea religiei islamice prin 
caravanele lor. Adesea, beduinii au in‑
trat în conflict cu populaţiile rezidente, 
întâlnite în peregrinările lor, creându‑şi 
în exterior faima unei identităţi ferme şi 
firi violente ce nu se dădeau în lături de 
la crimă pentru protejarea onoarei sau 
a tradiţiilor proprii. De aceea, ei sunt 
adesea ţinta hărţuielilor poliţiei, auto‑
rităţilor de frontieră şi armatei. Chiar 
şi astăzi, beduinii se află într‑un per‑
manent conflict (mocnit) cu autorităţile, 
neezitând să atace forţele de ordine în 
cazul uciderii vreunui membru de‑al 
lor. Starea de fapt alimentează uneori 
spirala răzbunărilor dintre autorităţile 
locale şi triburi.13 Din discuţiile cu ei am 
înţeles că ambivalenţa lor faţă de stat 
provine din faptul că se simt neînţeleşi 
şi nereprezentaţi la nivelul instituţiilor 
egiptene. Astfel, există o permanentă 
tensiune între cele două părţi, fără a 
mai pune la socoteală scepticismul şi 
teama populaţiei egiptene ce îi acuză 
de o natură duplicitară şi imprevizibilă. 
Se spune că pe la începutul secolului 
XX beduinii încă mai practicau raidu‑
rile pentru intimidarea şi estorcarea 
comunităţilor de fermieri locali, seden‑
tar‑agricole. 

Recent, baza stării conflictuale o re‑
prezintă faptul că guvernele succesive 

nu i‑ar fi răsplătit în niciun fel prin pri‑
vilegii ori derogări speciale de la unele 
legi, la schimb pentru ajutorul acordat 
în conflictele cu Israelul (opţiune justifi‑
cată în baza religiei islamice şi a cultu‑
rii arabe comune). Astfel, în multe ca‑
zuri, beduinilor nu le‑ar fi fost acordate 
titluri de proprietate asupra pământu‑
lui14 sau permise de muncă ori şedere 
în anumite localităţi; la fel, nici permise 
de conducere, port armă ori numere 
de înmatriculare pentru automobilele 
proprii. În schimb, guvernele succe‑
sive au preferat, pe fondul exploziei 
dezvoltării imobiliare – datorate extin‑
derii turismului de masă –, implantarea 
locală de muncitori calificaţi aduşi din 
restul Egiptului şi chiar Sudan, văzuţi 
de beduinii locali ca intruşi.

Beduinii au pe lângă legile islamice 
şi un cod al onoarei, inspirat din tradi‑
ţiile locale preislamice. Legea nescrisă 
a deşertului este: ceea ce găseşti ră‑
mâne al tău şi nu eşti obligat a restitui 
bunul respectiv aparţinătorului. Legea 
ospitalităţii este la fel de importantă: 
într‑un spaţiu atât de arid, a refuza 
ajutorul este contrar moralei şi chiar lui 
Dumnezeu. Oricine aflat în nevoie prin 
deşert (chiar şi un inamic) este acope‑
rit de această regulă nescrisă timp de 3 
zile, iar multe triburi ale zilelor noastre 
au renunţat la întrebarea privind moti‑
vele vizitei.15 În schimb, din discuţiile 

13 Adam Morrow, Khaled Moussa al‑Omrani, “Egypt: Bedouin Take On the Govt”, în Inter 
Press Service News Agency, Cairo, 18 iunie 2007.

14 Există doar un titlu de dare în folosinţă, guvernul egiptean văzând proprietatea asupra 
pământului ca aparţinând statului, nicidecum beduinilor – ca o consecinţă directă a speculării 
caracterului tradiţional nomad.
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purtate, am înţeles că cine abuzează 
de această regulă poate fi oricând de‑
clarat duşman al familiei gazde, înce‑
pând cu cea de‑a patra zi. Generozi‑
tatea este o datorie ce nu trebuie îm‑
piedicată de către sărăcie, iar darurile 
trebuie oferite cu diverse prilejuri şi nu 
se refuză. Bătrânii trebuie îngrijiţi de 
familie şi comunitate, iar zeciuiala este 
obligatorie în multe comunităţi. Legea 
răzbunării este o altă lege a pămân‑
tului ce completează legea islamcă 
Sharia – a constrângerilor şi pedepsei 
exercitate în grup, de către comunita‑
te. Trebuie îndeplinită întotdeauna de 
ruda cea mai apropiată. Pentru aflarea 
adevărului, acuzele de minciună sunt 
tratate cu practica „chinului” prin foc, 
când limba este atinsă cu o lingură în‑
cinsă pînă la înroşire, făcându‑se apoi 
analiza rănii de către bătrânii satului. 
Cu toate că pot apărea ca obiceiuri 
absurde şi potenţial abuzive unui oc‑
cidental, se spune printre localnici că 
rata criminalităţii intracomunitare este 
una foarte redusă pe plan local. 

Ritualul căsătoriei este foarte in‑
teresant. Tinerii nu se cunosc, feme‑
ile umblând acoperite şi fiind înde‑
aproape supravegheate de familie. 
În schimb, este de datoria părinţilor 
pentru a înştiinţa şeikul asupra inten‑
ţiilor matrimoniale de moment. Acesta 
decide, după consultarea familiilor, 
cine cu cine ar avea un mariaj potrivit. 
Totuşi, tinerii nu sunt forţaţi a se căsă‑

tori. Există un fel de ritual al ceaiului, 
în care familia fetei invită familia băia‑
tului spre a se cunoaşte. În prezenţa 
părinţilor sau altor membri ai ambelor 
familii, fata îşi va descoperi faţa preţ 
de câteva minute, timp în care cei 
doi tineri pot schimba amabilităţi şi 
curiozităţi politicoase ‑ după ce fata 
a pregătit în prealabil băiatului ceaiul 
de întâmpinare. În general, ea ştie di‑
nainte care este aspectul şi caracte‑
rul baiatului, căci, spre deosebire de 
fete, aceştia îşi desfăşoară existenţa 
la vedere. Dacă fata nu este interesa‑
tă, aceasta va servi un ceai amar; re‑
spectiv dulce şi plăcut aromat, dacă îşi 
doreşte mariajul. La fel, băiatul va bea 
sau nu ceaiul după prima degustare; 
în varianta afirmativă va înapoia cana 
goală, aşezând dedesubt o sumă de 
bani simbolică – în semn de apreciere 
pentru efortul gazdei. Comunităţile de 
beduini sunt refractare faţă de căsă‑
toriile mixte şi blamează încercările ti‑
nerilor de a se urbaniza. Un vechi pro‑
verb al beduinilor spune că familiile lor 
ar prefera „ca fetele să le fie mâncate 
de crocodili, decât să se mărite îna‑
fara tribului”.16 Aceste puncte de ve‑
dere denotă existenţa în continuare 
a unor diferenţe cultural‑istorice între 
populaţiile sedentar‑agricole şi cele 
nomad‑pastorale. Infidelitatea, necin‑
stirea ori jignirea fetei în public se pot 
pedepsi cu moartea şi sunt de evitat, 
deoarece pot atrage conflicte violente 
şi de durată între familii ori triburi.

15 Tamim Elyan, “Metropolitan Bedouins: Tarabin tribe living in Cairo between urbanization 
and Bedouin traditions” în Daily News Egypt, Cairo, 2010.

16 Ibidem.
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Copiii sunt educaţi în familie, câte‑
odată implicându‑se în formarea lor 
şi şeikul. În proximitatea oraşelor şi 
a satului, copiii lor pot frecventa în‑
văţământul primar. Regional, doar pe 
parcursul unei generaţii s‑a reuşit re‑
ducerea analfabetismului cu 70% (de 
la 95% la 25%).17 Medicina naturistă 
suplineşte serviciile de sănătate pu‑
blică şi este alcătuită din fierturi, alifii 
şi ceaiuri din plante regionale precum 
habakul, hibiscus ori citricele locale. 
Sunt un bun remediu pentru dureri de 
cap, musculare şi de articulaţii, fluidi‑
zarea sângelui, stoparea infecţiilor etc.

Deşi beduinii din Sinaiul de Sud 
sunt consideraţi în majoritatea lor ca fi‑
ind prietenoşi şi deschişi turismului de 
către toate agenţiile de ştiri importante, 
aşa cum ar fi CNN ori BBC, au existat 
pe plan local cazuri de terorism isla‑
mist. Autorităţile egiptene au suspec‑
tat că responsabilitatea aparţine unori 
grupări islamiste aflate în umbră, aşa 
cum ar fi cazul autointitulatului „Tawhid 
wal Jihad”, afiliat Al Qaeda şi despre 
care se spune că ar avea simpatizanți 
în rândul beduinilor din Sinai.18 Nu tre‑
buie uitat nici că succesorul lui Ben 
Laden la şefia Al Qaeda este liderul 
reţelelor jihadiste din Egipt, Ayman 
al‑Zawahiri. Insurgenţa din Sinai a 
căpătat amploare după 2011 şi a fost 
exercitată iniţial doar în Nordul pro‑
vinciei. Grupările jihadiste de aici sunt 
compuse şi din beduini ai triburilor lo‑

cale care, profitând de situaţia haotică 
de după înlăturarea lui H. Mubarak şi 
M. Mursi, au căutat slăbirea autorităţii 
centrale de la Cairo prin orice mijloa‑
ce.19 O parte a lor a continuat pe mai 
departe traficul de arme la frontiera cu 
Israel, Libia şi Sudan. Ei au devenit şi 
mai implicaţi în traficul transfrontalier 
după decretarea embargoului israelian 
total asupra Palestinei, întru ajutorarea 
rudelor din Fâşia Gaza; dar atentatele 
produse la zona de graniţă egiptea‑
no‑israeliană, cu implicarea palestini‑
ană, au determinat, între 2012‑2014, 
intervenţia armatei egiptene în Sinai 
– ca parte a onorării angajamentelor 
internaţionale privind războiul antite‑
rorist global. Ofensiva militară a somat 
beduinii să colaboreze cu autorităţile 
egiptene şi au prilejuit noi acorduri în‑
tre cele două tabere. Cu toate acestea, 
în prezent, pe fondul deteriorării situa‑
ţiei regionale, componenţii organizaţi‑
ilor insurgente au jurat credinţă fie Al 
Qaeda, fie califatului Islamic şi încep 
atacarea civililor turişti. 

Astfel, pe lângă sutele de poliţişti, 
militari şi funcţionari egipteni ucişi de 
insurgenţa din Sinai de‑a lungul timpu‑
lui, în 2004 a avut loc la Taba (aproa‑
pe de graniţa cu Israelul) un atentat 
terorist cu 34 de victime turişti, acuzat 
cu dovezi inconsistente de a fi avut o 
filieră aparţinând triburilor de beduini 
locali; au existat victime inclusiv printre 
turiştii străini. Evenimentul a condus 

17 Dr. Yosef Ben‑David, “The Bedouin in Israel” în Israel Ministry of Foreign Affairs, 1999.
18 Adam Morrow, Khaled Moussa al‑Omrani, “Egypt: Bedouin Take On the Govt”, în Inter 

Press Service News Agency, Cairo, 18 iunie 2007
19 “Egypt’s Sinai desert. A haven for malcontents”, în The Economist, 13 iulie 2013.
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ulterior la operarea a 4.000 de ares‑
tări din rândurile beduinilor. Prin aten‑
tatul violent contra civililor din Sharm 
el‑Sheikh în iulie 2005, din faţa hote‑
lului Ghazala, 88 de turişti, majoritar 
egipteni20, au fost ucişi; terorismul 
contra turiştilor s‑a infiltrat şi în sudul 
peninsulei. În aprilie 2006 s‑a comis un 
atentat asemănător şi în Dahab, o des‑
tinaţie de turism rural mai puţin cunos‑
cută. Şi aici dovezile implicării indirecte 
ale beduinilor s‑au dovedit a fi îndoiel‑
nice. Oricum ar fi, motivele de fond ră‑
mân etern de ordin economic: activiştii 
pentru drepturi locale au semnalat că 
în timp ce zona de coastă a peninsulei 
beneficiază de vaste investiţii private şi 
de stat, centrul rămâne una dintre cele 
mai sărace regiuni ale lumii,21 demon‑
strându‑se încă o dată că avansul ide‑
ologiei jihadiste şi activităţile ilicite sunt 
întotdeauna amplificate de condiţiile de 
viaţă nefavorabile. Ultimul atentat din 
seria tragică contra turiştilor a avut loc 
pe 31 octombrie 2015, când un avion 
de linie rusesc a fost spulberat în aer 
de o explozie. Prăbuşirea fără supra‑
vieţuitori a aeronavei cu 224 de pasa‑
geri s‑a produs imediat după decolare, 
la doar câţiva zeci de km depărtare de 
aeroportul din Sharm. Revendicat de 
o organizaţie jihadistă afiliată Statului 
Islamic cu baza în Sinaiul de Nord,22 

atentatul reprezintă cea mai importan‑
tă provocare la adresa turismului local, 
urmată imediat de evacuarea în grabă 
a majorităţii turiştilor occidentali din 
staţiune, mai ales a celor ruşi şi brita‑
nici, inclusiv a celor români. 

Cert este că revoluţia din 2011 şi 
frustrările legate de neîmplinirea aş‑
teptărilor pentru multe segmente soci‑
ale, inclusiv sentimentul discriminării 
creat beduinilor seminomazi, pare să 
fi creat în Sinai un nou teren de re‑
crutare propice organizaţiilor teroriste 
Al Qaeda sau Califatul Islamic (ISIS/
ISIL). Cu origine militară, rămâne de 
văzut dacă preşedintele Sisi se va 
dovedi a fi omul providenţial al mo‑
mentului, pentru Egiptul aflat în tran‑
ziţie politică, cu dificultăţi economice 
şi supus instabilităţii regionale. El şi‑a 
început mandatul decapitând violent 
partidul islamist al Frăţiei Musulmane, 
inaugurând lărgirea Canalului Suez 
ori pendulând diplomatic între Rusia 
şi SUA. Exponent al moderaţilor care 
au optat în cele din urmă pentru reve‑
nirea armatei la putere, dar ameninţat 
frecvent cu moartea de către islamişti 
ori jihadişti, el trebuie să restarteze 
economia şi să securizeze ţara fără 
şovăială, dar şi fără a se dovedi un 
nou despot local ori eventual aservit 
marilor puteri străine.

20 Serene Assir, “Shock in Sharm” în Al‑Ahram Weekly, 21 iulie 2005, disponibil pe http://
www.masress.com/en/ahramweekly/16363, accesat la 23 decembrie 2015. 

21 Adam Morrow, Khaled Moussa al‑Omrani, “Egypt: Bedouin Take On the Govt”, în Inter 
Press Service News Agency, Cairo, 18 iunie 2007.

22 Joseph Brean, “Abu Osama al‑Masri: Portrait of the Egyptian terrorist suspected of dow‑
ning Russian plane” în Leader Post.com, 11 noiembrie 2015.
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Homo sapiens fără 
înţelepciune
Octavian Opriş

Omul, acest „biped fără pene”, 
cum îl numeau înţelepţii antici, este 
un ciudat mamifer violent, capabil 
să‑şi omoare semenii, şi pe el însuşi, 
făcând parte dintr‑o specie agresivă, 
fără comparaţie în lumea zoologică. 
Nu se cunoaşte o specie animală care 
să fi dezvoltat o tehnică a violenţei, a 
masacrului în interiorul propriei spe‑
cii sau faţă de alte fiinţe şi care să‑şi 
distrugă mediul natural, pentru o ilu‑
zorie extindere a habitatului propriu. 
Acest specimen, făurit prin selecţie 
„naturală” şi apoi „culturală”, este cel 
mai nociv locuitor al infimei planete 
numite Terra. Aceste fiinţe cu o ilustră 
descendenţă provenind din simpati‑
cele şi jucăuşele maimuţe sunt cele 
mai distructive creaturi împotriva ge‑
neroasei şi imprevizibilei Naturi. De 
la permanenta încăierare tribală şi 
violenţele reciproce ale indivizilor, în‑
crâncenaţi prin instinct şi raţiune s‑a 
trecut la violenţa colectivă; iar istoria 
evocă un şir de masacre organizate 
de oameni contra oamenilor. Această 
vietate, care îşi atribuie calităţi de ori‑

gine divină, a provocat cele mai grave 
perturbaţii în mersul ordonat şi uneori 
imprevizibil al evoluţiei naturale de pe 
minuscula şi anonima planetă din infi‑
nitul Univers.

În contrast cu modestele sale di‑
mensiuni, această fiinţă agresivă are 
o bună orientare în mediu datorită in‑
teligenţei sale, dar şi o capacitate şi 
vocaţie pentru acţiuni distructive îm‑
potriva celorlalte specii şi chiar a me‑
diului natural în care trăieşte. Oamenii 
şi‑au dezvoltat capacităţi cognitive nu 
doar pentru a vieţui, ci şi pentru a dis‑
truge şi ataca, pentru a domina şi eli‑
mina alte fiinţe. Acest neastâmpărat, 
curios, iritabil şi excesiv de activ ani‑
mal raţional a atacat şi ruinat propriul 
suport natural din cauza unui instinct 
al puterii, dominaţiei şi satisfacţiei in‑
dividuale fără margini. Raţiunea sa a 
conceput planuri ingenioase de acu‑
mulare de „bogăţii” şi de satisfacţii, pe 
care nicio specie nu le posedă. Isto‑
ria acestor maimuţe instituţionalizate 
este un şir de catastrofe ecologice, bi‑
ologice (de sistem), afectând propria 
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specie, dar etichetate – tot de oameni 
– drept progres istoric şi cultural. Pri‑
vind istoria maimuţei culturale suntem 
surprinşi de rolul dominant al violen‑
ţei. Războaie de cuceriri, războaie de 
apărare, invazii, conflicte şi războaie 
religioase, conflicte economice, poli‑
tice marchează evoluţia Omului, con‑
trastând cu Raţiunea, Libertatea şi 
Cultura.

Cultura acestei specii nu înseamnă 
doar locuinţele, templele, bisericile, 
statuile, picturile, poezia, povestirile şi 
romanele, muzica sau interminabilele 
şi întortocheatele discursuri filosofice. 
Mai există, ca operă umană, şirul in‑
definit de războaie, revolte, disidenţe, 
omoruri în masă, persecuţii, interdic‑
ţii, lagăre şi alte măsuri „raţionale” 
practicate de superioarele maimuţe 
inteligente. Această „Terra incogni‑
ta” este locul unei curioase habitaţii 
practicate de o specie agresivă şi di‑
structivă pentru alte specii şi pentru 
propriul suport existenţial. Omul şi‑a 
născocit propria valoare „axiologică” 
pentru a‑şi justifica preeminenţa pen‑
tru propria satisfacţie şi pentru a‑şi le‑
gitima violenţa ce o exercită faţă de 
alte specii sau distrugerea mediului 
natural. Un exemplu despre bună‑
tatea omului îl constituie aberanta şi 
iraţionala voluptate a vânătorii, în care 
nevinovate fiinţe sunt omorâte pentru 
bucuria anonimilor călăi dintr‑o spe‑
cie „superioară”. Dar şi în interiorul 
propriei specii, acest „homo sapiens” 
fără înţelepciune, duce o permanentă 

luptă, practică o violenţă pe faţă sau 
mascată, individuală sau în grup, între 
naţiuni sau între state, între coaliţii şi 
alianţe. Istoria stă mărturie iraţionali‑
tăţii umane, sau, cum spune un filo‑
sof „numai calamităţile devin istorie”. 
Ştiinţa, tehnica, cultura, filosofia şi 
„gândirea pură” sunt complice la con‑
stituirea şi funcţionarea acestui mare 
agregat conflictual numit societate 
umană. Până şi abstracta şi dificila 
matematică, sau chimia, fizica şi bi‑
ologia sunt părtaşe la constituirea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente ale 
violenţei colective şi ale distrugerii 
propriei specii umane. Savanţii care 
au descoperit adevărurile ştiinţifice, 
sau au crezut că au înţeles mecanica 
divină sau naturală a universului, au 
devenit complici fără voie ai genoci‑
dului realizat de „inteligenţii conducă‑
tori” ai turmei umane. Nu există scuză 
şi iertare pentru contribuţia celor mai 
„raţionali” fii ai umanităţii pentru instru‑
mentele letale pe care le‑au inventat 
împotriva propriei specii. Graţie inte‑
ligenţei, capacităţii prospective şi pro‑
iective, omul voieşte mai mult decât 
are nevoie, trăind într‑o dorinţă mereu 
renăscută după ce a fost satisfăcută. 
Această dorinţă veşnic neîmplinită 
este mama violenţelor şi conflictelor 
permanente pe care le creează şi le 
suportă omenirea. 

Inventatorii universului informaţio‑
nal modern, dezvoltarea reţelelor de 
comunicare, pseudo‑educaţia medi‑
atică combinată cu jocul de interese 
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economice şi de putere au operat o 
transformare esenţială în mentalitatea 
şi comportamentul oamenilor. Aceste 
tehnici de comunicare au dus la însin‑
gurarea oamenilor, la un egocentrism 
„informatizat”, generator de ranchiu‑
nă, contestare şi revoltă permanentă, 
instaurând un anarhism cibernetizat. 
Reţelele de socializare instituite şi re‑
gizate de maeştrii manipulării (econo‑
mice, politice, culturale sau religioase) 
devin ghetouri ale lipsei de libertate a 
omului contemporan. „Toţi cred că ştiu 
totul”. Realitatea este devoalată, de‑
mistificată, lumea nu mai are enigme 
deoarece sunt elucidate pe internet, 
de aici lipsa de preţuire pentru oame‑
nii de ştiinţă, pentru adevăr şi valori, 
pentru ierarhie, competenţă, pregăti‑
re profesională şi culturală. Mai ales 
tinerimea este contaminată de acest 
dispreţ cultural şi axiologic, prin lipsă 
de respect pentru părinţi, educatori, 
instituţii şi autorităţi ale statului, faţă 
de societate în genere. Un criticism 
patologic exprimat printr‑un NU gene‑
ralizat, o cădere într‑un vulgar hedo‑
nism, o autosuficienţă ridicolă şi peni‑
bilă reprezintă atitudinea multor tineri. 
Reala sau aparenta competenţă teh‑
nică ascunde insuficienţa existenţială 
şi culturală a acestora. Între oamenii 
maturi sau în vârstă şi tineri s‑a insta‑
urat un dialog al surzilor, în care fie‑
care grup de vârstă vede în celălalt o 
redută a prostiei într‑un pustiu al ne‑
înţelegerii. 

În decursul timpului, oamenii au 
inventat soluţii pentru a suporta ine‑
xorabila finitudine, limita de netrecut a 
morţii. Au imaginat perpetuarea fiinţe‑
lor în eterna „lume de apoi”, cu sec‑
ţiile fericirii şi ale caznelor perpetue, 
respectiv raiul şi iadul. Astfel Omul 
era destinat eternităţii după păcatele 
sau virtuţile pe care le făcuse în timpul 
vieţii pământene. Raiul şi iadul repre‑
zentau destinaţii în care Dumnezeu 
selecta virtuoşii şi păcătoşii oferind 
gratificaţii sau pedepse eterne, pen‑
tru această specie trăind sub zodia 
păcatului originar. Frica de eternele 
chinuri ale iadului nu i‑a împiedicat pe 
oameni să comită atrocităţi, nelegiu‑
iri, imoralităţi, pentru că au dezvoltat 
o ingenioasă metodologie a răutăţii. 
Nici îmbietorul rai cu întinsele grădini 
ale fericirii – de altfel plicticoase prin 
monotonie şi repetabilitate – nu au 
fost suficient de convingătoare pentru 
a calma, direcţiona şi modela bestia 
umană. Mecanismul penal inventat de 
oameni a fost mai eficient în civiliza‑
rea speciei. De la arderi pe rug, spân‑
zurări, trageri pe roată, plutoane de 
execuţie, lagăre şi deportări, spălare 
de creier..., această specie raţională 
a evoluat în a se chinui pe sine, dar, 
spun spiritele optimiste, s‑a încercat 
astfel eliminarea iraţionalului, a in‑
conştientului şi primitivitatea animală 
pentru a promova „libertatea”.

Toate sistemele opresive, dicta‑
toriale sau pseudodemocratice au 
ideologii „raţionale”, în care metafora 



138

libertăţii este mereu prezentă în dis‑
cursurile politice, în articole de ziar, 
în vorbăria cotidiană, chiar în limbajul 
torţionarilor. Dar faptele inspirate de 
această seducătoare „fata morgana” 
contrastează cu nobleţea simbolului. 
Dacă citim partea doctrinară a regi‑
murilor totalitare (comunism, fascism, 
nazism) vom fi surprinşi de generozi‑
tatea scopurilor şi de duritatea mijloa‑
celor de realizare. 

În final rămân doar realităţile uma‑
ne modelate, oprimate, nenorocite 
de tehnicile inumane ale ideologiilor 
umanitare. Desigur, istoria poate fi 
privită ca un marş triumfal al libertăţii 

şi al raţiunii. Utopiştii şi naivii văd o as‑
censiune permanentă a spiritului care 
domină instinctul şi violenţa. Un astfel 
de utopist raţional dotat cu superioară 
inteligenţă, Condorcet a murit ghiloti‑
nat de maşina raţională a Revoluţiei 
Franceze.

Să nu ne amăgim de raţiunea 
acestui curios antropoid care a dez‑
voltat cea mai eficace şi sistematică 
violenţă asupra altor fiinţe şi specii, 
şi‑a distrus mediul în care trăieşte, 
apoi, ca o încununare a calităţii sale 
tanatice, s‑a măcelărit în numeroase 
războaie.



Conexiuni 
geopolitice
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Iugoslavia versus Serbia, 
punct și de la capăt
Cătălin Bordeianu  
Ayoub Fouzi

George Orwell, în Notes on Natio-
nalism (1945), afirmă că naționalism 
înseamnă „a te identifica cu o singu-
ră naţiune sau cu o altă entitate, pla-
sând‑o dincolo de bine sau de rău şi 
a nu recunoaşte nicio altă îndatorire 
în afară de aceea de a‑i promova in-
teresele”.

În istoria modernă, naţionalismul 
este o mişcare în care Statul Naţiune 
este văzut ca baza realizării aspiraţi‑
ilor poporului. Naţionalismul este ca‑
racterizat ca fiind sentimentul de uni‑
une cu ceilalţi, o moştenire comună, o 
limbă comună etc. Înaintea secolului 
al XVII‑lea, când naţionalismul s‑a 
născut ca mişcare, Statele aveau la 
bază fie legăturile religioase, fie cele 
dinastice.

Din punct de vedere istoric, tendin‑
ţa spre naţionalism a fost influenţată 
de progresul tehnologic, cultural, poli‑
tic şi economic. Ameliorarea comuni‑
caţiilor a extins cunoştinţele oameni‑
lor dincolo de satul sau de provincia 
lor. Prin educaţie, oamenii au început 

să‑şi înţeleagă tradiţiile şi au început 
să se identifice cu continuitatea istori‑
că a naţiunii. Introducerea constituţi‑
ilor şi a luptei pentru drepturi politice 
le‑au dat popoarelor posibilitatea de 
a‑şi determina destinul ca naţiune, 
dar şi o responsabilitate privind binele 
acelei naţiuni. În acelaşi timp, progre‑
sul comerţului şi al industriei au creat 
bazele cadrelor economice dincolo de 
oraşe sau provincii.

Începuturile naţionalismului mo‑
dern pot fi identificate în Europa Evu‑
lui Mediu, în dezintegrarea ordinii 
sociale şi a unităţii culturale a ţărilor 
europene. Viaţa culturală europeană 
era susţinută de o moştenire comună 
a ideilor şi atitudinilor transmise Ves‑
tului prin intermediul latinei, limba cla‑
selor educate.

Europenii din Vest s‑au pus de 
acord asupra unei religii comune, ca‑
tolicismul. Căderea feudalismului şi 
noul sistem social şi economic au fost 
însoţite de dezvoltarea comunităţilor 
mari, de relaţii sociale mai vaste şi di‑
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nastii care ţineau mult la naţionalitate, 
spre a câştiga susţinerea adepţilor. 
Sentimentul naţional a fost întărit în 
multe ţări prin Reformă, când adopta‑
rea catolicismului sau a protestantis‑
mului ca religie naţională a devenit o 
forţă în plus pentru coeziunea naţiunii.

Punctul critic în istoria naţionalis‑
mului în Europa a fost Revoluţia Fran‑
ceză. Sentimentul naţional în Franţa, 
până la acel moment, era îndreptat 
spre rege. Ca rezultat al Revoluţiei, 
loialitatea pentru regat a fost înlocuită 
cu cea pentru patrie. 

Emergenţa naţionalismului este 
legată de revoluţia industrială, care 
a permis dezvoltarea economiilor na‑
ţionale, crearea unei clase de mijloc, 
precum şi revendicarea unui guvern 
reprezentativ pentru popor.

Revoluţia din 1848 din Europa 
Centrală a marcat „trezirea” popoare‑
lor privind conştiinţa naţională. În acel 
an, germanii şi italienii au avut mişcări 
pentru unificarea şi crearea Statelor 
Naţiune. Chiar dacă mişcările revolu‑
ţionare au eşuat în 1848, ele au conti‑
nuat. Evenimentele din Europa dintre 
anii 1878‑1918 au fost caracterizate 
mai ales prin aspiraţiile naţionaliste şi 
prin dorinţa de formare a statelor naţi‑
une, independente de imperiile cărora 
le aparţineau.

Primul Război Mondial a împlinit 
aspiraţiile popoarelor din Europa Cen‑
trală. Când Statele Unite au intrat în 
război, preşedintele Woodrow Wilson 
a proclamat principiul „autodetermi‑

nării” ca justificare pentru a participa 
la conflict. Ca rezultat al războiului, 
guvernarea dinastiilor germană, aus‑
tro‑ungară şi a Imperiului Otoman 
a luat sfârşit şi au apărut noi State 
Naţiune: Finlanda, Estonia, Lituania, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria şi 
Iugoslavia. Altele, precum România, 
şi‑au extins graniţele. Totuşi, proble‑
mele naţionale au persistat; noile Sta‑
te aveau minorităţi care cereau inde‑
pendenţa sau schimbarea frontiere‑
lor. Cerinţele conflictuale naţionaliste 
ale Germaniei şi Poloniei se înscriu 
şi ele între cauzele celui de‑al Doilea 
Război Mondial. După cum pasiunile 
naţionaliste ale Primului Război Mon‑
dial au cauzat apariţia fascismului şi a 
naţional‑socialismului.

În perioada de după Război, miş‑
cările naţionaliste au proliferat, mai cu 
seamă în Africa şi Orientul Mijlociu. 

La începutul anilor ’90, naţionalis‑
mul rămâne încă o forţă puternică în 
câmpul relaţiilor internaţionale. Aspi‑
raţiile naţionaliste ale evreilor, arabi‑
lor şi palestinienilor au creat un cadru 
politic instabil în Orientul Mijlociu. În 
ceea ce priveşte Europa de Est, că‑
derea comunismului a permis forţelor 
separatiste să divizeze Uniunea So‑
vietică, Iugoslavia şi Cehoslovacia, 
ameninţând în acelaşi timp securita‑
tea altor state vecine.

Importanța problemei este eviden‑
tă, dată fiind extinderea pe care na‑
ţionalismul a avut‑o întotdeauna în 
lume. Valoarea individului ca fiinţă ra‑
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ţională a fost minimalizată şi existenţa 
sa a fost supusă comunităţii etnice; 
acest lucru explică de ce supravieţu‑
irea naţionalităţii era mai importantă 
decât orice.

Preocuparea noastră pentru feno‑
menul naţionalist în cazul particular 
al Serbiei post‑comuniste se expli‑
că prin absenţa studiilor ample pe 
această problemă. Ne gândim că me‑
rită atenţia noastră, având în vedere 
schimbările majore din sfera relaţiilor 
internaţionale după căderea regimu‑
rilor totalitare în Europa Centrală, de 
Est şi de Sud.

Naţionalismul balcanic şi‑a schim‑
bat modelul după războaiele Iugosla‑
ve, influențând comportamentul noilor 
State în sistemul relaţiilor internaţio‑
nale.

* * *
Ce este naţionalismul şi naţiunea? 

În Qu’est‑ce qu’une nation? (1882), 
Ernest Renan a declarat că o naţiune 
este „un suflet, un principiu spiritual” şi 
existenţa continuă a unei naţiuni este 
rezultatul „unui plebiscit cotidian”. Al‑
tfel spus, o naţiune depinde de con‑
simţământul voluntar şi este o comu‑
nitate politică imaginată. Ideea de na‑
ţiuni ca şi „comunităţi imaginare” este 
dezvoltată de Benedict Anderson, în 
Imagined Communities: Reflections 
on the Origins and the Spread of Nati-

onalism: „Propun următoarea definiţie 
a naţiunii: este o comunitate politică 
imaginată – şi, în acelaşi timp, limitată 
în sine şi suverană”1. Anderson a fost 
de acord cu Ernest Gellner, spunând 
că „naţionalismul inventează naţiuni”. 
Cetăţenii naţiunilor „nu‑şi vor cunoaş‑
te niciodată majoritatea semenilor, 
nu‑i vor întâlni, nici măcar nu vor auzi 
vorbindu‑se despre ei”2. Naţiunea 
există ca imaginea unei comunităţi în 
spiritul cetăţenilor. Renan a afirmat că 
naţiunile sunt ceva destul de nou în 
istorie, absente înainte de secolul al 
XVIII‑lea. El a notat semnificaţia mitu‑
lui creaţiei unei naţiuni, spunând că ar 
merge până la a vedea chiar şi erorile 
istorice drept un factor crucial în crea‑
rea unei naţiuni. 

Naţiunile au apărut numai după 
Iluminism. În timpul apariţiei naţiona‑
lismului modern, naţiunile au devenit 
unităţile principale de analiză istorică. 
Hans Kohn, în The Idea of Nationa-
lism, a afirmat că în era naţionalismu‑
lui, naţiunile sunt marile personalităţi 
ale istoriei. În The Mass Psychology 
of Ethnonationalism, Dusan Kecma‑
novic a subliniat rolul central al naţiu‑
nii în naţionalism: „Problema crucială 
pentru a înţelege naţionalismul este 
că, pentru naţionalişti… naţiunea (sau 
tribul sau grupul etnic) este punctul 

1 Benedict ANDRESON, Imagined CommunitiesŞ Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London, verso, 1991, p. 23

2 Idem, p. 34
3 Dusan KECMANOVIC, The Mass Psychology of Ethnonationalism, N.Y., Plenum Press, 

1996, p. 36



144

maxim de referinţă al acţiunilor soci‑
ale, politice şi toate celelalte acţiuni”3.

Din punct de vedere psihologic, am 
putea explica naţionalismul ca pe ne‑
voia individului de „a‑şi proteja” pro‑
pria personalitate. Naţionalismul este 
bazat pe teamă şi pe nevoia de a găsi 
omogenitatea şi uniformitatea. Este 
un impuls atavic bazat pe autoconser‑
vare. Vamik D. Volkan, în The Need 
to Have Ennemies and Allies: A Deve-
lopmental Approach, a subliniat faptul 
că solidaritatea de grup cere crearea 
„duşmanilor” şi „aliaţilor”, „noi” şi „ei”. 
Discriminarea şi „oprimarea” politică 
duc la un mai mare grad de solidarita‑
te şi identificare cu grupul. 

Aceasta înlătură îndoielile indivi‑
zilor, anxietatea şi tensiunea. Cum 
spunea Feodor Dostoievski în Fraţii 
Karamazov, omul „nu are nevoie mai 
mare decât aceea de a găsi pe cine‑
va căruia să‑i poată da, cât mai rapid, 
acest cadou al libertăţii cu care el, fiin‑
ţă nefericită, s‑a născut”4. Acesta este 
un factor important pentru a înţelege 
naţionalismul. Oamenii pot găsi un 
scop vieţii lor şi un răspuns îndoielilor 
proprii. Cultura şi etnicitatea sunt cre‑
ate ca legături, spre a menţine solida‑
ritatea grupului. Creăm etnicitatea şi 
cultura spre a fi capabili să menţinem 

unitatea şi solidaritatea clanului, Sta‑
tului sau naţiunii. 

Nu trebuie să uităm diferenţa dintre 
cele două feluri de sentiment de apar‑
tenenţă naţională, precum a subliniat 
Bernard Yack: „Apartenenţa naţiona‑
lă, aşa‑zis civică, bazată pe dorinţa 
de a trăi împreună în jurul valorilor 
politice comune, cealaltă, etnică, fon‑
dată pe moştenirea şi particularităţile 
culturale, care par să se opună mereu 
mai mult în mintea intelectualilor şi a 
politicienilor”5. 

Subiectul pare să fi atras atenţia 
mai multor politologi; de exemplu, 
Louis Balthazar în abordarea temei, 
considera ca naţionalismul etnic este 
bazat pe apartenenţa naţională în 
funcţie de naştere, în vreme ce naţio‑
nalismul civic include cetăţenii de ori‑
ce origine, ai aceleiaşi naţiuni6. 

În acest context, putem confunda 
naţionalismul cu patriotismul?! Patrio‑
tismul semnifică devotamentul faţă de 
un spaţiu particular şi faţă de un anu‑
mit mod de viaţă, considerat cel mai 
bun, dar acesta nu este impus altor 
oameni. Patriotismul este defensiv, 
din punct de vedere militar şi cultural, 
în timp ce naţionalismul este profund 
ataşat dorinţei de putere. Distincţia 
între „patriotism” şi „naţionalism” este 
susţinută de propagandă7. 

4 Fyodor DOSTOYEVSKY, Fratii Karamazov, http://etext.library.adelaide.edu.au/d/dostoyev‑
sky/ d72b/index.html, (12 iulie 2006)

5 Bernard YACK, Le mythe du antionalisme civique, în National Post (1 iulie 2000), http://
esprit‑europeen.fr/etudes_metapo_yack.htm.htm (12 iulie 2006)

6 http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1998/05.14/balthazar.html (12 iulie 2006)
7 ibidem
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Naţionalismul în sens larg include 
mişcări şi tendinţe precum comunis‑
mul, catolicismul politic, sionismul, 
antisemitismul, troţkismul şi pacifis‑
mul. Nu înseamnă neapărat loialitate 
faţă de un guvern sau o ţară şi nici 
măcar nu este „sine qua non” ca uni‑
tăţile în care se manifestă să existe în 
realitate. Am putea spune că această 
gândire naţionalistă ar putea fi pur ne‑
gativă. 

Un naţionalist este o persoană 
care gândeşte mai ales în termeni 
de prestigiu competitiv. El poate fi un 
naţionalist pozitiv său negativ – îşi 
poate utiliza energia pentru a înălţa 
sau a denigra – dar spiritul său este 
întotdeauna animat de victorii sau 
de înfrângeri. Din această perspec‑
tivă, istoria este văzută ca ascensiu‑
nea şi declinul interminabil al marilor 
provocări şi evenimentele care apar 
ca o demonstraţie că o parte este în 
ascensiune, iar un rival de temut este 
în cădere. Fiecare naţionalist este ca‑
pabil de neîncredere, dar este şi – fi‑
ind conştient că serveşte un scop mai 
mare decât pe el însuşi – sigur că are 
dreptate. Am abordat această discu‑
ţie în termeni teoretici, pentru a avea 
un cadru, dar în ceea ce ne priveşte, 
abordând tema noastră, este evident 
că nu este vorba de naţionalism civic, 
ci de unul etnic.

Ar fi o simplificare să spunem că 
toate formele de naţionalism sunt 
asemănătoare, deşi sunt câteva re‑
guli care se aplică în toate cazurile. 
Conform lui George Orwell (Notes on 

Nationalism), sunt câteva caracteris‑
tici majore ale gândirii naţionaliste:

Obsesia:
Niciun naţionalist nu se gândeşte 

la altceva în afară de superioritatea 
unităţii de putere din care face par‑
te. Este dificil pentru orice naţiona‑
list să‑şi disimuleze fidelitatea. Dacă 
unitatea aleasă este o ţară adevăra‑
tă, asemenea Irlandei sau Indiei, va 
pretinde în general superioritatea, 
nu numai a puterii militare şi a virtuţii 
politice, dar şi a artei, literaturii, lim‑
bii, frumuseţii locuitorilor, climatului 
sau a bucătăriei tradiţionale. Există o 
mare sensibilitate pentru lucruri pre‑
cum postarea drapelelor, mărimea 
relativă a titlurilor şi ordinea în care 
diferitele ţări sunt numite. Ţările care 
şi‑au câştigat independenţa sau care 
au trecut printr‑o revoluţie naţionalis‑
tă îşi schimbă, de regulă, numele. De 
exemplu, cele două tabere ale Războ‑
iului Civil spaniol aveau între ele nouă 
sau zece termeni prin care exprimau 
diverse grade de simpatie sau ură şi 
nu era nicio singură variantă asupra 
căreia să fi putut cădea de acord. 

Instabilitatea:
Intensitatea cu care sunt ţinute nu 

împiedică loialităţile naţionale să fie 
transmisibile. Pentru început, ele pot 
fi ataşate unei ţări străine. Liderii na‑
ţionali sau fondatorii mişcărilor naţio‑
naliste nici măcar nu aparţin ţărilor pe 
care le‑au glorificat. Câteodată, sunt 
complet străini sau vin din sectoare 
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unde naţionalitatea este îndoielnică. 
Exemple sunt: Stalin, Hitler, Napole‑
on, de Valera, Poincaré etc. 

 De‑a lungul ultimului secol, naţio‑
nalismul transferat a fost un fenomen 
comun printre intelectuali. O ţară care 
a fost adorată pentru mulţi ani poa‑
te deveni brusc detestabilă şi un alt 
subiect afectiv o poate înlocui. În pri‑
ma variantă a lucrării lui H. G. Wells, 
Outline of History, S.U.A. sunt apre‑
ciate aproape în acelaşi mod în care 
Rusia a fost apreciată de către comu‑
nişti: totuşi, în câţiva ani, această ad‑
miraţie a devenit ostilitate. În Europa 
continentală, mişcările fasciste au re‑
crutat mai ales membri din rândurile 
comuniştilor. Ceea ce rămâne con‑
stant printre naţionalişti este starea de 
spirit: obiectul sentimentelor lor este 
modificabil, ba chiar imaginar. 

Indiferenţa în privinţa realităţii:
Naţionaliştii au „abilitatea” de a nu 

vedea asemănările între lucruri ase‑
mănătoare. Un conservator britanic ar 
apăra autodeterminarea în Europa şi 
i s‑ar opune în India fără să i se pară 
anormal. Acţiunile sunt bune sau rele 
în funcţie de cine le face şi nu există 
aproape nicio limită – tortura, luarea 
de prizonieri, munca forţată, deportă‑
rile masive, întemniţarea fără proces, 
înscenările, asasinatul, bombardarea 
civililor, – care să nu‑şi schimbe cali‑
tatea morală când totul este săvârşit 
de către partea „noastră”. 

Istoria este văzută în general în 
termeni naţionalişti şi lucruri precum 

torturile din Chambre d’Etoile, exploa‑
tarea muncitorilor englezi, monarhia 
terorii sau Cromwell devin neutre din 
punct de vedere moral, sau chiar me‑
ritorii când considerăm că au fost fă‑
cute pentru o „bună” cauză. Dacă pri‑
vim înapoi, după Primul Război Mon‑
dial, abia dacă a fost un an în care să 
nu fie raportate acte de atrocitate în 
vreo parte a lumii; totuşi aceste atro‑
cităţi – în Spania, Rusia, China, Un‑
garia, Mexic – nu au fost considerate 
adevărate şi nici dezaprobate de că‑
tre intelighenţia engleză. Dacă astfel 
de acţiuni s‑au întâmplat cu adevărat, 
acest fapt a fost întotdeauna hotărât 
în funcţie de preferinţele politice.

Nu numai că naţionaliştii nu deza‑
probă atrocităţile comise de către ta‑
băra lor, dar au şi o capacitate de a nu 
fi nici măcar la curent cu acestea. Vre‑
me de şase ani, admiratorii lui Hitler 
nu au avut idee despre existenţa la‑
gărelor de la Dachau şi Buchenwald. 
Iar cei mai împătimiţi în a condamna 
lagărele de concentrare germane nu 
ştiau că existau şi în Rusia. Eveni‑
mente precum foametea din Ucraina 
din 1933 au scăpat atenţiei majorităţii 
rusofililor englezi. Mulţi dintre aceş‑
tia nu auziseră aproape nimic des‑
pre exterminarea evreilor germani şi 
polonezi din timpul celui de‑al Doilea 
Război Mondial. 

În gândirea naţionalistă există ele‑
mente care sunt în acelaşi timp adevă‑
rate şi false, ştiute şi neştiute. Un fapt 
cunoscut poate fi atât de insuportabil 
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încât este negat. Fiecare naţionalist 
are convingerea că trecutul poate fi 
schimbat. El trăieşte într‑o lume a fan‑
teziei unde lucrurile se întâmplă aşa 
cum ar trebui – în care, de exemplu, 
Armada Spaniolă ar fi avut succes sau 
Revoluţia Rusă ar fi fost înăbuşită în 
1918 – şi va transforma fragmente din 
această lume în cărţile de istorie la fel 
cum o bună parte din lucrările propa‑
gandistice sunt contrafăcute. Faptele 
sunt eliminate, datele sunt schimbate, 
citatele sunt scoase din context, astfel 
că li se schimbă sensul.

Scopul fundamental al propagan‑
dei este de a influenţa opinia publi‑
că, dar cei care rescriu istoria trebuie 
să creadă că trimit evenimentele în 
trecut. Indiferenţa privind adevărul 
obiectiv este încurajată de separarea 
unei părţi a lumii de cealaltă, ceea ce 
îngreunează aflarea a ceea ce s‑a în‑
tâmplat de fapt. Adesea poate exista 
o îndoială reală privind evenimentele 
cele mai importante, din moment ce 
faptele nu pot fi verificate nu putem 
fi siguri că ele chiar s‑au întâmplat şi 
sunt întotdeauna prezentate în inter‑
pretări diferite de către surse diferite. 
Care au fost aspectele bune sau rele 
ale revoltei din Varşovia din august 
1944? Cine ar trebui cu adevărat învi‑
novăţit pentru foametea din Bengal? 
Probabil că adevărul poate fi desco‑
perit, dar faptele ar fi prezentate cu 
atâta rea‑credinţă încât oamenii ar 

putea fi iertaţi că au crezut minciuni 
sau că nu au avut o părere.

Din moment ce nimic nu a fost vre‑
odată dovedit sau negat, cel mai in‑
dubitabil fapt poate fi negat. Mai mult, 
naţionalistul este rar interesat de ce 
se întâmplă în lumea reală. Orice 
controversă naţionalistă este la nive‑
lul dezbaterilor sociale, ceea ce este 
puţin concludent, din moment ce fie‑
care parte se consideră învingătoare.

Naţionalismul ca ideologie politi‑
că modernă împreună cu naţiunea 
modernă s‑au născut după Revolu‑
ţia Franceză din 1789. Naţionalismul 
s‑a dezvoltat şi a evoluat în secolul 
al XIX‑lea, atingând cea mai înaltă 
etapă în secolul XX. Elie Kedourie, în 
Nationalism, spune că naţionalismul 
este „o doctrină inventată în Europa 
la începutul secolului al XIX‑lea”8. Be‑
nedict Anderson, dimpotrivă, afirmă 
că naţiunea îşi are originile în „naţio‑
nalismul originar” al „pionierilor creoli” 
ai Americii Latine, care a fost adoptat 
de mişcările naţionaliste europene şi 
cele din Asia şi Africa. Prima menţiune 
a termenului de „naţionalism” apare în 
1774 în lucrarea lui Johann Gottfried 
Herder. Cum a notat Anderson, ter‑
menul „naţionalism” s‑a extins numai 
în secolul al XIX‑lea. Peter Alter în Na-
tionalism a declarat că naţionalismul 
este „unul dintre conceptele cele mai 
ambigui din vocabularul actual al gân‑
dirii politice şi analitice”9. El a definit 

8 Elie KEDOURIE, Nationalism, N.Y., Praeger, 1961, p. 16
9 Peter ALTER, Nationalism (second edition), London, Edward Arnold, 1993, p. 22
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două tipuri principale de naţionalism. 
Primul este naţionalismul derivat din 
Risorgimento, invocat într‑o publicaţie 
din 1847, a lui Cesare Balbo din Pie‑
mont. Risorgimento înseamnă învie‑
re. Giuseppe Mazzini de la Mişcarea 
Tineretului Italian şi Johann Gottfried 
Herder sunt reprezentanţii acestui 
tip de naţionalism. Risorgimento se 
aplică naţiunilor care încearcă să în‑
fiinţeze un stat. În secolul al XIX‑lea, 
Grecia, Italia, Germania, Polonia şi 
Serbia erau exemple de naţionalism 
tip Risorgimento. Contrariul acestuia 
este naţionalismul integral, cunoscut 
şi ca „radical”, „extrem”, „reacţionar”, 
naţionalismul „agresiv expansionist”. 
Acesta apare când o naţiune şi‑a ob‑
ţinut independenţa şi s‑a stabilit ca 
stat. 

Germania nazistă şi Italia fascistă 
sunt exemple ale naţionalismului in‑
tegral. În statele integrale, un sistem 
totalitar rezultă acolo unde guvernele 
sau statele domină toate aspectele 
vieţii sociale şi ale naţiunii. Statul este 
unul şi este indivizibil. În Italia fascistă 
în anii ’20 şi în Germania nazistă în 
anii ’30 au apărut dictatorii: Musso‑
lini în Italia şi Hitler în Germania; la 
fel, erau Franco în Spania şi Pavelic 
în Croaţia. Mussolini a fost văzut ca 
infailibil: „conducătorul are întotdeau‑
na dreptate”, iar în Germania nazistă 
sloganul era „un stat, popor, un con‑
ducător.”

Nu există teorie sau principii co‑
erente privind naţionalismul. El este 

analiza ulterioară a fenomenelor poli‑
tice, cum au spus Eric Hobsbawm, Er‑
nest Gellner şi Elie Kedourie, pentru 
că putem cunoaşte adevărata naţiune 
numai după apariţia sa.

Carleton J.P.Hayes (1882‑1964) 
a scris Essays on Naţionalism, The 
Histoirical Evolution of Modern Nati-
onalism, Patriotism, Nationalism, and 
the Brotherhood of Man. El a clasat 
naţionalismul drept „tradiţional, libe‑
ral şi integral.” Conform lui, există trei 
factori care transformă naţionalismul 
liberal într‑unul integral. 

În primul rând, un „spirit militarist” 
în lupta pentru eliberarea naţiunilor 
oprimate rămâne şi creşte în noua 
ţară independentă. Odată ce o naţiu‑
ne îşi atinge libertatea, doar o armată 
puternică poate asigura securitatea 
statului. Otto von Bismarck a contat 
pe armată pentru a dobândi unitatea 
politică/naţională, „sângele şi fierul”; 
libertatea şi independenţa naţională 
au fost atinse prin război.

În al doilea rând, „senzaţia de su‑
perioritate creată prin succes” duce la 
naţionalismul extrem. Hayes a înţeles 
că SUA, Germania şi Italia şi‑au ex‑
pus superioritatea. Naţionalismul este 
întotdeauna într‑o stare continuă de 
evoluare, niciodată staţionară. Astfel, 
războiul este subsumat naţionalismu‑
lui.

Naţionalismul a devenit o ideolo‑
gie dominantă până la Primul Război 
Mondial. Hayes a considerat naţiona‑
lismul secolului XX ca o religie a naţiu‑
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nii/statului/guvernului. Putem vedea o 
relaţie între naţionalism, Holocaust şi 
Războiul Rece, urmându‑l pe Hayes: 
„el place formelor cele mai brute şi 
mai exclusiv emotive ale patriotismu‑
lui”. Dragostea de ţară se transformă 
uşor în ura vis‑à‑vis de străin; dorinţa 
lui pentru prosperitate se transformă 
în competiţie pentru teritoriu; şi dato‑
ria stagiului militar este interpretată ca 
o datorie de a menţine unitatea naţi‑
onală prin acceptul necondiţionat al 
fiecărei decizii a guvernului”10. 

Iugoslavia comunistă a încercat să 
elimine naţionalismul etnic creând o 
identificare supranaţionalistă, o fede‑
raţie multietnică şi multinaţională.

A fost şi cazul Uniunii Sovietice, 
stat marxist‑leninist care a căutat să 
elimine naţionalismul în teorie.

Creând republici bazate pe etni‑
citate, Iugoslavia şi‑a creat propriul 
sfârşit. Aceste republici bazate pe 
etnicitate s‑au detaşat şi au provocat 
secesiunea de Iugoslavia federală, 
începând din 1991, pe bazele naţio‑
nalismului sau ale etnicităţii. Crearea 
provinciilor şi a regiunilor autonome 
precum Voivodina şi Kosovo în Iu‑
goslavia şi a Ceceniei, Nagorno‑Ka‑
rabakh în Uniunea Sovietică, a servit 
la secesiunea bazată pe etnicitate şi 
naţionalitate. Naţionalismul a dirijat 
mişcările secesioniste. Dar, în mod 
ironic, ţările comuniste/socialiste pre‑
cum Iugoslavia şi U.R.S.S., încercând 

să slăbească şi să distrugă naţiona‑
lismul, au reuşit doar să‑l facă mai 
puternic. 

Naţionalismul modern a alimentat 
conflictul Războiului Rece între SUA 
şi URSS, pentru că o mare parte a 
conflictului politic, ideologic şi militar 
s‑a purtat în ţările Lumii a Treia şi în 
ţările proaspăt apărute care şi‑au câş‑
tigat independenţa. SUA şi URSS au 
concurat una împotriva celeilalte pen‑
tru a arăta un model de dezvoltare na‑
ţională pentru naţiunile nou apărute. 
Aşadar, naţionalismul modern a fost 
crucial pentru încurajarea Războiului 
Rece.

Genocidul este presupus de naţio‑
nalism? Naţionalismul este opus ete‑
rogenităţii – etnice, lingvistice, cultu‑
rale, religioase, rasiale – cel mai bine 
exprimat în sloganul nazist „ein reich, 
ein volk, ein fuhrer”. Există o necesi‑
tate logică de omogenitate în naţiona‑
lism, fie el etnic, rasial, religios, cultu‑
ral sau lingvistic, care face genocidul 
implicit în supoziţiile ideologice. Gell‑
ner l‑a explicat: „aşa cum toate fete‑
le trebuie să aibă soţ, de preferat pe 
al lor, fiecare cultură trebuie să aibă 
un stat, preferabil al său”. Minorităţile 
sunt Străini arhetipali sau Ceilalţi. În 
timpul războiului sau crizelor, pericolul 
este perceput ca venind de la Celălalt. 

Chiar şi în SUA, în timpul celui de 
al Doilea Război Mondial, 120 de mii 
de americani japonezi au fost întemni‑

10 Carleton HAYES, Nationalism, a Religion, N.Y., Macmillan, 1960, p. 8
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ţaţi. Dar pentru că Japonia a bombar‑
dat Pearl Harbor, „nenorociţii de japo‑
nezi” erau o ameninţare pentru naţi‑
unea americană şi trebuiau trimişi în 
lagăre. După 11 septembrie 2001, po‑
pulaţia musulmană din SUA a deve‑
nit suspectă. Analiştii SUA au chemat 
la invadarea şi ocuparea lumii arabe 
musulmane pentru a face un fel de 
repetare a cruciadelor. Rasismul an‑
tiarab şi antimusulman a devenit pu‑
ternic în SUA. Mulţi arabi/musulmani 
au fost molestaţi, asasinaţi, mosche‑
ile au fost atacate şi distruse. În tim‑
pul „schimbării regimului” din Irak din 
2003, aceste fenomene fanatice/ra‑
siste au fost repetate. Pentru că Fran‑
ţa s‑a opus SUA privind răsturnarea 
militară a regimului Saddam Hussein, 
a fost făcută o propunere de schim‑
bare a numelui cartofilor prăjiţi (french 
fries) în „freedom fries”, „french toast” 
în „freedom toast”. A fost o bucurie 
stridentă în acest rasism şi în această 
intoleranţă naţionalistă atavică. Ra‑
sismul şi exterminarea îndreptate că‑
tre minorităţi au evoluat împreună cu 
naţionalismul, care este un fenomen 
de origine recentă; îşi are rădăcinile 
în naţionalismul modern. 

Conceptul naţionalităţilor distructi‑
ve care au ameninţat militar naţiunea 
a evoluat cu naţionalismul. În perioa‑
dele preindustriale, armatele au fost 
formate din soldaţi profesionişti, mer‑
cenari. Mai mult, diversitatea şi omo‑

genitatea etnică şi religioasă erau 
norme preindustriale. În epoca naţi‑
onalistă, totuşi, uniformitatea şi omo‑
genitatea – etnică, religioasă, rasială, 
culturală, lingvistică – au devenit noile 
norme.

Războaiele civile din Armenia, 
Azerbaidjan, Nagorno‑Karabakh, Geor‑
gia, Transnistria, Bosnia‑Herţegovina, 
Croaţia şi Serbia s‑au bazat pe o ca‑
racteristică a naţionalismului modern 
– omogenitatea. Minorităţile în aceste 
noi state şi‑au dorit propriile naţiuni 
sau state conform principiului „un po‑
por, un teritoriu, un stat, un guvern”. 
Aceste crize naţionaliste au ilustrat 
paradoxul expus de Bertrand Russel 
în Why Men Fight. 

Cum împăcăm ciocnirea teoretică 
în miile de noi naţiuni, dacă va fi ur‑
mărită logica inerentă a naţionalismu‑
lui modern? Gellner a afirmat că una 
din trăsăturile fundamentale ale unei 
naţiuni moderne este omogenitatea 
culturală, „capacitatea de a comuni‑
ca în afara contextului, normalizarea 
exprimării şi înţelegerii”11. Omogeni‑
tatea este principiul de bază pentru a 
înţelege naţionalismul în viziunea lui 
Gellner: „Aceasta explică naţionalis‑
mul – principiul… această omogeni‑
tate de cultură este legătura politică, 
această gestionare şi admitere într‑o 
înaltă cultură este condiţia necesară 
pentru cetăţenia politică, economică 
şi socială”. Conform lui Gellner, „cul‑

11 Ernest GELLNER, Nations and Nationalism, N.Y., Cornell University Press, 1983, in http://
www.cscs.umich.edu/~crshalizi/reviews/nations‑and‑nationalism/
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turile” creează sau inventează naţiuni: 
„naţiunile nici nu există, nici nu au sau 
fac nimic”12. Altfel spus, se creează o 
omogenitate naţională. 

Industrialismul are nevoie de 
omogenitate şi demontarea structurii 
agrare/feudale. Societatea industrială 
modernă necesită o societate masi‑
vă care este adaptabilă şi mobilă din 
punct de vedere social. O naţiune mo‑
dernă are nevoie de o limbă standard, 
motiv pentru care şcolile publice sunt 
esenţiale; educaţia devine un instru‑
ment de atingere a omogenităţii. Un 
sistem de învăţământ public face ca 
educaţia să fie standardizată şi unifor‑
mă, pentru că este dirijat de guvern şi 
serveşte naţiunea. În contrast, în sta‑
tele prenaţionaliste, ereditatea, clasa 
socială sau un anumit rol erau mărci 
de distincţie într‑o societate. Astfel, 
educaţia a devenit crucială în apariţia 
naţionalismului modern.

În Nations and nationalism since 
1780: Programme, myth, reality, Eric 
Hobsbawm a fost de acord cu Gellner, 
că termenul de „naţionalism” însemna 
„mai ales un principiu care spune că 
unitatea politică şi naţională trebuie 
să fie în armonie.” Eric Hobsbawm a 
văzut naţionalismul modern ca impu‑
nând identificarea cu naţiunea. Dato‑
ria politică a cetăţenilor faţă de guvern 
anulează celelalte datorii publice; în 
cazuri extreme precum războiul, ori‑

ce datorie este anulată13. Eric Hob‑
sbawm nu consideră naţiunea ca pe 
o entitate primară sau invariabilă din 
punct de vedere social; aceasta este 
o dezvoltare recentă.

El este de acord cu Gellner că o 
naţiune este un produs al „invenţi‑
ei”, un „obiect”, rezultatul ingineriei 
sociale: „Naţiunile sunt un mit, ca un 
mod natural de clasificare a oameni‑
lor, ca un destin inerent... şi politic.” 
Hobsbawm a subliniat compunerea 
ideologică a naţionalismului: „Naţio‑
nalismul vine înaintea naţiunilor. Na‑
ţiunile nu fondează State şi nici na‑
ţionalisme, ci contrariul”. Urmându‑i 
pe Hegel şi Marx, Hobsbawm vede 
statele ca existente în contextul unei 
anumite etape de dezvoltare tehnolo‑
gică şi economică. El este de acord 
cu Carleton Hayes că mass‑media şi 
un sistem de învăţământ public naţi‑
onal sunt factori concomitenţi ai naţi‑
onalismului. Deci, o dezvoltare către 
naţionalismul integral este inerentă 
în naţionalismul în sine. Cu cât omo‑
genitatea naţiunilor este mai mare, 
cu atât este mai mare dezvoltarea 
„conştiinţei naţionale”, iar minorităţile 
sunt tot mai puţin tolerate. Hobsbawm 
a păstrat ideea că acest naţionalism 
este construit pe deasupra şi pe de‑
desubt. Gellner l‑a examinat doar pe 
cel vechi. Ideologiile oficiale ale sta‑
telor şi ale mişcărilor naţionale nu 

12 Ibidem
13 Eric HOBSBAWM, Nations and nationalism since 1780 : Programme, myth, reality (Second 

edition), Cambridge University Press, 1990, p. 30
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sunt neapărat cel mai bun ghid pentru 
ceea ce oamenii cred de fapt. Nu pu‑
tem să presupunem că această iden‑
tificare naţională exclude sau este su‑
perioară altor identificări; ea se poate 
schimba în timp.

Naţionalismul este o ideologie po‑
litică care a provenit şi evoluat de la 
apariţia sa, de la Revoluţia Franceză 
din 1789. Naţionalismul este bazat 
pe crearea unei fantezii de grup, „o 
comunitate imaginată”, bazată pe o 
limbă comună, o religie comună sau 
o etnicitate şi o cultură comună. Naţi‑
onalismul este şi un produs al indus‑
trializării /modernismului/ capitalismu‑
lui. Industrializarea şi naţionalismul 
pretind omogenitatea în societate, din 
punct de vedere etnic, rasial, cultural 
şi lingvistic. Deci naţionalismul şi in‑
dustrializarea sunt dezvoltate simbio‑
tic, fiecare întărindu‑l pe celălalt. 

Aşadar, naţionalismul are o com‑
ponentă ideologică şi o bază în dez‑
voltarea economică, socială şi po‑
litică. Ideologia industrializării cere 
omogenitate, normalizare, mobilitate 
şi uniformitate. Astfel, naţionalismul 
e bazat pe omogenitate şi pe o nor‑
malizare a limbii, etnicităţii şi culturii. 
Genocidul sau distrugerea şi elimina‑
rea minorităţilor sau a acestor grupuri 
care ameninţă omogenitatea naţiunii 
sunt presupuse în naţionalism. Ge‑
nocidul este un derivat al naţionalis‑
mului modern. Nu putem să ne lăsăm 
orbiţi în faţa faptului că naţionalismul, 
prin natura sa, cere conformitate şi 
omogenitate. Deci naţionalismul şi 

societatea industrializată oferă multe 
avantaje, dar unul dintre riscuri este 
antipatia faţă de eterogenitate, în ori‑
ce formă a sa. 

* * *
Când U.R.S.S. s‑a dezintegrat, 

aproape din senin, în 1989, a fost 
comparată cu Imperiul Otoman, dar 
aceasta era o comparaţie incomple‑
tă. Agonia Turciei a durat vreme de 
câteva secole şi descompunerea sa 
a fost luată drept atât de sigură încât 
divizarea sa a însufleţit geopolitica 
europeană timp de două secole. Ma‑
rile Puteri ale timpului – Rusia, Ma‑
rea Britanie, Franţa, Austro‑Ungaria, 
Germania şi Italia – aveau interese 
opuse, dar cea mai mare parte dintre 
acestea (mai puţin Austro‑Ungaria), 
a susţinut soluţia naţionalistă. Acesta 
a fost subiectul de discuţii preferat al 
Rusiei; Franţa i s‑a opus în vremea lui 
Napoleon al III‑lea şi toată lumea i‑a 
susţinut pe greci şi pe sârbi împotriva 
slăbirii Imperiului Otoman.

Soluţia naţionalistă a încurajat lo‑
cuitorii Balcanilor în adoptarea identi‑
tăţilor naţionale, dezvoltarea miturilor 
naţionale, inventarea istoriei naţio‑
nale şi aspirarea la statele naţionale 
moderne. 

Exemplele Germaniei, Greciei şi 
Italiei au fost adesea invocate. Cele 
două imperii balcanice – Otoman şi 
Austro‑Ungar – şi‑au amestecat sis‑
temele şi valorile, dar fără rezultat. 
Soluţiile naţionaliste fiind în sine au‑
todistructive au fost excluse. Teritoriul 
autentic şi natural (istoric) al naţiunii 
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s‑a suprapus întotdeauna cu pretenţi‑
ile unei alte naţiuni. Aceasta a dus la 
conflicte, la un simţ crescut al privaţi‑
unii şi la pierzanie, pentru că adevăra‑
tele teritorii nu au concordat niciodată 
cu miturile naţionale văzute ca istorii 
naţionale. El a împiedicat, de aseme‑
nea, apariţia „conştiinţei duble” – ca‑
pacitatea mentală de a aparţine mai 
multor grupări sociale sau naţionale 
(afro‑american, latino‑ american etc). 
Astfel, Marile Puteri au dat o soluţie 
naţionalistă când era nevoie de una 
regională. 

După cele două Războaie Bal‑
canice (1912 si 1913) şi un Război 
Mondial (1914‑1918), au început să 
apară grupări regionale (de exemplu 
în Iugoslavia). Soluţia regională a sta‑
bilizat Balcanii pentru aproape 70 de 
ani. Totuşi, soluţia regională a depins 
de existenţa ameninţărilor externe 
(URSS, SUA şi Marea Britanie) şi de 
direcţia dată de liderii carismatici pre‑
cum Tito. 

Ultimele două decenii ale secolu‑
lui XX au fost martore ale reapariţiei 
identităţii geografice şi politice clare 
(„o Europă a regiunilor”). Ţări precum 
URSS, Italia, Belgia, Iugoslavia au 
fost reduse treptat la atomi geopoli‑
tici: provincii, regiuni şi unităţi politice 
revitalizate. Confruntate cu războaiele 
iugoslave de succesiune, Marile Pu‑
teri au greşit stabilind două principii: 
frontierele nu trebuie să fie schimba‑
te, iar populaţiile trebuie să rămână în 
interiorul acestora. Chiar dacă naţio‑

nalismul lua amploare în Balcani, s‑a 
promovat o serie regională de principii 
şi o motivaţie regională (U.E.), în locul 
unei orientări naţionaliste.

Totuşi Marile Puteri nu voiau să in‑
tervină în aplicarea acestor principii. 
Când au făcut‑o, era fie prea târziu 
(Bosnia‑Herţegovina,1995), fie parţial 
(Kosovo, 1999), fie cu ezitare (Mace‑
donia, 2001). Le‑au lipsit angajamen‑
tul şi capacitatea militară pentru a de‑
veni protectorii noii ordini.

Sârbii, Croaţii, Bosniacii şi Kosova‑
rii erau preocupaţi de schimbarea hăr‑
ţilor şi distrugerea minorităţilor. Inter‑
venţia stângace a Vestului (condusă 
de SUA) a servit numai la prelungirea 
conflictelor. Alegând tabere, interve‑
nind, Vestul a internaţionalizat crizele 
locale. 

Mai mult, intervenţiile militare uma‑
nitare au devenit cele mai periculoase 
dezastre militare. În operaţiunea For‑
ţelor Aliate, au murit mai mulţi oameni 
decât în toţi anii de opresiune Sârbă. 
Sectorul Balcanic a îngheţat în timpul 
geopolitic. Este previzibil că regiunea 
va reexploda şi va reveni la vechile 
forme atunci când prezenţa Vestu‑
lui se va reduce. Vestul ar fi trebuit 
să neglijeze războaiele iugoslave de 
succesiune, dar ar fi trebuit să le ofe‑
re combatanţilor (sârbi, croaţi şi alba‑
nezi) o alternativă diplomatică care să 
le aplaneze conflictul. 

Cu siguranţă ar fi apărut greve, 
crize, ameninţări şi rupturi, dar parti‑
cipanţii şi‑ar fi putut rezolva disputele, 
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forma coaliţii şi stabili măsuri pentru 
dobândirea încrederii. Stabilitatea în 
Balcani a fost mereu o problemă, dar 
ea nu a fost niciodată obţinută diplo‑
matic. 

Putem spune că diplomaţia este 
inutilă, că menţinerea păcii nu în‑
seamnă nimic, iar acordurile impuse 
sunt efemere, că războiul este singu‑
rul arbitru de interes naţional, că păr‑
ţile recurg la pace numai când sunt 
convinse că armata sau opţiunile au 
fost epuizate. Dar dacă aceste idei au 
fost valabile pentru mult timp în istoria 
umanităţii, situaţia pare să se schim‑
be în procesul de dezvoltare civiliza‑
ţională. 

Recurgerea la arme este tot mai 
rară. La anumite nivele, economicul 
tinde să prevaleze asupra politicului. 
În consecinţă, din ce în ce mai des par 
să fie preferate războaiele economice 
şi nu cele armate. Oricum, când nu 
mai este nimic de câştigat prin forţă, 
pacea rămâne ultimul refugiu. Însă 
pacea este imposibilă înainte ca be‑
ligeranţii să înţeleagă această logică. 
Echilibrul nu este niciodată rezultatul 
negocierii competenţelor, ci al forţelor 
contrapuse în luptă. Dorinţa de stabi‑
litate şi tendinţa către compromis sunt 
acutizate de către vărsarea de sânge 
şi atrocităţi; calea spre pace este mai 
mereu însângerată.

Balcanii nu au fost niciodată atât 
de fragmentaţi politic ca în zilele noas‑
tre. Niciodată nu au fost sub auspiciile 
unei singure superputeri. Dar ce nu 

s‑a schimbat este faptul că Balcanii 
au fost întotdeauna câmpul de luptă 
pentru putere. 

În ultima perioadă, Vestul s‑a pre‑
ocupat de stabilirea protectoratelor 
(Bosnia‑Herţegovina, Kosovo sau 
Macedonia) şi de schimbarea frontie‑
relor, deşi nu au recunoscut‑o. NATO, 
acest anacronism al Războiului Rece, 
încă se preocupă de menţinerea flan‑
cului său meridional, compus din doi 
adversari permanenţi, Turcia şi Gre‑
cia.

Participarea SUA în războaiele din 
Balcani a concentrat mai multă aten‑
ţie asupra luptelor naţionaliste mani‑
festându‑se ca un braţ al politicii ex‑
terne americane. 

Mişcările separatiste din Balcani 
au început imediat după căderea Uni‑
unii Sovietice. S.U.A. şi‑au dat seama 
că nu exista altă putere compensa‑
toare care să fi determinat conflictul. 
După ce Bosnia s‑a separat de Iugos‑
lavia şi a fost recunoscută de Germa‑
nia, S.U.A. au căpătat un rol activ în 
mutilarea Iugoslaviei.

Sancţiunile economice americane 
au distrus economia sârbă. În noiem‑
brie 1995, la Dayton, Ohio, a fost re‑
prezentată o Serbie însângerată, iar 
S.U.A. au negociat termenii finali ai 
separării legale a Bosniei‑Herţegovi‑
na de Federaţia Iugoslavă; termenii 
s‑au referit la stabilirea a două repu‑
blici autonome; o federaţie bosnia‑
co‑croată şi o republică sârbă. Deci, 
S.U.A. au condus NATO într‑o campa‑
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nie de bombardare a Iugoslaviei, care 
a oferit victoria pentru K.L.A. (Armata 
de Eliberare a Kosovo) şi a pus capăt 
dominaţiei iugoslave din Kosovo. 

Oficialii americani şi‑au arătat in‑
tenţia de a împiedica „purificarea et‑
nică” şi şi‑au oferit susţinerea pen‑
tru aspiraţiile naţionaliste legitimate 
ca motiv principal pentru intervenţia 
în războaiele balcanice. Dar aceste 
motive sunt în contradicţie cu politi‑
ca americană din alte părţi ale lumii. 
De exemplu, au susţinut Israelul prin 
subjugarea aspiraţiilor naţionaliste 
palestiniene, dar în Kashmir, o regiu‑
ne aproape în totalitate musulmană, 
care îşi dorea separarea de India hin‑
dusă, S.U.A. nu au susţinut aspiraţiile 
naţionale. 

În ciuda protestelor americanilor, 
intervenţia lor nu a oprit purificarea 
etnică din Balcani şi a existat o dez‑
batere concentrată pe Iugoslavia şi 
intenţiile sale de a muta albanezii din 
Kosovo; dar nu a existat o dezbate‑
re privind albanezii care aproape că 
i‑au înlăturat pe sârbii din Kosovo. 
Croaţia, Slovenia şi Kosovo şi‑au 
atins aspiraţiile naţionaliste cu preţul 
distrugerii câtorva comunităţi sârbe. 
Bosnia, centrul războiului balcanic, 
nu şi‑a atins scopurile. Bosnia‑Herţe‑
govina constă într‑o republică sârbă, 
o federaţie bosniaco‑croată şi un dis‑

trict (Brčko) care alarmează guvernul 
federal. Amer Kapetanovic, purtătorul 
de cuvânt al Ministerului de Afaceri 
Externe bosniac spunea că tot progre‑
sul făcut ar fi pus în primejdie. „Ameri‑
canii trebuie să ne ajute ca în final să 
ne ţinem pe propriile picioare”14. 

Nu trebuie să uităm că S.U.A. au 
avut câteva avantaje importante:

– O Iugoslavie unită are potenţi‑
alul de a fi o naţiune indepen‑
dentă de influenţa americană, 
în timp ce o Iugoslavie divizată 
este uşor de controlat, din mo‑
ment ce este neputincioasă.

– Aliatul strategic rus în Europa 
de Est a devenit aproape ne‑
semnificativ, dat fiind că a fost 
divizat.

– Musulmanii ar putea vedea că 
toate naţionalităţile sunt tratate 
la fel de către S.U.A.

– Armata americană a avut timp 
şi spaţiu pentru a‑şi încerca no‑
ile tehnologii de război.

– Statele Unite au arătat lumii că 
acum sunt singura superputere 
ce poate asigura o alianţă. În 
războaiele balcanice, armata 
americană şi‑a dat seama că 
poate purta un război de succes 
fără implicarea trupelor terestre 
şi fără a avea răniţi.

14 Alexander S. DRAGICEVIC, Associated Press, 1 iulie 2002, in http://pqasb.pqarchiver.
com/ap/611226881.html?did=61122881&FMT=ABS&FMTS=FT&date=Apr+25%2C+1998&auth
or=ALEXANDER+S.+DRAGICEVIC%2C+Associated +Press+Writer&pub=Associated+Press&
desc
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Am putea spune că Balcanii sunt o 
regiune sensibilă, cel puţin în ceea ce 
priveşte luptele naţionaliste. Fără nici 
un dubiu, sentimentul naţionalist a de‑
venit mai puternic şi a crescut după 
perioada 1989, cu divizarea ţărilor/
federaţiilor importante din Europa de 
Est. La fel cum am menţionat anteri‑
or, implicarea Statelor Unite a fost, cu 
siguranţă, un factor important în deru‑
larea evenimentelor şi poate că s‑au 
implicat chiar prea mult. Care vor fi 
efectele pe termen lung ale acţiunilor 
ţărilor estice vom vedea în timp. 

* * *

Naţionalismul contemporan în Ser‑
bia pune anumite probleme în ceea 
ce priveşte relaţia între diferite tipuri 
de naţionalism în statele multinaţio‑
nale. Stabilitatea lor ar putea depinde 
de voinţa forţei dominatoare de a nu 
se gândi la sine ca şi categorie etnică. 
Elementul principal în stat trebuie să 
se dizolve sau să se identifice cu un 
concept teritorial, politic sau ideologic. 

Angajamentele grupului naţional 
principal nu pot fi sigure dacă „balan‑
ţa forţelor naţionale” este focalizată 
pe un tip de descentralizare care fa‑
vorizează naţionalismele periferice, 
punând problema integrităţii statului 
cel mai mare.

Totuşi, putem vedea o importantă 
diferenţă între Serbia şi Iugoslavia. 
În contrast cu Spania, de exemplu, 
Iugoslavia n‑a trăit apariţia „naţiona‑

lismului periferic” în contextul „early 
state building”. De fapt, cazul iugos‑
lav a fost caracterizat de o construire 
tardivă a statului, în contextul în care 
sârbii şi croaţii au dezvoltat un simţ al 
naţionalismului înaintea unificării.

În statele multinaţionale precum 
Cehoslovacia şi Iugoslavia, singu‑
ra soluţie viabilă pe termen lung ar 
fi putut fi o reconciliere federală a 
particularităţilor naţionale ale naţiuni‑
lor cele mai mari. În cazul iugoslav, 
mecanismele formale de alianţă sau 
aranjamentele federale, perfecte ca 
intenţie şi concept, n‑au putut garan‑
ta supravieţuirea statului. Într‑o ţară 
unde modelele complicate de migraţie 
au dus la crearea de mari regiuni cu 
populaţii amestecate, aproape orice 
decizie privind frontierele unei entităţi 
federale sau unui bloc de alianţe ar fi 
contestabilă. În aceste circumstanţe, 
supravieţuirea statului pe termen lung 
a fost discutată în legătură cu calită‑
ţile unui om de stat, o complezenţă 
pentru a revizui aranjamentele exis‑
tente spre a schimba realităţi sociale 
şi prezenţa unui spirit de compromis 
şi de bună credinţă din partea elitelor 
politice care reprezintă cele mai mari 
naţiuni, cât şi în legătură cu mecanis‑
mele instituţionale formale.

Unul dintre istoricii iugoslavi cei 
mai cunoscuţi, Slobodan Jovanovic, 
a analizat problema în 1940. Privind 
eşecul iugoslavismului integral ca 
ideologie naţională a regimului dintre 
războaie, Jovanovic conchide că ide‑
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ea iugoslavă ar putea fi viabilă numai 
ca stat susţinut de principiile de Real‑
politik. Odată îndeplinite cerinţele ce‑
lor două mari naţiuni, iugoslavismul ar 
putea prelua conducerea. 

De aceea, putem spune că succe‑
sul său ca ideal de stat depindea de 
virtuţile politice şi de educaţia sârbilor 
şi croaţilor. A trebuit să înţeleagă că 
şansa lor de a se salva nu era sus‑
ţinută de „egoismul şi fanatismul na‑
ţional”, ci de un stat comun şi sigur 
pentru toţi. Dar, din nefericire, lipsea 
educaţia care să fi putut oferi această 
gândire. 

Vom privi acum către istoria recen‑
tă a Serbiei, spre a înţelege originile şi 
motivaţiile naţionalismului. „Nu vreau 
frontiere care să despartă, am spus‑o 
deja de o sută de ori, vreau frontie‑
re care să unească popoarele noas‑
tre”15, spunea în 1945 mareşalul Tito.

Suferinţele grupurilor naţionale do‑
minante nu sunt întotdeauna analiza‑
te; cerinţele grupurilor periferice be‑
neficiază de mai multă atenţie pentru 
că par să aibă plângeri legitime în pri‑
vinţa hegemoniei. Pentru a gestiona o 
politică multietnică, restricţia grupului 
etnic cel mai numeros este cea mai 
importantă. Grupurile subordonate 
nu pun altă problemă pentru existen‑
ţa statului decât separatismul. Dacă 
grupul cu pluralitate în stat îşi afirmă 
identitatea etnică, el generează te‑

meri printre grupurile subordonate pri‑
vitoare la existenţa lor16. 

Totuşi, există politici multinaţionale 
unde naţiunea dominatoare este un 
„hegemon incomplet”; Cehoslovacia 
şi Iugoslavia sunt nişte bune exemple: 
nici cehii, nici sârbii n‑au putut crea un 
aranjament satisfăcător pentru grupul 
dominant şi pentru cele periferice. To‑
tuşi, ideologiile unificatoare au deter‑
minat grupurile principale să se iden‑
tifice cu statul cel mai mare. 

Perspectiva federalizării unui stat 
precedent unitar, de exemplu, poate 
declanşa reafirmarea unui particula‑
rism naţional din partea naţiunii do‑
minante. Crizele internaţionale majo‑
re ar putea trezi suspiciuni în grupul 
dominant în ceea ce priveşte loialita‑
tea naţiunilor periferice faţă de statul 
comun. Astfel, grupul dominant poa‑
te să‑şi pună la îndoială angajamen‑
tul faţă de un stat mai mare care nu 
poate fi susţinut în faţa elementelor 
naţionaliste. Când este implicată des‑
centralizarea statului, nemulţumirea 
grupului naţional dominant poate fi 
extremă, mai ales dacă dezintegrarea 
pare iminentă. 

Naţionalismul sârb contemporan 
ilustrează acest dinamism. De aceea 
ne vom fixa pe cauzele instituţionale 
principale ale reapariţiei unui naţiona‑
lism sârb aparte, în anii ’80. Reapari‑
ţia „problemei sârbe” în Iugoslavia de 

15 Iosip Broz TITO, Discurs la Congresul Fondator al Partidului Comunist Sârb, mai 1945
16 Bogdan DENITCH, Dilemma of the Dominant Ethnic Group in Ethnic Russia in the USSR, 

London, Edward Alworth, 1980, p. 318
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după război era o consecinţă acciden‑
tală a aranjamentelor instituţionale de 
federalism comunist de după război. 

Dacă, la început, comuniştii iugos‑
lavi au susţinut ideea unui Regat al 
sârbilor, croaţilor şi slovenilor în ace‑
leaşi frontiere, cel de‑al Cincilea Con‑
gres al Cominternului (1924) a schim‑
bat direcţia partidului în privinţa pro‑
blemei naţionale. Al Cincilea Congres 
a dorit separarea Sloveniei, Croaţiei 
şi Macedoniei în republici indepen‑
dente. În 1925, Stalin a atacat „iluzi‑
ile constituţionaliste” ale liderului co‑
munist sârb, Sima Marcovic, cerând 
mobilizarea nemulţumiţilor şi ţăranilor 
şi propunând reorganizarea statului 
iugoslav după modelul republicilor 
sovietice. În timp ce Stalin a lansat 
cererea de secesiune, criticarea lui 
Marcovic a marcat o nouă perioadă 
din istoria comunismului iugoslav. 

Potrivit Istoriei Partidului Comunist 
Iugoslav a lui Ivan Avakumovic, până 
la mijlocul anilor ’30, comuniştii au for‑
mulat adesea cereri precum cele ale 
lui Mussolini sau ale comuniştilor din 
Albania şi Ungaria, opuse acordurilor 
de pace din 1919‑1920. Mai târziu, 
comuniştii încearcă să compromită 
statul interbelic, ceea ce va fi consi‑
derat ca o parte a „conspiraţiei Vati‑
can‑Comintern” împotriva Serbiei şi 
Iugoslaviei. 

Comuniştii iugoslavi aveau o vizi‑
une negativă asupra statului iugoslav 
interbelic, dominat de „marea burghe‑
zie sârbă”. Nu a fost foarte important 

că aceasta nu era un monstru capi‑
talist sau un hegemon de proporţiile 
Rusiei, sau că Serbia rămăsese o 
societate de ţărani cotropiţi în Primul 
Război Mondial de puterile imperialis‑
te. 

Ostilitatea ideologică a comunişti‑
lor faţă de ideea de iugoslavism s‑a 
schimbat numai ca urmare a experi‑
enţei partizane în al Doilea Război 
Mondial. Armata regală a generalu‑
lui Draza Mihailovic şi diferitele forţe 
militare au beneficiat de fidelitatea 
majorităţii sârbilor, până aproape de 
sfârşitul războiului. La finele lui 1943, 
când forţa de gherilă a lui Tito începea 
să capete formă internaţionalistă, mai 
bine de jumătate din diviziile de par‑
tizani era formată din sârbi veniţi din 
Croaţia şi, până la sfârşitul războiului, 
armata lui Tito a devenit pluri‑etnică. 
Chemarea comunistă la „fraternitate 
şi unitate”, lansată iugoslavilor, odată 
cu promisiunile legate de reorganiza‑
rea statului pe principii federale, ar 
putea fi văzute ca factorii cei mai im‑
portanţi în victoria partizanilor. 

Totuşi, propaganda comunistă de 
la începutul războiului a evitat referi‑
rile la „iugoslavism”, pentru că acest 
concept ar fi evocat statul interbelic şi 
„cel mai mare serbianism”.

Lupta anticomunistă a cetnicilor 
şi ustaşilor (inamici în războiul civil) 
a însemnat că orice manifestare a 
particularismului sârb sau croat era o 
ameninţare la adresa statului. Ustaşa 
(insurgenţi – în croată) sunt o mişcare 
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naţionalistă croată fascistă fondată în 
1929 de către Ante Pavelic. Obiectivul 
său era răsturnarea monarhiei şi în‑
lăturarea predominanţei sârbe asupra 
Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slove‑
nilor, creat în 1918. Ustaşa şi‑a exer‑
sat puterea în Croaţia, în timpul celui 
de al Doilea Război Mondial, cu ajuto‑
rul lui Hitler, după ocuparea Iugoslavi‑
ei de către Reich, în 1941. Ustaşii au 
încercat să‑i extermine pe sârbi, evrei, 
ţigani şi pe toţi cei care li se opuneau, 
în frunte cu partizanii comunişti croaţi. 
Au creat mai multe lagăre de concen‑
trare, cel mai important fiind cel de la 
Jasenovac. Numărul exact al victime‑
lor nu este cunoscut, există doar esti‑
mări, dar este sigur că în acele lagăre, 
şi nu numai, au fost ucise sute de mii 
de persoane17.

Cetnicii conduşi de Draza Mihailo‑
vic erau mai ales combatanţi sârbi, de 
orientare monarhistă şi naţionalistă. 
Vor fi primii care vor opune rezistenţă 
nemţilor şi aliaţilor acestora, vor face 
front comun, la început, cu partizanii 
lui Tito şi, ocazional, vor lupta împre‑
ună, dar vor deveni ulterior inamici, 
cele două mişcări aflându‑se în con‑
flict în ceea ce privea Iugoslavia de 
după război. Mihailovic a fost execu‑
tat pentru trădare în 194618. Aşadar, 
naţionaliştii sârbi şi croaţi aveau acum 
rolurile de disidenţi împotriva regimu‑
lui comunist.

Soluţia comuniştilor la problema 
naţională în Iugoslavia era federalis‑
mul sovietic. Prima Constituţie iugos‑
lavă, din 1946, a recunoscut macedo‑
nenii şi muntenegrenii ca naţiuni dis‑
tincte, alături de sârbi, croaţi şi sloveni 
şi a divizat ţara în şase republici şi 
două regiuni autonome, Kosovo‑Me‑
tohija şi Voivodina. Federalismul iu‑
goslav a deviat, în anumite privinţe, 
de la cel sovietic. În primul rând, exis‑
ta o republică fără naţionalitate clară 
(Bosnia şi Herţegovina), în care trăiau 
sârbi şi croaţi. Aşadar, Partidul, care 
avea o problemă ideologică cu „mare‑
le şovinism sârb”, se confrunta acum 
cu probleme în a diminua preponde‑
renţa numerică a sârbilor şi muntene‑
grenilor în Iugoslavia. 

Reapariţia „problemei naţionale 
sârbe”, la patruzeci de ani după vic‑
toria comunistă a fost o consecinţă 
accidentală a deciziilor de după răz‑
boi, privind frontierele dintre unităţile 
federale. Una din consecinţele creării 
regiunilor autonome a fost că un mi‑
lion de sârbi au fost plecaţi în afara 
graniţelor Serbiei. Mai mult, frontiere‑
le republicii Sârbe fără regiunile auto‑
nome erau egale cu cele ale Serbiei 
dinaintea războaielor balcanice. Când 
regiunile autonome au câştigat statu‑
tul de republici, mulţi naţionalişti sârbi 
au admis că direcţia comunistă ar fi 
anulat rezultatele războaielor de eli‑
berare a Serbiei. 

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Ustashe
18 http://fr.wikipedia.org/wiki/Partisans_(Yougoslavie)
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Dacă raţiunea pentru stabilirea 
autonomiilor în Serbia era protejarea 
minorităţilor de tirania naţionalităţii no‑
minale, de ce un caz similar nu s‑ar fi 
putut construi şi pentru sârbii croaţi? 
Existau propuneri pentru crearea unei 
unităţi autonome sârbe în Croaţia, dar 
comuniştii nu le‑au dat curs. Un mo‑
tiv pentru resentimentele sârbe era 
separarea Muntenegrului de Serbia, 
precum şi recunoaşterea muntene‑
grenilor ca naţionalitate separată. Ma‑
joritatea acestora se considerau mai 
apropiaţi de sârbi în termeni naţionali, 
iar proiectele de unificare între Serbia 
şi Muntenegru au apărut chiar înain‑
tea Primului Război Mondial. Stabili‑
rea unei regiuni autonome muntene‑
grene în Serbia părea o bună soluţie 
de compromis. 

Aranjamentele instituţionale de 
federalism comunist postbelic erau, 
conform campaniilor ideologice ale 
comuniştilor iugoslavi, împotriva „ma‑
relui serbianism”. Dar, de fapt, primul 
federalism iugoslav nu era autentic, la 
fel cum frontierele între republicile iu‑
goslave erau văzute ca frontiere între 
state independente. În ciuda slăbiciu‑
nii instituţionale a Republicii Sârbe, 
problema preponderenţei numerice a 
sârbilor în Iugoslavia comunistă a ră‑
mas o problemă sensibilă, mai ales în 
Croaţia, o dată cu apariţia unui naţio‑
nalism anti‑sârbesc, în anii ’60. 

În timpul anilor ’70 ai secolului tre‑
cut, puterea economică şi politică a 
republicilor, urmărirea intereselor lo‑
cale opuse celor ale centrului şi nego‑
cierile federale vizând redistribuirea 
fondurilor republicilor cele mai bogate 
către cele mai sărace, au legat su‑
pravieţuirea Iugoslaviei de un act de 
balanţă din partea structurilor Parti‑
dului şi guvernului şi de rolul lui Tito 
ca arbitru al tuturor conflictelor care 
ameninţau integritatea Statului. Extin‑
derea statutului egal însemna că „un 
reprezentant al Serbiei nu putea vorbi 
pentru cei 42% din toţi sârbii care lo‑
cuiau în Kosovo, Voivodina sau una 
din celelalte republici”19.

Soluţia comunistă a problemei sâr‑
be după război a implicat câteva para‑
doxuri. Pe de o parte, aranjamentele 
instituţionale ale federalismului comu‑
nist au sădit sămânţa unei lungi sufe‑
rinţe naţionaliste sârbe şi, pe de altă 
parte, supra‑reprezentarea cadrelor 
sârbe în structurile de partid şi de gu‑
vernare a creat un grup de suporteri 
sârbi interesaţi de un stat federal cen‑
tralizat, care trezea resentimentele 
celorlalte naţiuni. 

Separarea Voivodinei şi Kosovo de 
Serbia, în anii ’70, a creat o situaţie 
asimetrică în (con) federaţia Iugosla‑
vă. Până la mijlocul anilor ’80, Serbia 
a devenit singura republică incapabilă 
să‑şi exercite „deplina suveranitate” 
pe propriul său teritoriu. 

19 Walker CONNOR, The National Question in Marxist‑Leninist Theory and Strategy, Cam‑
bridge University Press, 1984, p. 336
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Tito era „ultimul Habsburg”: con‑
ducând opt naţiuni diferite, le‑a oferit 
autonomia culturală şi trebuia să le 
controleze ostilitatea naţionalistă. Ve‑
chea Iugoslavie a încercat să devină 
un stat naţional sârb, însă noutatea a 
dus doar la egalitate naţională, ceea 
ce a alimentat sentimentul de oprima‑
re20.

Între anii 1970‑1980, procedeul de 
descentralizare transformase Iugosla‑
via într‑o confederaţie de republici şi 
provincii autonome. Odată comuniş‑
tii devenind naţionalişti, nu mai erau 
bariere instituţionale în calea dezinte‑
grării Iugoslaviei.

Problema sârbă în noua Iugoslavie 
s‑a vădit a fi şi mai complexă decât 
s‑ar fi preconizat. Din cauza supra‑re‑
prezentării în Partid şi din cauza in‑
stituţiilor coercitive ale statului, sârbii 
au rămas naţiunea dominantă în re‑
gimul politic iugoslav multinaţional. 
Dar dacă privim poziţia instituţională 
a Republicii Sârbe în federaţie, sârbii 
aveau o poziţie defavorizată faţă de 
naţionalităţile mai mici. 

* * *
Vom insista mai mult pe cazul pre‑

şedintelui sârb Slobodan Milosevic 
– la prima vedere poate prea mult – 
fiindcă, din punctul nostru de vedere, 
acesta reprezintă personalitatea cea 
mai importantă pentru acest studiu 
de caz, fiind liderul cel mai puternic al 
mişcării naţionaliste sârbe din anii ’90. 

În 1988, Slobodan Milosevic, pre‑
şedintele Ligii Sârbe a Comuniştilor, 
iar din 1989 preşedintele Serbiei, în‑
cepe o campanie agresivă pentru re‑
afirmarea predominanţei comuniste şi 
sârbe într‑o Iugoslavie cu un guvern 
central puternic. În 1988 şi 1989, Milo‑
sevic a organizat expulzarea liderilor 
de guverne şi de partide din Voivodi‑
na şi Muntenegru şi a ridicat autono‑
mia Kosovo‑ului şi Voivodinei. Milose‑
vic a accentuat reprimarea majorităţii 
albaneze din Kosovo, care era într‑o 
stare de rebeliune încă din 1981. Ac‑
ţiunile sale au dus la temeri ale celor‑
lalte republici, exprimate în ideea „ieri 
Kosovo, mâine noi”.

Ca preşedinte al Republicii Sârbe 
din 1989 până în 1997, Slobodan Mi‑
losevic a urmat politici bazate pe na‑
ţionalismul sârbesc. Mulţi observatori 
îl acuză pe Milosevic de ruptura de 
vechea Iugoslavie în anii 1990. Ales 
preşedinte al Republicii Federale Iu‑
goslavia (RFI) în iulie 1997, Milosevic 
şi‑a menţinut puternicul naţionalism, 
lansând asalturi brutale asupra al‑
banezilor provinciei sârbe Kosovo în 
1998 şi 1999. Acestea au avut ca re‑
zultat acţiunea militară a NATO împo‑
triva RFI, în 1999.

Milosevic a pierdut alegerile prezi‑
denţiale federale în septembrie 2000, 
în faţa lui Vojislav Kostunica, candi‑
datul unei coaliţii de opoziţie numită 
Opoziţia Democrată Sârbă (ODS). 

20 A.J.P. TAYLOR, The Habsburg Monarchy: 1809‑1918, Oxford, 1976, p. 261
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În acelaşi timp, partidul său (PSS) a 
pierdut alegerile parlamentare fede‑
rale în favoarea ODS. În octombrie, 
cele două grupări politice au căzut de 
acord asupra unui proiect de forma‑
re a unui guvern provizoriu în Serbia, 
urmând să organizeze alegeri parla‑
mentare în decembrie. ODS a câşti‑
gat 176 din 250 de locuri în Adunarea 
Naţională Zoran Djindjic, un lider al 
ODS a devenit premier în Serbia. În 
martie 2001, guvernul sârb l‑a arestat 
pe Milosevic, sub acuzaţiile de detur‑
nare de fonduri şi abuz de putere. În 
iunie 2001, guvernul sârb, răspun‑
zând presiunilor internaţionale, l‑a ex‑
trădat pe Milosevic la Haga (Olanda), 
pentru a fi judecat de Tribunalul Penal 
Internaţional pentru crime de război. 

Aruncăm o privire la evoluţia eve‑
nimentelor, privind din perspectiva 
sârbă, similară unei perspicacităţi a 
opiniei publice sârbe, deşi este una 
subiectivă. Procesul fostului preşe‑
dinte Slobodan Milosevic la Tribunalul 
de la Haga s‑a presupus a fi „procesul 
secolului”, un caz de justiţie internaţi‑
onală. Milosevic a avut 60 de capete 
de acuzare pentru crime de război, 
crime împotriva umanităţii, genocid în 
Kosovo, Croaţia (Krajina) şi conflicte 
în Bosnia. 

În ochii iugoslavilor, Tribunalul In‑
ternaţional pentru Fosta Iugoslavie 
(TIFY) a devenit un proces de spec‑
tacol politic dirijat de Stalele Unite 

şi ONU. Tribunalul a demonstrat un 
dispreţ profund pentru dreptul inter‑
naţional şi justiţie şi reprezintă un act 
flagrant de politizare a dreptului inter‑
naţional. Aspectul ciudat al acestui 
proces a fost că n‑a avut acoperire 
mediatică. De ce s‑a cenzurat? De ce 
s‑a făcut propagandă? Presa nu a fost 
prezentă. Pe 26 iulie 2002, acuzarea 
şi‑a adus martorul „cheie” împotriva 
lui Slobodan Milosevic, pe Radomir 
Markovic, şeful Departamentului de 
securitate a Statului, de la Ministerul 
de Interne sârb din timpul crizei din 
Kosovo, din 1998‑1999. Presa vesti‑
că l‑a descris ca pe „vechiul şef al po‑
liţiei secrete sârbe” şi membru al „cer‑
cului” Milosevic21. Mărturia sa trebuia 
să aducă proba că Slobodan Milose‑
vic era un criminal de război, cum afir‑
mase NATO. Dar ce s‑a întâmplat, de 
fapt, în timpul prezentării martorului 
cheie al acuzării? A fost un black‑out 
total în privinţa ştirilor despre proces, 
în SUA, dar BBC, Associated Press 
şi CNN au făcut, totuşi, un raport al 
procesului. 

În articolul Milosevic a acţionat 
conform legii, BBC a raportat că lovi‑
tura nu se produsese. S‑a raportat că 
Rade Markovic „a spus Tribunalului 
de la Haga că fostul preşedinte Milo‑
sevic nu era responsabil de crimele 
de război din Kosovo”22. Raportul a 
subliniat că Markovic era „un martor al 
acuzării”, iar acuzarea a fost capabilă 

21 http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/07/26/milosevic.markovic/index.html
22 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2152747.stm
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să arate numai că Milosevic primea 
„briefing‑uri zilnice” din Kosovo. Cu 
toate acestea, intenţia era de a de‑
monstra că Milosevic era responsabil 
de campaniile de purificare etnică şi 
că a comandat crimele de război din 
Kosovo, însă acuzarea n‑a putut sta‑
bili că Milosevic ar fi ştiut ceva despre 
aceste acte criminale. Mens rea, „in‑
tenţia vinovată” este cerută pentru a 
stabili o vină criminală; Richard Mar‑
chande, de la Human Rights Watch, 
organizaţia pentru guvernul SUA şi 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
George Soros, explică: „Partea cea 
mai dificilă este stabilirea legăturii… 
între domnul Milosevic şi aceste cri‑
me”23. El ar fi trebuit cel puţin să ştie 
despre acestea, însă Tribunalul a fost 
incapabil s‑o demonstreze. 

Milosevic a afirmat că incidentul din 
camionul frigorific sau cel cu camionul 
plin de cadavre de albanezi, au fost 
inventate şi fabricate, o manevră ne‑
cesară pentru crearea opiniei publice 
privind extrădarea sa ilegală la Haga, 
pe 28 iunie 2001, dată cunoscută ca 
„ziua Kosovo”. În ceea ce priveşte 
cazul publicat pe larg, al camionului 
frigorific, martorul acuzării, Dragan 
Karleusa a spus că nu a existat vreo 
probă concludentă că trupurile găsi‑
te în apropierea unei secţii de poliţie 
erau cele luate din camion. Karleusa 
a spus: „Încă încercăm să aflăm cine 
sunt, cine i‑a ucis şi unde. Cadavrele 
n‑au fost, încă, identificate”. 

Totuşi, într‑un caz criminal, o vină 
nu poate fi stabilită prin speculaţii, ci 
în baza unor fapte reale. Chiar dacă 
acuzarea ar fi putut proba toate acu‑
zaţiile, trebuia stabilită legătura cu 
Milosevic. Declaraţiile erau ceea ce 
oamenii auziseră spunându‑se şi au 
transmis mai departe, însă nu erau 
declaraţii directe, bazate pe observaţii 
personale. 

În raportul „Martorul Milosevic: Nici 
o ameninţare sârbă”, CNN a spus 
că, după mărturia lui Rade Marko‑
vic, bombardamentul NATO a fost 
responsabil pentru cei 800 de mii de 
refugiaţi albanezi care fugiseră, ca să 
scape. Mulţi au fost îndreptaţi către 
casele lor, spre a se crea o „catastro‑
fă umanitară” care ar fi justificat bom‑
bardamentul NATO, de altfel ilegal în 
dreptul internaţional şi conform Cartei 
ONU. Fiecare naţiune suverană şi in‑
dependentă recunoscută de ONU are 
dreptul de a‑şi apăra frontierele şi a‑şi 
proteja cetăţenii de incursiunile arma‑
te şi ostile. O naţiune poate combate 
o campanie de gherilă separatistă/te‑
roristă, aşa cum UCK/KLA purtau în 
Kosovo. Asemenea măsuri luate de 
către iugoslavi erau legitime şi potri‑
vite. 

Acuzarea a stabilit că Milosevic 
primea informări zilnice ale evenimen‑
telor din Kosovo, ştiind, astfel, despre 
ce se întâmpla acolo. Câteva rapoarte 
de presă au afirmat, voalat, că Milose‑

23 Ibidem
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vic avea controlul direct asupra forţe‑
lor de securitate din Kosovo. 

Era martorul cheie al acuzării, 
Rade Makovic, capabil să demonstre‑
ze „responsabilitatea ordinului”, din 
partea lui Milosevic? Ceea ce s‑a în‑
tâmplat la proces a fost ca o bombă, 
întrucât întreg eşafodaj al acuzării s‑a 
năruit; martorul l‑a disculpat complet 
pe Milosevic. Dar presa din Statele 
Unite şi din alte ţări vestice nu au aco‑
perit niciodată acest punct culminant, 
dramatic din procesul secolului. Presa 
americană depinde de guvern, iar gu‑
vernul SUA nu a dorit ca procesul lui 
Milosevic să fie detaliat în presă. 

Pentru ce a depus mărturie acest 
martor „cheie” al acuzării? El a decla‑
rat că armata iugoslavă şi forţele de 
poliţie aveau ordine de protejare a 
civililor albanezi în Kosovo. Markovic 
a spus: „Armata iugoslavă şi poliţia 
sârbă aveau ordine stricte să prote‑
jeze civilii albanezi în timpul bombar‑
damentelor NATO… n‑am primit ni‑
ciodată vreun ordin, nici nu am auzit 
vorbindu‑se despre vreun ordin sau 
intenţie de a expulza albanezii”24.

Markovic a declarat că primise or‑
dine de la Vlajko Stojiljkovic, Ministrul 
de Interne, nu de la Milosevic. Acesta 
din urmă îi spusese că „fiecare crimă 
trebuie pedepsită imediat”. Milosevic 
comandase în mod special ca nicio 
atrocitate să nu fie comisă împotriva 
civililor etnici albanezi. CNN a raportat 
că Markovic declarase că s‑a încercat 

manipularea lui, pentru a i se „stoar‑
ce” o declaraţie incriminatoare pentru 
Milosevic. În legea penală, aceasta 
este o crimă, este sperjur, lucru foarte 
grav. Aceasta ar pune la îndoială pro‑
cedurile şi legalitatea Tribunalului; în 
fond, Constituţia federală iugoslavă 
a fost încălcată când Milosevic a fost 
extrădat la Haga. Astfel, acesta avea 
o bază legală pentru a nega jurisdic‑
ţia şi validitatea Tribunalului. Acesta a 
fost creat, fondat, finanţat şi controlat 
de către guvernul american. Made‑
leine Albright, „naşa” Tribunalului”, 
l‑a organizat ca pe un instrument de 
propagandă şi o bună parte din banii 
necesari veneau din SUA, având ca 
intermediari organizaţii precum Fun‑
daţia lui George Soros sau New York 
Human Rights Watch.

NATO a bombardat spitale sâr‑
beşti, aziluri de bătrâni, biserici or‑
todoxe, poduri, trenuri, maşini, auto‑
buze şi un lanţ de televiziune. NATO 
a bombardat şi a ucis civili sârbi şi 
albanezi. Să fie acestea pagube co‑
laterale sau crime de război? SUA, 
singurul „hegemon” global, este imun 
la acuzaţii, imunizat de un asemenea 
tribunal internaţional. 

În 2001, fostul ambasador cana‑
dian în Iugoslavia, James Bisset, a 
caracterizat Tribunalul astfel: „Cu si‑
guranţă, acţiunea Tribunalului, afişată 
până în prezent, a arătat mai multe ca‑
racteristici ale unei Chambre d’Etoile 
medievale decât ale unui corp juridic 

24 Ibidem
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independent. Unii dintre cei care au 
fost inculpaţi în secret de către Tribu‑
nal au fost ridicaţi pe cale armată şi 
transportaţi contra voinţei lor la Haga, 
pentru a aştepta în detenţie – vreme 
de luni sau chiar ani – procesele, fără 
posibilitatea de a plăti cauţiune. Ulteri‑
or, li s‑a cerut să facă faţă unor acuza‑
tori necunoscuţi şi adesea ascunşi în 
spatele unui Tribunal care a servit ca 
procuror şi judecător, în acelaşi timp. 
Nu a existat juriu. Dacă deţinutul măr‑
turisea în arest, se presupunea că o 
face voluntar”25. 

La 19 februarie 2002 – o săptămâ‑
nă după începutul procesului – s‑a 
constituit Comitetul Internaţional pen‑
tru Apărarea lui Slobodan Milosevic 
reunind reprezentanţi din 20 de ţări. 
SUA au fost reprezentate de 11 mem‑
bri, inclusiv fostul ministru al Justiţiei, 
Ramsey Clark, copreşedinte. Atitudi‑
nea lui Clark faţă de procesul lui Milo‑
sevic era aceea că a fost o persecuţie 
politică, nu o acuzare legală. Mesaje‑
le Comitetului pe Internet au fost mai 
tranşante în condamnarea directă a 
Tribunalului decât a fost Milosevic în 
discursul său. Ei l‑au numit un tribu‑
nal „cangur”; unul din mesajele de pe 
Internet descrie o întâlnire la Londra: 
„Serbia în proces – NATO e vinovat: 
Procesul lui Slobodan Milosevic”. Gu‑
vernul, presa din SUA au cenzurat 

desfăşurarea procesului, raportând 
selectiv şi în stil propagandistic. 

Departe de a fi ajuns la o conclu‑
zie, procesul lui Milosevic a fost brusc 
şi tragic încheiat prin decesul acuza‑
tului. S‑a consumat multă cerneală, 
făcându‑se diverse supoziţii privind 
cauza morţii: deces provocat de o oa‑
recare entitate sau chiar de acuzatul 
însuşi, deces din cauza sănătăţii şu‑
brede… Oricare ar fi fost cauza, dis‑
pariţia fizică a fostului preşedinte sârb 
a pus capăt intempestiv unui proces 
care, cu siguranţă, ar fi dezvăluit as‑
pecte neştiute, mărturii surpriză, asu‑
pra unor evenimente încă neclare. 

A fost sau nu convenabilă moar‑
tea lui Milosevic? Aceasta depinde de 
perspectiva din care privim. Din punc‑
tul de vedere al Tribunalului, a nu se 
fi ajuns la o condamnare este un lu‑
cru foarte rău: „îl avem pe Milosevic, 
primul şef de stat acuzat de genocid, 
care putea fi judecat pentru crime‑
le sale şi care nu va fi condamnat”, 
comenta Miljenko Dereta, directorul 
organizaţiei sârbe Iniţiative civice, în 
cotidianul Le Figaro26. Procurorul Tri‑
bunalului, Carla Del Ponte, a spus: 
„Este regretabil pentru toţi martorii, 
supravieţuitorii şi pentru toate victi‑
mele care aşteptau să se facă drepta‑
te”27. Este o ocazie pierdută de a con‑
damna într‑o instanţă internaţională 

25 http://news.bbc.co.uk/7/hi/world/europe/country_profiles/10068153.html
26 http://www.lefigaro.fr/debats/20060313.FIG000000314_la_mort_sans_jugement_de_milo‑

sevic_empoisonne_ l_avenir_de_la_serbie.html
27 www.lefigaro.fr, 11 martie 2006, rubrica International
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naţionalismul şi una din manifestările 
sale cele mai grave – terorismul. 

Din punctul de vedere al sârbilor, 
acest deces neaşteptat, având cauze 
controversate, ar putea, cu uşurinţă, 
să creeze un martir al cauzei naţiona‑
le: „Milosevic ar fi atunci ridicat la ran‑
gul de erou naţional”28. Aceasta ar fi o 
tragedie pentru victimele războaielor 
balcanice şi pentru reformatori. Dar 
la Belgrad, Partidul Socialist Sârb al 
fostului preşedinte a deplâns, „o mare 
pierdere pentru Serbia”29. Ministrul 
Afacerilor Externe din Serbia‑Mun‑
tenegru, Vuk Draskovic, a spus că e 
„păcat” că fostul preşedinte iugoslav 
a murit înainte să fi răspuns de actele 
sale în faţa justiţiei. „Sper foarte mult 
că acest eveniment va ajuta Serbia 
să privească definitiv spre viitor”30, a 
declarat Înaltul Reprezentant al UE 
pentru politica externă, Javier Solana. 

Sârbii au văzut în comunism, cu 
ideologia sa de „fraternitate şi unita‑
te”, potenţialul pentru a înnoi politica 
regelui Alexandru, de unitate naţio‑
nală şi de păstrare a statului naţional 
iugoslav. Pentru sârbi, restaurarea 
Iugoslaviei a însemnat că majoritatea 
naţiunii ar fi încă parte a unui singur 
stat. 

Dar Tito, de origine croată, a fost 
capabil să‑i expună pe sârbi la un 
aranjament pe care Habsburgii nu‑l 

izbutiseră, de fapt. Mai precis, să‑şi 
reducă frontierele teritoriale în funcţie 
de ce era acceptabil pentru puteri şi, 
în acelaşi timp, să priveze sârbii de 
toate drepturile constituţionale şi poli‑
tice în aceste regiuni – de exemplu în 
Kosovo‑Metohija sau Krajina – unde 
locuiseră de secole şi care le erau 
patrii legitime. Frontierele regulamen‑
tului constituţional din 1974 difereau 
doar în mică măsură de cele aprobate 
de Austro‑Ungaria la Congresul de la 
Berlin, din 1878. Constituţia din 1974 
stabilea un echilibru foarte precar în‑
tre naţionalităţile iugoslave. 

Ordinea lui Tito, concepută spre 
a atinge pretinsele planuri de hege‑
monie ale naţionaliştilor sârbi, a pro‑
vocat exact acele reacţii naţionaliste 
pe care încercase să le împiedice. O 
cauză majoră a dezintegrării Iugosla‑
viei poate fi găsită în soluţia lui Tito la 
problema naţională. În locul adevăra‑
telor reforme liberale, pe care le intro‑
dusese mişcarea de reformă constitu‑
ţională din anii 1960, Kardelj a impus 
Iugoslaviei o ideologie intolerantă de 
comunism naţional. 

Naţional‑comunismul a fost stabilit 
în Serbia în 1989 de către Milosevic, 
aproape două decenii mai târziu de‑
cât în celelalte republici. Jucându‑se 
încontinuu cu frustrările naţionale ale 
sârbilor, mai ales cu antagonismele 

28 http://www.lefigaro.fr/debats/20060313.FIG000000314_la_mort_sans_jugement_de_milo‑
sevic_empoisonne_ l_avenir_de_la_serbie.html

29 www.lefigaro.fr, 11 martie 2006, rubrica International
30 Ibidem
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nerezolvate pe care le‑au încercat ca 
minorităţi în diverse republici, regimul 
Milosevic a readus vechea ideologie 
comunistă, sfidând, totodată, ceea ce 
construise Tito. În mod cert, aderând 
la comunism chiar în momentul când 
acesta se topea în blocul Sovietic, 
Milosevic a alimentat şi a legitimat 
cerinţele de secesiune în republicile 
iugoslave. 

Nomenklatura anilor ’80, deşi – cu 
excepţia celor din Serbia şi Munte‑
negru – aleşi democratic şi formal 
non‑comunist, abia dacă promovau 
drepturi democratice şi drepturile 
omului. Vechea logică a comunismu‑
lui naţional, aşa cum se prezenta în 
practică, era încă fermă pe poziţie. 
Dând prioritate propriei naţionalităţi, 
desigur, nomenklatura din diversele 
republici şi‑a oferit cu uşurinţă susţi‑
nerea pentru cerinţele naţionaliste în 
regiunile pe care le administra31. 

Îmbinate cu discriminarea etnică 
împotriva grupurilor minoritare în re‑
publicile şi provinciile iugoslave, di‑

versele cerinţe separatist‑naţionaliste 
ale anilor ’80‑’90 au rămas fără ecou 
din partea elitelor guvernamentale 
(nomenklatura), care încă nu renun‑
ţaseră la „costumul” antidemocratic 
şi autoritar comunist. Urmând vechea 
logică a comunismului naţional, susţi‑
nerea lor pentru radicalizarea rapidă 
a mobilizării naţionale a fost urmată 
de creşterea discriminării etnice şi a 
produs, în final, modelele primitive ale 
naţionalismului de secol XIX, însă im‑
pregnat cu intoleranţa comunistă. Cu 
cererile spontane naţionaliste şi cu 
tensiunile interetnice scăpate de sub 
control, a Doua Iugoslavie a fost astfel 
pusă pe calea care a dus, inevitabil, la 
dizolvare şi dezintegrare. 

Dacă este ceva de învăţat de la 
Serbia şi din trecutul Iugoslaviei, este 
tocmai faptul că fără „pacificarea” 
problemelor naţionale şi fără introdu‑
cerea unei ordini democratice nu se 
poate construi cu adevărat o pace 
stabilă. 

31 http://customwire.ap.org/dynamic/external/archive.ap.org/cgi‑bin/APdisplay.cgy=results.
htm&query=serbia
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Abstract 
After the intervention of Coalition For-

ces to Iraq in March 2003, there were re-
gistered a number of case in which per-
sons, usually Iraqi nationals, alleged in 
face of the European Court of Human Ri-
ghts violations of their fundamental rights 
and freedoms guaranteed in virtue of the 
European Convention on Human Rights 
(ECHR) by the agents of the occupying 
power (the UK) and other states‑parties to 
that Convention (The Netherlands). This 
way, the Strasbourg Court was placed in 
a difficult situation firstly to conclude upon 
the existence of jurisdiction of the respon-
dent state, and, secondly, whether the 
jurisdiction is, to establish if that state res-
pected its obligations based on the ECHR. 

There are only several years passed from 
first judgments delivered on the field in 
cases Al‑Saadoon andMufdhi, Al‑Skeini 
and others, Al‑Jedda v. the UK, where the 
High Court considered upon the jurisdic-
tion of the respondent Government, but 
this new case‑law changed definitively 
the concept of the application of Conven-
tion, it being applied extraterritorially far 
away from legal space (espacejuridique) 
of the Council of Europe and even during 
armed conflicts and occupation of another 
states. In the present scientific paper the-
re were analyzed rationale given by the 
Strasbourg magistrates in cases of extra-
territorial application of the Convention in 
Iraq, exposed notable conclusions and 
identified certain gaps, with proper inter-
pretation of the cited case‑law. 
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preliminarii. Curtea Europea‑
nă a Drepturilor Omului a dez‑
voltat o jurisprudență specifică în 
privința aplicabilității extrateritoriale 
a Convenției europene a drepturilor 
omului (CEDO)1 în spețele referitoa‑
re la acțiunile forțelor coaliției în Irak 
în urma intervenției din 2003. În mod 
special, constatările și concluziile 
Curții au privit activitatea contingente‑
lor militare dislocate ale Marii Britanii 
și Olandei.

În respectivul context, urmează de 
remarcat că acţiunile forţelor armate 
britanice și olandeze în războiul din 
Irak au provocat o dezvoltare pozitivă 
a jurisprudenţei Curții de la Strasbo‑
urg cu implicaţii extrateritoriale, anihi‑
lând în mare parte precedentele oferi‑
te de conflictul iugoslav2.

Conflictul armat din Irak poate fi 
separat în două faze. Prima se referă 
la invadarea Irakului de către forţe‑
le armate ale SUA şi Regatului Unit, 
care a început la 20 martie 2003 şi a 
luat sfârşit la 1 mai 2003. Ulterior în‑
cepe faza a doua a conflictului, forţele 
armate ale SUA şi Regatului Unit de‑
venind autoritatea ocupantă în sensul 
dreptului internaţional umanitar. Ele 
au creat Autoritatea Provizorie de Co‑

aliţie (în continuare – APC), menită să 
aibă rolul unui guvern de tranziţie pen‑
tru restabilirea condiţiilor de securitate 
şi stabilitate politică, SUA şi Regatul 
Unit divizând teritoriul Irakului în spaţii 
regionale, pentru fiecare spaţiu acele 
două state fiind „responsabile” în mod 
independent. Conform reglementă‑
rilor interne ale APC, forţele armate 
britanice aveau două funcţii principa‑
le: de a garanta securitatea şi de a 
suporta administraţia civilă, inclusiv în 
provinciile Al‑Basrah şi Maysan, unde 
au şi fost invocate multiple încălcări 
ale Convenţiei. În sarcinile legate de 
securitate intrau patrularea, arestări‑
le, operaţiunile anti‑teroriste, contro‑
lul demonstraţiilor civile ş.a. Conform 
Regulilor de Angajare (regulament in‑
tern al APC), membrii forţelor armate 
aveau dreptul de a aplica forţa doar 
în scopurile auto‑apărării şi protecţiei 
vieţii în cazurile când aceasta era ab‑
solut necesară. Cazurile de aplicare a 
forţei trebuiau raportate superiorilor, 
după caz, fiind efectuate investigaţii, 
la discreţia organelor militare, de că‑
tre „Ramura de Investigaţii Speciale” 
– organ al forţelor armate britanice, 
formal independent3.

1 Convenţia europeană a drepturilor omului, adoptată la 04 noiembrie 1950 la Roma, Italia. 
[On‑line]: http://echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf (Vizitat la 25.01.2015).

2 A se vedeaînacestsensspeţaBankovicş.a. c. Belgieiş.a., decizia din 12 decembrie 
2001. În: baza de date HUDOC. [On‑line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001‑22099 (Vizitat la 20/02/2015).

3 Speţa Al‑Skeiniş.a. c. Regatului Unit, hotărârea din 7 iulie 2011. În: baza de date HU‑
DOC. [On‑line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‑105606 (Vizitat la 
20/02/2015).
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Jurisdicția marii Britanii pe teri-
toriul Irakului. În speţa Al‑Skeini ș.a 
c. Regatului Unit, toţi cei şase recla‑
manţi au invocat încălcarea obligaţiei 
pozitive ce rezultă din art. 2 CEDO 
de a efectua o investigaţie în privinţa 
situaţiei rudelor lor, omorâte de că‑
tre membrii forţelor armate britanice, 
şi din art. 3 în privinţa celui de‑al şa‑
selea reclamant. Toţi reclamanţii au 
fost omorâţi în circumstanţe diverse, 
fiecare dintre ele având importanţă în 
mod separat. Toate încălcările au avut 
loc pe teritoriul controlat de forţele ar‑
mate britanice şi rezultate din acţiuni‑
le şi omisiunile soldaţilor britanici în 
calitatea lor de agenţi ai coroanei.

În privinţa jurisdicţiei, după ce a re‑
iterat principiul teritorialităţii, Curtea a 
efectuat o amplă interpretare a acelor 
două criterii existente de tragere la 
răspundere extrateritorială – autorita‑
tea agent‑stat şi control efectiv. Reie‑
şind din faptul că Regatul Unit era stat 
ocupant şi, într‑un mod evident, exer‑
cita jurisdicţia sa asupra sud‑estului 
Irakului, substituind de fapt compe‑
tenţele guvernului statului ocupat prin 
intermediul APC, Curtea ar fi putut 
fără dificultăţi aplica criteriul „clasic”, 
adică cel de control efectiv. Cu toate 
acestea, ea a pledat pentru interpreta‑
rea extensivă a criteriului de autoritate 
agent‑stat şi a clarificat multiple con‑
tradicţii apărute după decizia dată în 
speţa Bankovic, statuând următoare‑
le: „Este clar că, ori de câte ori statul, 

prin intermediul agenţilor săi exercită 
controlul şi autoritatea asupra unui in‑
divid, adică jurisdicţia, el are obligaţia 
în temeiul art. 1 de a asigura acelei 
persoane drepturile şi libertăţile care 
sunt relevante circumstanţelor în care 
ea se află. În acest sens, drepturile 
garantate de Convenţie pot fi «diviza‑
te şi adaptate»”4. Acest pasaj repre‑
zintă o veritabilă normă cu privire la 
aplicarea extrateritorială a Conven‑
ţiei, ori de câte ori statul acţionează 
prin intermediul agenţilor săi ex lege 
sau privaţi. Mai mult, statul respectiv 
va fi obligat să garanteze doar acele 
drepturi şi obligaţii pe care le poate 
obiectiv proteja. Totodată, nu trebuie 
să ne inducă în eroare faptul că Înalta 
Curte a analizat într‑un mod foarte de‑
taliat starea de ocupaţie exercitată de 
guvernul reclamat, în sensul alegerii 
criteriului aplicabil. Curtea a stabilit că 
Regatul Unit exercita pe teritoriul Ira‑
kului competenţe asemănătoare ace‑
lora unui guvern viabil – un argument 
suplimentar în privinţa exercitării ex‑
trateritoriale a jurisdicţiei asupra per‑
soanelor aflate pe teritoriile Irakului.

În Al‑Skeini poate fi observată situ‑
aţia în care Curtea ar fi putut identifica 
elementul de jurisdicţie după criteriul 
de control efectiv (contestabil – „întru 
determinarea existenţei controlului 
efectiv, Curtea va lua, în primul rând, în 
considerare forţa prezenţei militare în 
spaţiul respectiv”), deoarece ultimul re‑
prezintă o formă a ocupaţiei, deci ocu‑

4 Idem, para. 137.
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paţia poate să implice controlul efectiv. 
Respectiv, pe teritoriile unde Regatul 
Unit exercita competenţe guverna‑
mentale, el deţinea şi control efectiv 
asupra spaţiului corespunzător. Totuşi, 
Curtea a decis să schimbe practica sa 
precedentă – până la Al‑Skeini, crite‑
riul de autoritate agent‑stat nu a mai 
fost aplicat în circumstanţe de conflict 
armat. Deşi abordarea Curţii nu poate 
fi decât lăudată, problema aplicării cri‑
teriului de autoritate agent‑stat nu este 
una de tip alb‑negru. Dacă îl privim 
din perspectiva beneficiului potenţiali‑
lor reclamanţi, atunci el se dovedeşte 
a fi oarecum limitativ, dacă ar fi să‑l 
comparăm cu acela de control efec‑
tiv. Ultimul impune obligaţia de a ga‑
ranta drepturile şi libertăţile omului în 
termeni spaţiali, deci oricând, oricărei 
persoane aflate pe un teritoriu plasat 
sub control efectiv, iar legătura jurisdic‑
ţională există din momentul exercitării 
controlului efectiv. Pe de altă parte, 
testul de autoritate agent‑stat impune 
obligaţia în termeni „personali”, adică 
legătura jurisdicţională dintre victimă 
şi statul ce‑şi exercită jurisdicţia extra‑
teritorială se determină separat pentru 
fiecare ingerinţă, iar momentul apari‑
ţiei legăturii jurisdicţionale coincizând 
cu acela al comiterii încălcării dreptului 
sau libertăţii. Totodată, criteriul de au-
toritate agent‑stat atrage un standard 
de probaţiune mai înalt – dincolo de 

orice dubiu rezonabil. Aceasta înseam‑
nă că in abstracto niciunul din criteriile 
date nu furnizează avantaje unul faţă 
de celălalt, în sensul protecţiei victimei 
ingerinţei, aplicabilitatea acestora de‑
terminându‑se în dependenţă de cir‑
cumstanţele speţei.

Ruda primului reclamant– Al‑Skeini 
– a fost omorâtă în stradă, când mer‑
gea la ceremonia de înmormântare, 
acestea fiind tradiţional urmate de 
împuşcături în aer. El a trezit suspi‑
ciuni soldatului britanic, ca urmare ul‑
timul a folosit arma de foc, aflându‑se 
la o distanţă de aproximativ 10 m de 
victimă5. Ruda celui de‑al doilea re‑
clamant – Salim – a fost împuşcată 
mortal în interiorul unui imobil privat, 
unde a intrat purtând la vedere arme 
de foc. Membrii forţelor armate au luat 
cu asalt imobilul, deşi victimele nu 
prezentau pericol iminent6. Al treilea 
reclamant – Shmailawi – a acţionat în 
numele soţiei şi fiului său7. Toţi trei lo‑
cuiau în clădirea Institutului de Educa‑
ţie, unde reclamantul profesa. În urma 
unor acţiuni militare soţia a fost rănită 
în cap, iar fiul în mână, în timp ce toţi 
trei serveau cina în interiorul imobilu‑
lui. Al patrulea reclamant – Muzban – 
l‑a reprezentat pe fratele său, care a 
fost împuşcat mortal în timp ce condu‑
cea un microbuz, fiind neînarmat, pe 
motivul că a trezit suspiciuni agentului 
britanic8. În cazul celui de‑al cincilea 

5 Idem, para. 34.
6 Idem, para. 39.
7 Idem, para. 43.
8 Idem, para. 47.
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reclamant, tatăl lui – Kareem Ali – a 
fost ultima dată observat bătut de că‑
tre soldaţii britanici, ulterior fiind găsit 
decedat într‑un râu9. A şasea victimă 
– Baha Mousa – reprezentată de tatăl 
său, lucra la recepţia unui hotel, a fost 
luată în custodia forţelor armate brita‑
nice în urma unei operaţiuni militare. 
Ulterior a murit de asfixiere în urma 
a 93 de leziuni corporale identificate. 
Corpul evidenţia semne de sânge şi 
vânătăi, nasul a fost rupt, iar o parte 
din pielea feţei a fost smulsă10.

Din circumstanţele speţei poate 
fi observat că toţi reclamanţii, cu ex‑
cepţia celui de‑al şaselea, au decedat 
în afara localurilor aflate sub contro‑
lul forţelor armate britanice. Curtea a 
concluzionat că a avut loc încălcarea 
obligaţiei pozitive ce reiese din art. 2 
CEDO, deoarece guvernul reclamat 
a omis să exercite o investigaţie efi‑
cientă a decesului rudelor primilor 
cinci reclamanţi. Curtea a considerat 
că investigaţia efectuată de către un 
organ, care nu este independent, nu 
poate fi considerată eficientă.

Reieşind din circumstanţele speţei, 
pot fi diferenţiate 2 tipuri de raporturi de 
tip autoritate agent‑stat. În primul rând, 
este vorba de cazurile când pretinsa 
victimă se află în interiorul localurilor 
aflate sub jurisdicţia exclusivă a statu‑
lui, precum este cazul celui de‑al şa‑
selea reclamant. Această situaţie este 
analogă aceleia când statul exercită în 

mod extrateritorial jurisdicţia, în localu‑
rile misiunilor diplomatice şi consulare, 
după cum rezultă din practica pertinen‑
tă anterioară a Curţii. O altă situaţie se 
referă la interpretarea largă a aceluiaşi 
criteriu, persoanele fiind aflate sub juris‑
dicţia statului ori de câte ori există o le‑
gătură cauzală dintre agentul direct sau 
privat al statului şi ingerinţa produsă ex‑
trateritorial, astfel formându‑se legătura 
jurisdicţională dintre acţiunea statului şi 
imixtiunea în drepturile şi libertăţile unei 
persoane aflate în afara teritoriului sta‑
tului respectiv.

Importanţa speţei rezidă în urmă‑
toarele:

1. Curtea a accentuat autonomia 
noţiunii de jurisdicţie, aplicând pen‑
tru prima dată criteriul de autoritate 
agent‑stat în circumstanţe de conflict 
armat. Astfel, noţiunea de jurisdicţie 
din art.1 CEDO nu reflectă percepţia 
tradiţională a acesteia din dreptul in‑
ternaţional public.

2. CEDO se aplică extrateritorial 
ori de câte ori un agent al statului să‑
vârşeşte o ingerinţă în afara teritoriu‑
lui acestuia, ceea ce poate fi privit ca 
un punct de plecare de la conceptul 
„excepţiilor de la principiul teritoria‑
lităţii”, agresiv promovat de Curte în 
practica precedentă.

3. Conceptul de espace juridique 
nu mai este viabil în sensul limitării 
aplicării extrateritoriale a Convenţiei.

4. În cazul aplicării criteriului de 
autoritate agent‑stat, partea con‑

9 Idem, para. 55.
10 Idem, para. 63.
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tractantă va fi responsabilă pentru 
respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale proporţional acţiunilor/
omisiunilor săvârşite.

5. Pentru atragerea răspunderii ex‑
trateritoriale nu este necesar ca statul 
să exercite competenţele unei admi‑
nistraţii civile (argument al Curţii în 
speţa Bankovic11).

Este oportun să observăm şi crite‑
riul jurisdicţiei funcţionale elaborat de 
judecătorul maltez Bonello în opinia 
separată în speţa Al‑Skeini, fiind pro‑
pusă aplicarea unui criteriu unic – au-
toritate şi control, care, de altfel, fuse‑
se mult timp aplicat de alte jurisdicţii 
internaţionale fără dificultăţi tehnice 
sau doctrinare. După cum remarcă ju‑
decătorul: „Jurisprudenţa Curţii cu pri-
vire la art. 1 al Convenţiei (jurisdicţia 
părţilor contractante) a fost, până în 
prezent, afectată de incapacitatea sau 
refuzul de a se stabili un regim coerent 
şi axiomatic, întemeiat pe elementele 
de bază esenţiale şi imparţial aplicabi-
le în cel mai larg spectru de controver-
se jurisdicţionale”12. 

Conform opiniei judecătorului, per‑
soanele ar cădea sub jurisdicţia statu‑
lui ori de câte ori acţiunile/omisiunile 
statului ar putea fi incluse în una din 
următoarele 5 funcţii:

– respectarea drepturilor omului; 

– implementarea sistemelor pen‑
tru prevenirea încălcărilor; 

– investigarea plângerilor cu privire 
la încălcarea drepturilor omului; 

– pedepsirea agenţilor statului 
care încalcă drepturile omului; 

– compensarea victimelor încăl‑
cărilor.

Funcţiile pe care le‑a propus ju‑
decătorul maltez nu reprezintă nimic 
altceva decât o clasificare specifică 
a obligaţiilor ce le revin statelor în le‑
gătură cu CEDO, de aceea „funcţiile” 
n‑ar trebui să provoace dificultăţi su‑
plimentare de interpretare.

Conform conceptului de jurisdicţie 
funcţională statul ar avea jurisdicţie 
„extrateritorială” asupra persoanelor 
ori de câte ori va exercita autorita‑
tea asupra persoanei prin intermediul 
agentului său sau va deţine un grad de 
control suficient asupra unui teritoriu 
sau localuri (sediul misiunii diplomati‑
ce sau consulare, navă maritimă sau 
aeriană, orice bun imobil) în care s‑a 
aflat persoana în momentul săvârşirii 
actului cauzator de ingerinţă în dreptu‑
rile şi libertăţile fundamentale. Cu alte 
cuvinte, în ce măsură încălcarea a de‑
pins de agenţii statului reclamat.

Speţa Al‑Jedda13, la rândul său, se 
referă la încălcarea art. 5 para. 1 din 
CEDO pentru detenţia ilegală a recla‑

11 Speţa Bankovic ş.a. c. Belgiei ş.a., decizia din 12 decembrie 2001. În: baza de date HU‑
DOC. [On‑line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‑22099 (Vizitat la 
20/02/2015).

12 Speţa Al‑Skeini…Opinia separată a Judecătorului Bonello.
13 Speţa Al‑Jedda c. Regatului Unit, hotărârea din 7 iulie 2011. În: baza de date HUDOC. [On‑li‑

ne]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‑105612(Vizitat la 20/02/2015).
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mantului timp de 3 ani în cadrul loca‑
lurilor britanice, fără a‑i furniza vreo 
învinuire. Curtea din nou a aplicat 
criteriul de autoritate agent‑stat, utili‑
zând aceeaşi formulare ca şi în cazul 
Al‑Skeini: „astfel reclamantul se afla 
sub autoritatea şi controlul Regatu‑
lui Unit de‑a lungul detenţiei”, în mod 
analog referindu‑se în mod exclusiv 
la localurile aflate sub controlul bri‑
tanic. Dacă speţa nu suscită contro‑
verse cu privire la aspectele legate de 
jurisdicţie, atunci ea a pus în discuţie 
chestiuni legate de existenţa încălcă‑
rilor. Guvernul reclamat considera că 
detenţia reclamantului era imputabilă 
Naţiunilor Unite. Curtea a menţionat 
că la momentul invaziei în Irak în mar‑
tie 2003 nu a existat nicio rezoluţie a 
Consiliului de Securitate (CS) care să 
prevadă modalitatea de repartizare a 
rolurilor în Irak în caz de schimbare 
a regimului. Potrivit Curţii, ONU şi‑a 
atribuit un rol în domeniile asistenţei 
umanitare, susţinerii reconstrucţiei 
Irakului şi asistenţei pentru constitui‑
rea unei autorităţi provizorii irakiene, 
dar nu în domeniul securităţii. Pentru 
Curte, rezoluţiile ulterioare ale Consi‑
liului de Securitate nu au schimbat cu 
nimic situaţia, detenţia reclamantului 
nefiind imputabilă ONU, dar Regatu‑
lui Unit. Cel de‑al doilea argument al 
guvernului reclamat a constat în fap‑
tul că Rezoluţia 1546 a Consiliului de 
Securitate punea pe seama Regatului 
Unit obligaţia de a recurge la deten‑
ţii în Irak şi că, în contextul art. 103 
din Carta ONU, aceste obligaţii enun‑

ţate în Rezoluţie prevalează asupra 
acelora decurgând din art. 5 para.1 
din Convenţie. În opinia Curţii, Naţi‑
unile Unite nu au fost create cu unic 
scop de a menţine pacea şi securita‑
tea internaţională, ci în egală măsu‑
ră pentru „realizarea cooperării inter‑
naţionale”, dezvoltând şi încurajând 
respectarea drepturilor omului şi a li‑
bertăţilor fundamentale. Curtea a fost 
de părere că o rezoluţie a CS trebuie 
interpretată în sensul prezumţiei că 
aceasta nu presupune obligaţii care 
ar contraveni principiilor fundamen‑
tale în materia protecţiei drepturilor 
omului. În caz de ambiguitate cu pri‑
vire la conţinutul unei atare rezoluţii, 
Curtea este cea care trebuie să reţină 
interpretarea, care ar corespunde cel 
mai bine exigenţelor convenţionale şi 
care ar permite evitarea oricărui con‑
flict dintre obligaţii.

Ţinând cont de importanţa rolului 
pe care îl au Naţiunile Unite în dezvol‑
tarea şi apărarea drepturilor omului, 
Consiliul de Securitate, potrivit Curţii, 
trebuie să utilizeze un limbaj clar şi 
explicit dacă intenţionează ca statele 
să adopte măsuri particulare suscep‑
tibile să intre în conflict cu obligaţiile 
lor ce decurg din normele internaţio‑
nale de protecţie a drepturilor omului. 
În absenţa unei dispoziţii clare în sens 
contrar, Curtea prezumă că CS aştep‑
ta de la statele‑membre ale forţei mul‑
tinaţionale să contribuie la menţinerea 
securităţii în Irak cu respectarea obli‑
gaţiilor lor decurgând din dreptul inter‑
naţional al drepturilor omului, din care 
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face parte și Convenţia europeană. În 
final, Curtea a considerat că Rezoluţia 
1546 a CS autoriza Regatul Unit să ia 
măsuri pentru a contribui la menţine‑
rea securităţii şi stabilităţii în Irak, dar 
nicidecum să încarcereze fără termen 
şi inculpare un individ care potrivit au‑
torităţilor constituia un risc pentru se‑
curitatea Irakului.

Totuşi nu suntem întru totul de 
acord cu poziţia Curţii. Dacă potrivit 
majorităţii judecătorilor suntem de 
acord cu aspectele legate de jurisdic‑
ţie, atunci nu considerăm că în speţă 
a avut loc o încălcare a art. 5 para.1 
din Convenţie14. Dezacordul se fun‑
damentează pe caracterul art. 103 din 
Carta ONU, care dispune că obligaţii‑
le statelor‑membre în virtutea acestui 
text prevalează asupra oricărei alte 
obligaţii de drept internaţional. În pa‑
ragraful 10 al Rezoluţiei sale 1546, 
adoptată la 8 iunie 200415, CS a decis 
că forţa multinaţională este „abilitată 
să ia toate măsurile necesare pentru 
a contribui la menţinerea securităţii şi 
stabilităţii în Irak conform scrisorilor 
care figurau în anexa acestei rezolu‑
ţii. Una dintre aceste scrisori, adresa‑
te de către secretarul de stat al SUA, 
Colin Powell, confirma că forţa mul‑
tinaţională era pregătită să‑şi asume 

un ansamblu larg de sarcini, în special 
pentru a proceda la detenţia persoa‑
nelor atât de necesară pentru raţiuni 
imperioase de securitate. Majoritatea 
Curţii a concluzionat că dispoziţiile 
Rezoluţiei 1546 nu erau suficient de 
clare. Cu regret, suntem de părere că 
nu putem să pretindem de la Consiliul 
de Securitate ca acest organ să ex‑
pună în avans, în detaliu, fiecare mă‑
sură pe care o forţă militară ar putea 
să o adopte pentru a contribui la pace 
şi securitate în virtutea mandatului în 
cauză. Detenţia este o măsură adese‑
ori utilizată în situaţiile de conflict, pe 
care dreptul umanitar o recunoaşte de 
multă vreme. Considerăm că din tex‑
tul Rezoluţiei şi din contextul în care 
forţa multinaţională opera deja şi re‑
curgea la detenţii în Irak, rezultă clar 
că statele‑membre erau autorizate 
să continue adoptarea acestui tip de 
măsuri atât de necesare. Prin urmare, 
obligaţia de internare a reclamantului 
care‑i incumba Regatului Unit în virtu‑
tea autorizării Consiliului de Securita‑
te prevala asupra obligaţiei rezultate 
din art. 5 para. 1 din Convenţie.

O altă speţă ‑ Al‑Saadoon şi 
Mufdhi16 ‑ se referă la perioada de 
după 28 iunie 2004, când ocupaţia 
Irakului de către forţele armate brita‑

14 A se vedea opinia separată a judecătorului M.Poalelungi la hotărârea Al‑Jedda c. Regatului 
Unit.

15 Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1546 (2004) din 8 iunie 2004. În: baza de date 
a actelor adoptate de ONU. [On‑line]: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
RES/1546(2004)(Vizitat la 20/02/2015).

16 Speţa Al‑Saadoon şi Mufdhi c. Regatului Unit, hotărârea din 2 martie 2010, definitivă din 2 
octombrie 2010. În: baza de date HUDOC. [On‑line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001‑97575(Vizitat la 20/02/2015).
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nice a luat sfârşit – fapt important din 
punct de vedere al criteriului aplicabil. 
În general, e vorba despre doi resor‑
tisanţi ai Irakului, care au fost iniţial 
(din martie 2003) deţinuţi în localuri‑
le aflate sub controlul forţelor armate 
britanice, apoi transmişi autorităţilor 
irakiene (31 decembrie 2008), fiind în‑
vinuiţi de către ultimele de comiterea 
crimelor de război. Ambii au fost ulte‑
rior transferaţi, cu încălcarea obligaţi‑
ei impusă de Curtea Europeană, prin 
măsura provizorie de a nu‑i transmite 
autorităţilor Irakului, din motivul că ei 
ar putea fi supuşi pedepsei capitale în 
lipsa unui proces echitabil, concluzi‑
onând că suferinţele psihologice ale 
reclamanţilor rezultate din teama de 
executare de către autorităţile Irakie‑
ne se califică ca şi tratament inuman 
în sensul art. 3 din CEDO17.

Curtea nu a fost excesiv de speci‑
fică în concluzia sa privind jurisdicţia 
Regatului Unit asupra reclamanţilor în 
cauză, şi anume: „Curtea consideră 
că, având în vedere controlul total şi 
exclusiv de facto şi de jure, exercitat 
de către autorităţile din Regatul Unit 
asupra sediului în cauză, persoanele 
deţinute acolo, inclusiv reclamanţii, se 
aflau sub jurisdicţia Regatului Unit (a 
se vedea Hess c. Regatului Unit)”. În 
concluzia Înaltei Curţi se evidenţiază 

două elemente. În primul rând, ea 
se referă doar la localurile aflate sub 
controlul Regatului Unit şi nu la terito‑
riul ocupat de forţele armate britanice. 
În al doilea rând, Curtea face trimitere 
la speţa Hess c. Regatului Unit, unde 
a statuat doar că statul poate, în anu‑
mite circumstanţe, să fie responsabil 
prin prisma CEDO pentru acţiunile/
omisiunile autorităţilor sale în afara 
teritoriului său18. Totodată, circum‑
stanţele speţei sunt apropiate acelora 
în care se afla a şasea victimă – Baha 
Mousa – din speţa Al‑Skeini. Prin ur‑
mare, considerăm că Înalta Curte, 
deși nu a specificat in termenis, de 
fapt a aplicat criteriul de autoritate 
agent‑stat în sensul îngust al acestu‑
ia, deci asupra localurilor controlate 
de guvernul reclamat. 

Curtea a întâmpinat noi provocări 
în recenta speţă Hassan c. Regatului 
Unit19. Reclamantul a invocat încălca‑
rea art. art. 2, 3, 5 în privinţa fratelui 
său – Tareh Hassan. Fiind capturat 
de către forţele armate britanice şi 
deţinut într‑un local aflat sub controlul 
prioritar al forţelor armate americane, 
reclamantul ulterior a fost găsit la o 
distanţă de 700 km de la locul deten‑
ţiei, cu 8 răni de gloanţe şi leziuni cor‑
porale multiple. 

17 Idem, para. 144.
18 Speţa Hess c. Regatului Unit, decizia din 28 mai 1975. În: baza de date HUDOC. [On‑line]: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‑70003(Vizitat la 20/02/2015).
19 Speţa Hassan c. Regatului Unit, hotărârea din 16 septembrie 2014. În: baza de date HU‑

DOC. [On‑line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‑146501(Vizitat la 
20/02/2015).
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Speţa a ridicat mai multe chestiuni, 
anterior neabordate expres în juris‑
prudenţa Înaltei Curţi. În primul rând, 
ne interesează problema jurisdicţiei 
şi atribuirii faptelor invocate de către 
reclamant Regatului Unit. Fiind captu‑
rat, el indubitabil se afla sub controlul 
şi autoritatea agenţilor britanici, însă 
ulterior a fost transmis în localurile 
americane, unde agenţii britanici de‑
ţineau un anumit grad de control asu‑
pra persoanelor capturate de către 
ei. Gradul de control necesar pentru 
atragerea elementului de jurisdicţie a 
fost disputat de către părţi. Principala 
controversă consta în aplicabilitatea 
criteriilor existente. Controlul efectiv/
general asupra spaţiului nu putea fi 
aplicat din două motive: capturarea 
şi detenţia au avut loc în timpul fazei 
active a conflictului armat, ea prece‑
dând perioada de ocupaţie; victima a 
fost găsită la 700 km de la locul deten‑
ţiei, spaţiul respectiv nefiind nici sub 
controlul forţelor armate americane, 
nici britanice. Unicul criteriu aplicabil 
rămâne acela al autorităţii agent‑stat, 
care de asemenea trezeşte dificultăţi 
de interpretare. Autoritatea agent‑stat 
solicită un grad sporit de probaţiune, 
statul trebuind să‑şi exercite controlul 
asupra victimei şi să‑i cauzeze pre‑
tinsa încălcare dincolo de orice dubiu 
rezonabil20. Situaţia este mai dificilă 
pentru faza a doua – probarea cauza‑

lităţii dintre faptul detenţiei lui Tareh şi 
găsirea ulterioară a acestuia decedat, 
cu multiple răni şi vânătăi, însă, după 
cum invocă reclamantul, victima nu a 
mai intrat în contact cu nimeni după 
capturare şi nici după eliberarea sa 
din detenţie. Este oarecum dubioasă 
posibilitatea reală a atribuirii Regatului 
Unit a încălcării art. 2 şi art. 3, decât 
sub aspectul procedural al acestora. 
Şi într‑adevăr, reclamantul nu a reuşit 
să probeze dincolo de orice dubiu re‑
zonabil că pentru guvernul britanic au 
existat premise de maltratare, care ar 
atrage obligaţia procedurală de a in‑
vestiga actele de tortură invocate. Ab‑
senţa probelor în mod egal se referă 
şi la cauzalitatea dintre acţiunile sol‑
daţilor britanici şi decesul lui Tareh21.

În privinţa jurisdicţiei, Curtea a res‑
pins obiecțiile guvernului britanic și a 
conchis că fratele reclamantului s‑a 
aflat în limitele jurisdicției Regatului 
Unit în sensul art. 1 din Convenție, 
desconsiderând criteriul de control 
efectiv în favoarea aceluia de autori-
tate agent‑stat și subliniind că Tarek 
Hassan a fost plasat sub autoritatea 
și controlul fizic al soldaților coroanei 
britanice. Pe acest teren, Curtea a 
stabilit că Regatul Unit a deţinut auto‑
ritatea şi controlul asupra lui Tareh în‑
cepând cu capturarea lui şi terminând 
cu eliberarea lui22.

20 Idem, para. 48.
21 Speţa Hassan, para. 62‑63.
22 Idem, para. 78, 82.
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Astfel nu a fost luată în conside‑
rare jurisdicţia SUA asupra localurilor 
de detenţie, în rezultat fiind ignorat 
principiul aurului monetar, o limitare 
specifică a aplicării extrateritoriale a 
CEDO, ce constă în regula că Cur‑
tea nu poate judeca statul reclamat 
fără să se expună asupra răspunderii 
unui stat terţ, absent în proces, la caz 
SUA, care a exercitat control efectiv 
asupra închisorii unde Tareh a fost 
deţinut. Putem observa că jurisdicţia 
Regatului Unit a fost regăsită doar în 
măsura relevanţei aplicării dreptului 
la libertate, conform regulii stabilite 
anterior în Al‑Skeini – drepturile pot fi 
„divizate şi adaptate”.

Oricum, cel mai important moment 
al hotărârii se referă totuși la pretinsa 
încălcare a art. 5 pe finalul detenţiei 
provizorii pentru a se determina sta‑
tutul (de combatant sau civil) al lui Ta‑
reh, conform Convenţiei III de la Ge‑
neva23, luând în considerare că ultima 
permite detenţia provizorie a persoa‑
nelor pentru determinarea statutului 
acestora. Astfel, conform statului re‑
clamat, după detenţia lui Tareh şi in‑
terogarea lui de către agenţii britanici 
şi americani, acestuia i‑a fost conferit 
statutul de necombatant, după ce el 
şi fusese eliberat. Problema constă 
în faptul că art. 5 para.1 prevede ex‑
cepţiile de la dreptul la libertate într‑un 

mod limitativ şi exhaustiv, printre ele 
neregăsindu‑se şi „detenţia provizorie 
întru determinarea statului persoanei 
conform normelor dreptului umanitar”, 
fapt desconsiderat de Marea Cameră 
a Curții. Deci suntem în faţa situaţiei 
în care, conform dreptului interna‑
ţional umanitar detenţia lui Tareh a 
fost legitimă, nu şi conform dreptului 
CEDO. Amintim că Regatul Unit nu a 
făcut nicio declaraţie în sensul art. 15 
al Convenţiei pentru a suspenda/limi‑
ta aplicarea art. 5. Curtea a conside‑
rat că art. 5 urmează să fie aplicat în 
mod diferenţiat arestărilor efectuate 
pe timp de pace şi pe timp de război, 
astfel că, chiar şi în lipsa unei limitări 
exprese, înaltele părţi contractante 
pot deţine persoanele în baza Con‑
venţiilor de la Geneva atât timp cât: 
detenţia nu este arbitrară; este legi‑
timă în sensul dreptului umanitar; şi 
sunt respectate standardele procedu‑
rale adaptate dreptului umanitar: eva‑
luarea bianuală a detenţiei de către un 
organ non‑judiciar24. Mai mult, pentru 
o asemenea interpretare a art. 5 nu 
este necesară derogarea în sensul 
art. 1525.

„Acomodând” art. 5 la circumstan‑
ţe de conflict armat, Marea Cameră 
a modificat pe cale jurisprudenţială 
conţinutul art. 5, care prevede limita‑
tiv în textul para. 1 limitările permisi‑

23 Convenţia nr.III privind tratamentul prizonierilor de război, semnată la 12 august 1949 la 
Geneva. [On‑line]: http://www.icrc.org/ihl/INTRO/375?OpenDocument(Vizitat la 20/02/2015).

24 Speța Hassan…para. 97, 105, 106.
25 Idem, para. 104.
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bile. Deci Curtea nu a interpretat pur 
şi simplu extensiv articolul, ci i‑a mo‑
dificat scopul. Pentru a fundamenta 
raţionamentul, Curtea a invocat urmă‑
toarele. În primul rând, s‑a aplicat art. 
31 para. 3 lit. c) al Convenţiei de la 
Viena privind dreptul tratatelor, care 
a şi permis interpretarea art. 5 în lu‑
mina dreptului umanitar. Însă mai im‑
portant este argumentul ce reiese din 
art. 31 para. 3 lit. b), precum că tex‑
tul Convenţiei poate fi modificat şi în 
baza practicilor consecutive ale păr‑
ţilor contractante. Deoarece ulterior 
adoptării CEDO, după cum observă 
Curtea, statele nu au făcut declaraţii 
derogatorii în circumstanţe de conflict 
armat internaţional (nu şi de conflicte 
interne), Marea Cameră a conside‑
rat că inacţiunea dată poate fi consi‑
derată suficientă pentru modificarea 
conținutului Convenţiei și într‑un final 
a conchis cu o majoritate de voturi (13 
la 4) asupra neîncălcării la caz a art. 
5 (para. 1‑4) CEDO, detenția lui Tareh 
Hassan de către autoritățile britanice 
nefiind calificată ca arbitrară.

În acest context, evidențiam că, 
într‑adevăr, în anumite circumstanţe 
conţinutul tratatului poate fi modifi‑
cat pe calea practicilor statelor, însă 
în acest caz existenţa intenţiei părţii 
contractante pare a fi dubioasă. De al‑
tfel, ori de câte ori statele nu ar aplica 
Convenţia, ar putea exista riscul unei 
eventuale alterări pe cale jurispruden‑

ţială a acesteia. În orice eventualitate, 
hotărârea dată va avea repercusiuni 
majore asupra practicii aplicării CEDO 
în circumstanţe de conflict armat. 

Jurisdicția Olandei în limitele te-
ritoriului irakian: În același context 
al acțiunilor efectivului militar străin în 
Irak, cu referire la acțiunile contingen‑
tului olandez, menționăm o altă speță 
recentă Jaloud c. Olandei26, în care 
Marea Cameră a Curții s‑a pronunțat 
asupra jurisdicției Olandei în cazul 
omorului cetățeanului irakian Azhar 
Jaloud, fiului reclamantului, de către 
soldații olandezi în cadrul unui inci‑
dent la punctul de control (bloc‑post) 
situat în or. Ar Rumaytah, provincia 
Al‑Muthanna, Irakul de Sud‑Est, regi‑
unea fiind aflată sub controlul forțelor 
militare ocupante.

Reclamantul a pretins nerespec‑
tarea de către guvernul reclamat a 
obligațiilor pozitive ce reies din art. 
2 al Convenției în aspect procedu‑
ral, și anume investigarea eficientă 
a omorului victimei, din următoarele 
considerente: incidentul produs a fost 
cercetat exclusiv de către membrii 
Unității de Jandarmerie dislocați în 
Irak subordonați direct comandantului 
de batalion olandez, fără implicarea 
organelor procuraturii; decizia ulteri‑
oară a procurorului olandez și a Ca‑
merei de Apel din Arnhem (Olanda) 
de a nu‑l persecuta pe făptuitorul lo‑
cotenentul A., ale cărui acțiuni cel mai 

26 Speța Jaloud c. Olandei, hotărârea din 20 noiembrie 2014. În: baza de date HUDOC. [On‑li‑
ne]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‑148367(Vizitat la 20/02/2015).
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probabil au cauzat decesul lui Azhar 
Jaloud, s‑au bazat exclusiv pe datele 
incluse în raportul succint perfectat de 
către membrii Unității de Jandarmerie 
enunțate; la perfectarea raportului nu 
au fost audiați martorii (personal mili‑
tar irakian) care au asistat la inciden‑
tul în urma căruia victima a decedat, 
depozițiile preluate de soldații olan‑
dezi de la unicul civil ce a asistat la 
incident au fost extrem de superficiale 
și contraveneau declarațiilor acestuia 
făcute ulterior în fața unui oficial iraki‑
an; locotenentul A. a fost audiat abia 
peste 7 ore de după incident și nu a 
fost separat de martorii care au asis‑
tat la acesta, având posibilitate reală 
să discute cu dânșii și să‑i influențeze; 
locotenentul A. a recunoscut că a avut 
posibilitate să ceară și a obținut de la 
comandamentul irakian lista cu nume‑
le militarilor irakieni care de aseme‑
nea au tras focuri (și numărul exact de 
focuri trase) în automobilul în care s‑a 
aflat victima, fapt care demonstrează 
posibilitățile reale ale făptuitorului de 
a manipula probele; neanexarea listei 
respective cu numele militarilor iraki‑
eni la dosarul de investigație perfectat 
de către membrii Unității de Jandar‑
merie; deținerea cadavrului victimei 
pentru câteva ore fără a fi efectuată 
autopsia, cu transferarea ulterioară 
a acestuia într‑un spital irakian ci‑
vil unde a fost examinat în absența 
reprezentanților contingentului olan‑
dez, drept rezultat fiind întocmit un 

raport de expertiză scurt și fără deta‑
lii; membrii familiei victimei nu au fost 
implicaţi în investigație și nici informaţi 
despre rezultatele acesteia27.

Curtea Europeană în primul rând a 
analizat chestiunea jurisdicției Olandei 
în speță, guvernul reclamat invocând 
lipsa acesteia pe motiv că Olanda ni‑
ciodată nu a fost „autoritate ocupan‑
tă” în termenii dreptului internațional, 
acestea fiind SUA și Marea Britanie, 
precum s‑a menționat expres și în 
rezoluțiile Consiliului de Securitate, 
adoptate în privința Irakului; contin‑
gentul național olandez nu a benefici‑
at de puteri publice pe teritoriile ocu‑
pate în cadrul intervenției conduse de 
Washington și Londra; deși militarii 
olandezi au participat la asigurarea 
ordinii publice în Irak, la momentul 
evenimentelor în cauză și decesul lui 
Azhar Jaloud, responsabilitatea prin‑
cipală pe acest teren a fost transfe‑
rată către forțele militare și de poliție 
irakiene; moartea victimei a survenit 
în apropierea unui punct de control 
aflat în subordinea autorităților irakie‑
ne și necontrolat de militari olandezi, 
care deși se aflau în apropierea aces‑
tuia, nu exercitau autoritate oficială; 
Olanda nu a exercitat niciodată auto‑
ritate asupra victimei și nu l‑a deținut 
în custodie, neavând nici atribuții le‑
gale în acest sens; faptul că un militar 
olandez ar fi împușcat o persoană, 
chiar admițând că focul tras de primul 
a fost fatal și a cauzat decesul aces‑

27 Idem, para. 105‑108.
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tuia din urmă, nu poate fi calificat ca 
suficient pentru a determina jurisdicția 
statului pe care făptuitorul îl reprezin‑
tă; chiar și admițând că Olanda prin 
intermediul contingentului său militar 
ar fi exercitat control asupra autovehi‑
culului în care s‑a aflat victima, spațiul 
respectiv este atât de mic încât aici 
nu ar mai fi nicio diferență semnifica‑
tivă între „control efectiv asupra unui 
spațiu” și „autoritatea agent‑stat”28. 

În acest context, în privința 
jurisdicției olandeze, sunt interesante 
argumentele Guvernului britanic care 
a avut calitatea de intervenient în 
prezenta speță, agentul coroanei bri‑
tanice susținând că în eventualitatea 
în care Curtea Europeană va decide 
asupra jurisdicției statului reclamat, 
va surveni un risc real că în viitor sta‑
tele‑contractante vor fi foarte reticente 
să răspundă chemării Națiunilor Unite 
de a contribui cu trupele și contingen‑
tele naționale la operațiunile și misiu‑
nile internaționale mandatate să asi‑
gure pacea și securitatea în lume29. 

Oricum, chintesența speței rămân 
a fi constatările Înaltei Curți în legătu‑
ră cu acest subiect. Astfel, magistrații 
europeni au subliniat că în chesti‑
unea stabilirii jurisdicției unui stat 
conform Convenției, ei sunt ghidați 
de circumstanțele de fapt ale cauzei 
și normele relevante ale dreptului 
internațional, conchizând că statutul 
de putere ocupantă în sensul art. 42, 

sau absența acestuia, per se nu sunt 
determinante la stabilirea jurisdicției. 
Iar faptul executării unei decizii sau 
a unui ordin a unui stat străin (pute‑
re ocupantă) nu este suficient pentru 
a scuti un stat de obligațiile ce‑i revin 
în virtutea CEDO. Prin urmare, statul 
reclamat nu este privat de jurisdicție 
în sensul art. 1 al Convenției prin 
simplul fapt că a acceptat controlul 
operațional de comandament al mi‑
litarilor britanici. Suplimentar, Curtea 
a notat că Olanda a deținut drepturi‑
le exclusive de comandament asupra 
personalului său militar dislocat în 
Irak, deși acesta s‑a aflat sub condu‑
cerea comandanților străini, formula‑
rea politicilor de bază, printre care și 
stabilirea limitelor admisibile și reguli‑
lor de utilizare a forței, a constituit do‑
menii rezervate statelor ce și‑au trimis 
contingentele naționale. Nu este de‑
cisiv dacă punctul de control unde a 
avut loc incidentul a fost în mod nomi‑
nal controlat de către forțele de ordine 
ale Irakului, deoarece în conformitate 
cu ordinul Administrației provizorii, 
efectivele irakiene respective au fost 
subordonate și controlate de forțele 
coaliției. 

Cu referire la circumstanțele cauzei 
și decesul fiului reclamantului, Curtea 
a subliniat că Azhar Jaloud și‑a găsit 
moartea în momentul în care asupra 
automobilului în care acesta se afla 
ca pasager au fost trase focuri de 

28 Speța Jaloud… para. 112‑120.
29 Idem, para. 121‑126.
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armă în timpul trecerii prin punctul de 
control aflat în gestiunea personalului 
militar subordonat direct ofițerilor ar‑
matei olandeze, prin urmare Regatul 
Olandei a exercitat jurisdicție în sen‑
sul art. 1.

Precum vedem, Curtea nu a fost 
destul de explicită în a releva criteriul 
de stabilire a jurisdicției Olandei în 
prezenta cauză (control efectiv/autori‑
tate agent‑stat), având în vedere cele 
din urmă constatări elucidate supra, 
aparent ar rezulta că a fost aplicat 
criteriul de control efectiv pe care l‑au 
avut militarii olandezi asupra forțelor 
de ordine irakiene, și, implicit, asu‑
pra punctului de control în raza căru‑
ia victima a fost ucisă. Însă având în 
vedere cele dintâi concluzii ale Curții 
pe acest teren, și anume cele referi‑
toare la faptul că statul reclamat și‑a 
păstrat autoritatea de comandament 
asupra personalului său militar dislo‑
cat în Irak, precum și că a beneficiat 
de competențe exclusive în stabilirea 
limitelor admisibile și regulilor de utili‑
zare a forței, inclusiv cu referire la lo‑
cotenentul A., acțiunile căruia cel mai 
probabil au cauzat decesul lui Azhar 
Jaloud, sesizăm și anumite elemen‑
te caracteristice criteriului autoritate 
agent‑stat.

Este notabil faptul că în prezenta 
cauză, Curtea a fost nevoită să‑și mo‑
tiveze într‑un mod mai specific con‑
cluziile cu privire la jurisdicția Olan‑
dei, decât în jurisprudența anterioară, 
deoarece în spețele analizate anteri‑

or, statul reclamat – Regatul Unit din 
start a fost poziționat ca putere ocu‑
pantă în sensul regulilor de purtare a 
războiului, ce exercita control efectiv 
asupra teritoriilor irakiene aflate sub 
ocupația sa în urma intervenției din 
martie 2003. 

Referitor la fondul pretențiilor re‑
clamantului – și anume investigarea 
ineficientă de către autoritățile olan‑
deze a decesului fiului său, și, deci, 
încălcarea art. 2 din CEDO în aspec‑
tul său procedural, magistrații euro‑
peni deși, au notat că în acest caz 
nu poate fi stabilit cu certitudine că 
în urma acțiunilor ofițerului olandez 
victima Azhar Jaloud a decedat, ei au 
conchis că oricum autorităților olande‑
ze le‑a incumbat obligația să investi‑
gheze circumstanțele acestui deces.

În privința independenței anche‑
tei, Curtea a subliniat că în cadrul 
investigației cazurilor de deces, 
independența și eficiența anchetei 
poate fi pusă la îndoială în situația 
în care anchetatorii și cei investigați 
mențin relații strânse între ei, însă 
în prezenta speță nu a găsit teme‑
iuri suficiente pentru a considera că 
independența acelora ce au investi‑
gat incidentul a fost subminată. 

Cât despre eficiența investigației, 
s‑a notat că discrepanțele în depozițiile 
martorului civil în fața comandamen‑
tului olandez și a oficialului irakian, in‑
vocate de către reclamant, pot releva 
neconcordanțele existente în oricare 
dintre aceste declarații și sunt insufi‑
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ciente pentru a califica ancheta ca fi‑
ind ineficientă în sensul art. 2 CEDO. 
Referitor la audierea cu întârziere a 
locotenentului A., magistrații au sta‑
bilit că simplul fapt de neadoptare a 
măsurilor corespunzătoare și potrivi‑
te poate submina eficiența anchetei, 
deși nu există probe că ofițerul ar fi 
încercat să manipuleze probele. Din 
dosar rezultă că nu au fost luate mă‑
suri pentru a preveni o atare situație. 
Pe terenul argumentului obținerii de 
către locotenentul A. a listei cu nume‑
le persoanelor‑militari irakieni care de 
asemenea au tras focuri de armă în 
automobilul în care s‑a aflat victima, 
Curtea a enunțat că simplul fapt al 
dobândirii actului respectiv nu ridică 
obiecţiuni, deoarece ofițerul olandez, 
în virtutea funcției, a fost responsabil 
pentru acțiunile contingentului naţio‑
nal, dar și forțelor irakiene, care i se 
supuneau direct, mai mult decât atât, 
urmau a fi întreprinse acțiuni pentru 
a ancheta fapta. Totuși, în condițiile 
în care lista enunțată a fost obținută, 
ea urma a fi anexată la materialele 
cauzei, informația conținută în ea ar 
putea fi utilă în special în comparație 
cu depozițiile date de membrii forțelor 
de ordine irakiene. Prin urmare, Cur‑
tea a semnalat o deficiență de anche‑
tă în această privinţă. Cât privește 
argumentul reclamantului despre 
ineficiența autopsiei, Curtea a conchis 
că nu se cunoaște nimic despre medi‑
cul‑legist irakian care a efectuat‑o, iar 
raportul însuși este extrem de succint, 

lipsit de detalii și fotografii. Mai mult, 
din materialele speței rezultă că nu 
s‑au apreciat opțiuni alternative de a 
efectua autopsia, oricare din puterile 
ocupante sau una din forțele coaliției 
urmând a avea facilități în acest 
sens. Drept consecință, și în privința 
condițiilor de efectuare a autopsiei și 
raportului final perfectat, investigația a 
demonstrat deficiențe. Cu privire la ne‑
examinarea și nepăstrarea gloanțelor 
depistate în cadavrul victimei, CEDO 
a hotărât că lipsa cercetării acestora 
în condiții corespunzătoare este in‑
acceptabilă în cadrul unei investigații 
de deces, împărtășind argumente‑
le reclamantului în acest sens. Însă 
pronunțându‑se asupra celui din urmă 
argument – neînștiințarea rudelor 
despre mersul și rezultatele anchetei, 
Curtea l‑a apreciat ca neîntemeiat în 
condițiile în care tatăl a avut acces la 
dosar și materialele anexate la aces‑
ta, expediind copiile relevante chiar 
în adresa Curții, prin urmare la acest 
punct ancheta nu a fost inadecvată.

În concluzie, deși a semnalat 
deficiențele întâmpinate de personalul 
militar olandez pe parcursul anchetei, 
precum dislocarea într‑un stat străin 
în proces de restaurare după ostilități, 
a cărui limbă și cultură le este complet 
străină și ai cărui cetățeni au fost mar‑
torii incidentului în urma căruia fiul re‑
clamantului a decedat, Curtea a decis 
totuși că investigarea circumstanțelor 
decesului lui Azhar Jaloud a fost in‑
eficientă pentru a satisface standar‑
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dele cerute de art. 2 din CEDO din 
următoarele considerente: actele ce 
au conținut informații relevante nu 
au fost puse la dispoziția autorităților 
judecătorești și reclamantului; nu au 
fost adoptate măsuri pentru a preve‑
ni contactele între locotenentul A. și 
martorii la incident înainte de a‑i inte‑
roga; nu au fost luate măsuri pentru 
a efectua o autopsie corespunzătoa‑
re, drept rezultat raportul perfectat în 
urma examinării cadavrului a fost in‑
suficient; și în ultimul rând, nu au fost 
păstrate gloanțele depistate în corpul 
neînsuflețit al victimei – probele mate‑
riale importante care ar putea dezvă‑
lui detaliile decesului30.

Concluzii: Având în vedere cele 
relatate, urmează să conchidem că 

analiza practicii Curţii de la Strasbo‑
urg pe terenul conflictului irakian ne 
demonstrează, în primul rând, evolu‑
ţia aplicării extrateritoriale a Conven‑
ţiei Europene, fiind facilitată posibi‑
litatea angajării răspunderii unui stat 
ori de câte ori reclamantul va putea 
proba autoritatea şi controlul pe care 
le‑a exercitat agentul statului asupra 
sa pe timp de conflict armat, iar, în 
al doilea rând, – dificultăţile cu care 
se confruntă Curtea – de aplicare a 
criteriilor existente întru identificarea 
jurisdicţiei, dar şi de corelare a nor‑
melor Convenţiei cu acelea de drept 
internaţional umanitar și regulile de 
purtare a războiului. 
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Rezumat: Odată cu aderarea Româ‑
niei la Uniunea Europeană, administraţia 
publică a început un amplu proces de 
transformare. Studiul de faţă va adopta o 
perspectivă descriptivă şi va fi concentrat 
pe analiza adoptării e‑Guvernării, a teh‑
nologiilor bazate pe Web şi noilor metode 
de furnizare a serviciilor și transformarea 
sectorului public. Această transformare 
poate conduce la schimbarea socială, 
iar e‑Guvernarea reprezintă un instru‑
ment important de utilizat în acest proces. 
Soluțiile inovatoare pe care administrația 
publică le folosește în rezolvarea proble‑
melor comunității contribuie la impactul 
social dorit conducând la dezvoltare so‑
cială. Din perspectivă geografică, atât la 
nivel local, cât și național, procesul trans‑
formării sectorului public nu este omogen, 
ceea ce dezvăluie diferențe și sincope în 
dezvoltarea socială.

Introducere

La sfârșitul anilor 1980, o nouă 
teorie numită Noul Management Pu‑
blic (NMP) propunea o orientare spre 
servicii a sectorului public pentru a 
crește eficiența acestuia, pornind de 
la ideile aplicate în sectorul privat.  
Administrația publică din statele dez‑
voltate s‑a reformat, adoptând princi‑
piile acestei noi teorii, care s‑au extins 
la nivel global. 

Din cauza tipurilor de probleme cu 
care administrația publică se confrun‑
ta, aceasta avea nevoie de diferite 
mecanisme care să fie mai flexibile, 
mai inclusive și mai adaptabile. Ten‑
dinţa globalizării și dezvoltării inten‑
se a sistemelor sociale a determinat 
adaptarea instituțiilor și sistemelor ad‑
ministrative la aceste transformări. 
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La inceputul secolului XXI, guver‑
narea digitală (e‑Guvernare) a fost 
propusă ca un instrument modern al 
administrației publice, în oferirea bunu‑
rilor și serviciilor publice de înaltă cali‑
tate pentru dezvoltarea socială. Con‑
ceptele de e‑Guvernare si e‑Guvernă‑
mânt au pornit de la folosirea site‑uri‑
lor Web pentru informarea cetățenilor, 
a comunicării prin poșta electronică 
și mergând până la sisteme IT, foarte 
avansate pentru a oferi cetățenilor ac‑
ces la informațiile și serviciile publice. 
E‑Guvernarea reprezintă orice formă 
de interacțiune digitală între Guvern și 
cetățenii săi, Guvern și companii, în‑
tre diversele agenții guvernamentale, 
între Guvern și organizațiile religioase 
(Baltac V., 2008).

Există o gamă largă de servicii ofe‑
rite în administrația publică din Româ‑
nia, atât la nivel local, cât și național 
și dintre acestea există un set de 20 
de servicii monitorizate la nivel euro‑
pean (12 pentru cetățeni, iar 8 pen‑
tru operatorii economici), prin care se 
urmărește creșterea calității furnizării 
acestora, creșterea numărului de utili‑
zatori, creșterea gradului de acoperire 
pentru diferite categorii și a nivelului 
de dezvoltare (Studiu de caz în dome‑
niul serviciilor administrației publice: 
4‑19). Cele 20 de servicii publice fun‑
damentale adresate cetățenilor pot fi 
grupate în 4 categorii:  servicii genera‑
toare de venituri pentru administrația 
publică, servicii de registratură, ser‑
vicii utile publicului și  servicii pentru 
permise și licențe.

Aceste servicii sunt esențiale în 
administrația publică, fiind folosite de 
către majoritatea cetățenilor și com‑
paniilor, toate țările membre ale Uni‑
unii Europene cunoscând o creștere 
accelerată a disponibilității în varianta 
online a acestor servicii în ultimii 10 
ani.  În afara serviciilor amintite, con‑
ceptul de e‑Guvernare se extinde și 
la folosirea e‑gov pentru vizitarea si‑
te‑ului Web al unui oraș prin care să 
fie permisă comunicarea cu angajații 
administrației locale prin interfețe gra‑
fice încorporate în site, prin mai multe 
variante de aplicații și tehnologii avan‑
sate, cât și prin metode colaborative 
de propunere de legi și alte iniţiative 
legislative locale venite din partea 
cetățenilor, societății civile și mediului 
de afaceri. 

ImpOrtanța e‑guvernărII în vIItOrul 
naturII servIcIIlOr puBlIce

Progresele tehnologice au impact 
asupra transformării societății, ceea 
ce înseamnă provocări mari și eforturi 
semnificative pentru majoritatea gu‑
vernelor statelor. Cum e‑Guvernarea 
crește în popularitate, paginile Web 
pot deveni noua față a guvernului.  
Site‑urile Web ale instituțiilor publice 
pot furniza un nou vehicul pentru con‑
tactul dintre cetățeni și administrația 
publică atât pentru a obține informații, 
dar și pentru a utiliza servicii online 
puse la dispoziție de către acestea. 

Cea mai remarcabilă schimbare 
în ultimele decade este explozia in‑
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teresului pentru internet. Capacitățile 
noilor tehnologii pot fi utilizate atât de 
indivizi, cât și de instituții într‑o rețea 
care poate face discuția participatorie 
reală și posibilă de la distanță. Utili‑
zarea site‑urilor Web ale instituțiilor 
publice de către cetățeni pare să re‑
prezinte o nouă formă de interacțiune 
cetățenească. 

Motivul pentru care cetățenii vor 
să utilizeze site‑urile web este similar 
cu cel din spatele interacțiunii direc‑
te tradiționale, și anume, nevoia spe‑
cifică pentru informații şi asistență. 
Într‑un studiu realizat în Republica 
Georgia, s‑a constatat faptul că vi‑
zitatorii site‑urilor instituțiilor publice 
sunt în general mai bine documentați, 
mai sănătoși, mai bine educați, mai 
tineri și provin din mediul urban în 
comparație cu utilizatorii obișnuiți 
de internet (Thomas J.C., Streib G., 
2003:98).  

Creșterea interesului cetățenilor 
pentru e‑Guvernare pune presiuni pe 
administrația publică, pentru a avea 
abilitatea de a se angaja în interacțiuni 
importante prin intermediul interne‑
tului. Prin furnizarea serviciilor on‑
line, cetățenii au mai multe opțiuni 
în comunicarea și interacțiunea cu 
administrația publică (Milward and 
Snyder, 1996).  

Într‑un studiu realizat pe site‑uri‑
le Web oficiale ale tuturor primăriilor 
municipalităților din România (Vrabie 
C., Antonie C., Iordache L.& Brosser 
L., 2014), s‑a  constatat faptul că 
aproape jumătate din ele aveau o 

pagină de internet satisfăcătoare, iar 
cealaltă era dominată de calificative 
„bună” și „foarte bună”, iar la secțiunea 
e‑doc, documente la care cetățenii pot 
avea acces prin mediul digital, mai 
mult de jumătate din instituții puneau la 
dispoziție autorizații/certificate/formu‑
lare electronice spre a fi descărcate, 
însă mai puține permiteau urmărirea 
traseului online, ceea ce înseamnă că 
site‑urile acestor instituții erau deficita‑
re în furnizarea serviciilor online.

Pentru accelerarea diminuării de‑
calajelor digitale, administrația publi‑
că trebuie să colaboreze și cu alți ac‑
tori în schimbarea socială, deoarece 
acest aspect reprezintă o problemă 
care privește reprezentarea tuturor 
segmentelor populației, iar decalajul 
digital demografic este pronunțat în‑
tre utilizatorii de internet, în general și 
cei care utilizează site‑urile Web ale 
instituțiilor publice.

Era informației transformă admi‑
nistrația publică așa cum transformă 
și alte aspecte ale vieții noastre, ceea 
ce influențează natura serviciilor fur‑
nizate de administrația publică. E‑go‑
vernment este un instrument dedicat 
tuturor celor care au abilități de utili‑
zare a calculatorului. Pentru creșterea 
numărului de cetățeni este nevoie de 
oferirea unui suport în cunoașterea 
utilizării acestuia pentru reducerea 
inegalităților în ceea ce privește acce‑
sul la cunoaștere și servicii. Trendurile 
de creștere rapidă măresc inegalitățile 
între oameni; anumite sectoare ale 
populației și anumite regiuni benefici‑
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ază în mod disproporționat de aseme‑
nea servicii. 

Populația dezavantajată trebu‑
ie ajutată și asistată deoarece se 
confruntă cu dificultăţi de acces la 
internet, necunoaștere în utilizarea 
acestui instrument și cu lipsa încre‑
derii în acesta. Ponderea ridicată de 
îmbătrânire a populației este determi‑
nată și de migrările masive și de rata 
scăzută a natalității care va influența 
natura serviciilor pe care administrația 
publică le va pune la dispoziție și va 
evidenția utilitatea și eficiența e‑Gu‑
vernării. Atenția trebuie îndreptată 
și spre populația tânără și diaspora, 
deoarece se dorește transformarea 
conceptului de e‑Guvernare, dintr‑un 
instrument al cunoașterii într‑un in‑
strument în serviciul societății, un in‑
strument al prezentului și absolut si‑
gur al viitorului. 

E‑Government este un instrument 
de neînlocuit pentru diaspora, folo‑
sirea internetului pe scară largă se 
transformă dintr‑o modă îmbrățișată 
într‑o necesitate vitală, funcţională. 
Frontierele geografice, tehnologice și 
economice deschise permit societății 
să negocieze și să influențeze dez‑
voltarea socială. E‑government este 
un proces de lungă durată, al cărui 
succes depinde de modul în care 
administrația publică îl apreciază în 
a‑l utiliza. Latura economică are un 
rol mai pregnant, ceea ce determină 
solicitarea serviciilor publice mai ra‑
pide, așadar utilizarea e‑Guvernării 
este absolut necesară.

Accesul cetățenilor la informație 
este o condiție actuală a dezvoltării 
societății, în contextul globalizării și 
mondializării proceselor (Matei L, Ma‑
tei. A, 2008). Dezvoltarea societății 
informaționale bazată pe dezvolta‑
rea infrastructurilor tehnice creează 
cadrul necesar asigurării accesului 
oricărui cetățean la informații care îl 
privesc sau care au influență asupra 
condițiilor sale de muncă, de studiu 
și de viață. Evoluția actului guvernării 
bazat pe noile tehnologii are în vede‑
re tranziția de la prezent la viitor, ca‑
nalele tradiționale vor concura cu cele 
electronice, astfel interacțiunea cu 
cetățeanul poate fi mai ușor adaptată 
la nevoile acestuia.

transfOrmarea admInIstrațIeI 
puBlIce cu scOpul dezvOltărII 
sOcIale

La toate nivelurile, global, eu‑
ropean, național, regional și local 
există preocupări pentru schimba‑
rea modului de funcționare al ad‑
ministraţiei publice și reformarea 
guvernanței care să conducă la 
transformarea sectorului public. Pen‑
tru realizarea bunei guvernanțe (David 
E. Mcnabb, 2009:XVi) sunt necesare: 
reforma administrației publice și ac‑
centul crescut pe inovații, întărirea 
capacității administrației publice cen‑
trale și locale, transparență în cadrul 
administrației publice, participarea 
cetățenească, parteneriatul public‑pri‑
vat, responsabilitatea pentru putere, 
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dezvoltarea prin integrarea socială și 
schimbul de experiențe cu alte state 
în reinventarea sectorului public ( Ma‑
tei A., Săvulescu C., 2012).

Reforma administrației publice 
(Matei L., Dogaru T.C., 2011)  impli‑
că modificări de substanță atât la ni‑
velul administraţiei publice centrale, 
cât și al administraţiei publice loca‑
le și a serviciilor publice în general. 
Dezvoltarea democrației reclamă in‑
stituirea unei noi relații între cetățeni 
și administrație, creșterea și întărirea 
rolului autorităților și reconsiderarea 
parteneriatului cu mediul de afaceri 
și organizațiile nonguvernamentale 
în eforturile de îmbunătățire a calității 
guvernanței și dezvoltarea unei rețele 
globale. 

Multe dintre eforturile de schimba‑
re a feței administrației publice sunt 
reacții la schimbările fundamentale în 
mediul intern și extern căutându‑se 
abordări creative de a rezolva pro‑
bleme vechi și forjând noi soluții la 
probleme noi. Numeroase inovații și 
procese transformaționale nu produc 
efecte notabile, de multe ori deoarece 
există numai câteva substituente pen‑
tru modalitățile existente de a furniza 
servicii publice.

Schimbarea transformațională în 
administrația publică este o mișcare 
la nivel global care a apărut înce‑
pând cu 1980, odată cu apariția 
NPM ‑ Noului Management Public 
(Deming, 1986). Obiectivele comune 
ale acestei mișcări de a transforma 

administrația publică aveau să adu‑
că reduceri în costurile și mărimea 
administrației publice și în același 
timp să îmbunătățească conținutul și 
furnizarea serviciilor publice. 

În mișcarea globală de schimba‑
re a sectorului public există câteva 
caracteristici comune, printre care 
îmbunătățirea performanței în secto‑
rul public prin reducerea numărului 
de angajați în administrația publică 
și creșterea numărului de servicii în 
același timp, transferarea anumitor 
servicii din cadrul sectorului public 
în sectorul privat prin privatizare și 
îmbunătățirea colaborării între nivele‑
le administrației publice. 

În acord cu profesorul Donald F. 
Kettl, metodele administrației publice 
care au funcționat în secolele XIX și 
XX, nu mai pot face față provocări‑
lor guvernării societății din secolul al 
XXI‑lea. Contextul globalizării și des‑
centralizării (delegării) responsabilității 
schimbă administrația publică impu‑
nând noi metode de guvernare. Des‑
centralizarea puterii la toate nivelele 
administrației publice și oferirea unei 
mai mari puteri de decizie și respon‑
sabilitate managerilor de vârf pun un 
accent mai mare pe rezultate decât 
pe procese.

Profesorul Kettl (2005) a identificat 
mai multe aspecte de luat în conside‑
rare în ceea ce privește funcționarea 
administrației publice, și anume:

●  conceptele de birocrație ierarhi‑
că și autoritate nu pot fi complet 



194

înlocuite, ci mai degrabă tre‑
buie să conducă la o mai bună 
reflecție asupra noului model de 
guvernanță; 

●  administrația publică trebuie 
să dezvolte și să folosească 
abilitățile interpersonale îm‑
preună cu abilitățile autoritare 
tradiționale; 

●  încrederea în administrația pu‑
blică este posibilă numai atunci 
când este transparentă și dis‑
ponibilă tuturor cetățenilor, iar 
acest lucru este posibil prin uti‑
lizarea e‑government care face 
acest lucru în mod real; 

●  investițiile în capitalul uman prin 
formarea și perfecționarea unor 
noi abilități de care funcționarii 
au nevoie și angajarea unor oa‑
meni cu abilități potrivite pentru 
joburile tehnice și complexe din 
viitor, asta însemnând reforma‑
rea sistemului de servicii publice 
care să reflecte realitățile trans‑
formând locurile de muncă din 
cadrul administrației publice; 

●  elaborarea de noi strategii și 
tactici care să implice participa‑
rea cetățenească, parteneria‑
tele și colaborările public‑privat 
care să încurajeze o mai mare 
responsabilitate civică. 

Focusarea pe îmbunătățirea ser‑
viciilor pentru ameliorarea vieții 
cetățenilor presupune extinderea 
numărului și diversitatea servicii‑
lor furnizate prin internet și utiliza‑

rea altor abordări ale e‑Guvernării. 
Administrația publică trebuie să înlo‑
cuiască sistemele informatice vechi 
cu noile generații de sisteme care per‑
mit funcționarea atât în interacțiunea 
cu cetățenii, cât și în colaborarea între 
instituții și în interiorul acestora. 

În comparație cu organizațiile 
private, administrația publică se 
întâlnește cu mai puține oportunități 
pentru implementarea inovațiilor 
în domeniul tehnologiei informației 
și comunicațiilor,  iar mare parte a 
inovațiilor în ceea ce privește servici‑
ile publice se concentrează pe intro‑
ducerea unor ajustări relativ minore, 
cu un cost scăzut, un risc diminuat și 
upgraduri treptate la serviciile existen‑
te (Altshuler and Behn, 1997).

Nu este surprinzător faptul că suc‑
cesul strategiilor instituțiilor publice 
depinde mult și de utilizarea sisteme‑
lor tehnologice care le ajută în efici‑
entizarea activității și transformarea 
serviciului public și a modului în care 
sunt furnizate serviciile publice. 

Administrația publică se confrun‑
tă cu resurse insuficiente, iar acest 
lucru presupune un control deosebit 
al acestora și fiecare resursă utilizată 
trebuie să aducă cea mai mare valoa‑
re posibilă. De asemenea, aceasta se 
mai confruntă cu schimbări pe termen 
lung în educație, sănătate, mediu, cât 
și în alte domenii. Toate ramurile sec‑
torului public sunt împinse la schim‑
barea practicilor și proceselor care 
să permită o mai mare transparență, 
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responsabilitate și accesul cetățenilor 
la toate serviciile publice.

Transformarea administrației publi‑
ce nu o face pe aceasta din urmă mai 
accesibilă și responsabilă, ci schim‑
bă modul de lucru în cadrul acesteia. 
Pentru realizarea acestui deziderat, 
administrația publică trebuie să de‑
vină mai puțin ierarhică și orientată 
pe proces; să se implice în partene‑
riate și să fie orientată spre rezultate. 
Transformarea practicilor, proceduri‑
lor și metodelor administrației publice 
este dezirabilă şi posibilă în măsura în 
care, atât legislativul, cât și executivul 
ar adopta politici care să îmbrățișeze 
ideea de schimbare, idee nu numai bi‑
nevenită, ci şi necesară.

Potrivit unui studiu realizat pe mai 
multe continente, au fost identificate 
nouă magatrenduri globale notabile 
pentru viitorul administrației publice 
în ceea ce privește prosperitatea eco‑
nomică, coeziunea socială, un mediu 
sustenabil și securitatea. Acestea se 
referă la demografie, dezvoltarea in‑
dividuală, utilizarea tehnologiei, eco‑
nomia interconectată, datoria publică, 
schimbarea puterii economice, schim‑
barea climatică, stresul resurselor 
și urbanizarea (KPMG International, 
2014:1‑3). 

În ceea ce privește demografia, 
speranţa de viață creşte, natalitatea 
scade, proporția oamenilor în vârstă 
înregistrează valori sporite afectând 
sistemul de protecție socială, pensiile 
și sistemul de sănătate. Unele regiuni 
se confruntă cu provocările integrării 

populației tinere pe o piață a muncii 
ajunse la saturație, ceea ce ridică 
multe întrebări din partea acestora, 
și anume dacă vor beneficia de pen‑
sie când vor ajunge la bătrânețe sau 
dacă vor avea suficiente slujbe de du‑
rată de‑a lungul vieții lor.

Dezvoltarea socială este un pro‑
ces al schimbării care conduce la bu‑
năstarea condiției umane și relațiilor 
sociale și include realizările materiale, 
precum și o bună stare de sănătate 
și educație, acces sustenabil la resur‑
se, bunuri și servicii necesare unui trai 
decent într‑un mediu viabil. Dezvolta‑
rea socială transformativă  trebuie să 
includă schimbări în structurile socia‑
le, instituții și relațiile dintre acestea 
(UNRISD, 2015: 4).

La nivel global, progresele ce 
se produc în educație, sănătate și 
tehnologie pot ajuta la dezvoltarea 
personală a indivizilor care va con‑
duce la creșterea cerințelor pentru 
transparența administrației publice, 
participare în procesul luării deciziilor 
publice și implementarea și elabora‑
rea politicilor publice. Se preconizea‑
ză că aceste schimbări vor conduce 
până în 2022 la creșterea clasei de 
mijloc în raport cu categorii de popu‑
laţie nevoiaşă.

Urbanizarea creează oportunități 
semnificative pentru dezvoltarea soci‑
ală și economică și un mediu de viață 
mai sustenabil, însă exercită presiuni 
asupra administrației publice privind 
infrastructura și resursele. 
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cOncluzII

În raport cu multitudinea de pro‑
bleme cu care sectorul public se con‑
fruntă, acesta trebuie să se implice 
pe plan european și internațional, să 
elaboreze și implementeze politici pu‑
blice bazate pe analize cantitative și 
calitative de cea mai înaltă calitate, să 
introducă reglementări care să încu‑
rajeze schimbarea comportamentului 
printre cetățeni prin implicarea aces‑
tora într‑un viitor mai bun și corela‑
rea practicilor de piață cu opțiunile și 
prioritățile guvernamentale și realiza‑
rea de programe care să minimizeze 
costurile guvernamentale.

Administrația publică trebuie să ia 
în considerare instrumentele disponi‑
bile de bază, politici, reglementări și 
programe, precum și strategii, struc‑
turi și abilități de care depinde viitorul 
administrației publice și al societății. 
Strategiile potrivite pentru succesul vi‑
itorului societății vor include o mai bună 
cooperare la nivel național, european 
și internațional, promovarea schimbă‑
rii comportamentului cetățenilor și o 
creștere a măsurilor proactive pentru 
a atenua efectele negative (KPMG In‑
ternational, 2014:5‑6).

Administrația publică se poate 
transforma prin schimbarea strate‑
giilor pe termen lung, prin previziuni 
economice pe termen lung și o ree‑
valuare critică a infrastructurii. Adop‑
tarea tehnologiei care este accesibilă, 
flexibilă și mai puțin consumatoare de 
timp a transformat societatea în ulti‑

mii 30 de ani, iar noul val de tehnolo‑
gii avansate creează noi oportunități 
care testează abilitatea administrației 
publice de a le utiliza și beneficia de 
avantajele conferite și semnalea‑
ză acesteia importanța dezvoltării 
abilităților pentru a face față provocă‑
rilor viitoare.

În privința schimbărilor structurale 
sunt necesare: implicarea activă cu 
partenerii internaționali și creșterea 
cooperării cu instituțiile internaționale, 
creșterea capacității administrației pu‑
blice locale în realizarea activității și 
formarea unei rețele prin colaborarea 
cu cetățenii, alte niveluri de guverna‑
re, sectorul privat și sectorul non‑profit 
pentru a susține domeniile‑cheie ale 
furnizării de servicii guvernamentale.

Abilităţile necesare administrației 
publice includ capabilități mai mari 
și capacitatea de conștientizare 
internațională, inclusiv cunoașterea 
tendințelor globale și a impactului 
acestora, cunoașterea profundă a 
piețelor de capital internaționale pu‑
ternic integrate pentru determinarea 
viitoarelor servicii necesare societății, 
înțelegerea beneficiilor potențiale și 
riscurile dezvoltării tehnologiei, utili‑
zarea noilor canale de comunicare, 
evaluarea riscurilor și managementul 
schimbării pentru a aborda proble‑
mele de risc complexe. Administrația 
publică reprezintă un sistem de bază 
al coeziunii sociale care contribuie la 
dezvoltarea societății și poate constitui 
un factor important de competitivitate, 
dezvoltare și progres la nivel global.
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guvernanţa: cheia reuşitei 
procesului de integrare 
europeană?
Asist. univ. dr. Bogdan Berceanu

„Există multe obiective pe care nu 
le putem atinge singuri, ci numai îm-
preună. Sarcinile sunt împărţite între 
Uniunea Europeană, statele membre 
şi autorităţile locale şi regionale ale 
acestora.”1

Introducere 
 La 27 martie 2007, a avut loc 

la Berlin o reuniune a şefilor de stat 
şi de guvern ai statelor membre ai 
Uniunii Europene ce s‑a concretizat 
cu Declaraţia de la Berlin. Această 
declaraţie a recunoscut importanţa 
guvernanţei pe mai multe niveluri, 
consacrând în acest mod viziunea şi 
concepţia asupra Europei. Astfel, gu‑
vernanţa este văzută ca una din chei‑
le principale ale reuşitei procesului de 
integrare europeană. Europa va fi pu‑
ternică, instituţiile sale vor fi legitime, 
politicile sale – eficiente, cetăţenii săi 

se vor simţi implicaţi şi luaţi în consi‑
derare, dacă modul său de guvernan‑
ţă garantează cooperarea între dife‑
ritele niveluri ale puterii, în vederea 
aplicării agendei comunitare şi pentru 
a răspunde provocărilor globale.

Aproximativ 95000 de adminis‑
traţii locale din Uniunea Europeană 
dispun de competenţe majore în sec‑
toare‑cheie, precum educaţia, mediul, 
dezvoltarea economică, amenajarea 
teritorială, transporturile, serviciile pu‑
blice şi politicile sociale, şi contribuie 
la exercitarea democraţiei şi a cetăţe‑
niei europene. Astfel, autorităţile loca‑
le şi regionale reprezintă:2 

− 16% din PIB‑ul UE28;
− 1/3 din cheltuielile publice;
− 2/3 din totalitatea cheltuielilor 

pentru investiţii publice;
− 56% din ocuparea forţei de mun‑

că.

1 Fragment din declaraţie cu ocazia celei de‑a 50‑a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, 
Berlin, 25 martie 2007, Sursa: http://ec.europa.eu/regional_policy 

2 Sursa: http://www.dexia.be/fr/particulier/press/pressrelease20090205‑ localauthorities.htm 
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Criza actuală privind problema mi‑
graţiei în statele membre ale Uniunii 
Europene scoate în evidenţă impor‑
tanţa unei bune guvernanţe, mai ales 
la nivel european, precum şi necesi‑
tatea implicării susţinute a autorităţi‑
lor locale şi regionale în conceperea 
şi implementarea strategiilor, având 
în vedere că acestea pun în aplicare 
aproape 70% din legislaţia europeană.

1. nOţIunIle de „guvernare” şI de 
„guvernanţă”

O primă distincţie care trebuie fă‑
cută este aceea dintre guvern cu ac‑
ţiunea sa, guvernarea şi guvernanţa. 
Dacă Guvernul este mecanismul de 
stat investit cu autoritatea şi legitimi‑
tatea de a acţiona asupra cetăţenilor 
prin instituţii care concentrează pute‑
rea şi aplică deciziile, în schimb, gu‑
vernanţa este o „altfel de guvernare”, 
o alternativă la acţiunea guvernamen-
tală, care vizează distribuirea puterii 
în spaţiul public printr‑o negociere a 
autorităţii şi o abordare incrementală 
a deciziei în reţele parteneriale: par-
teneriate sociale (guvern – patronat – 
sindicate), parteneriat public – privat 
(structuri de stat – mediul de afaceri) 
sau parteneriat civic (autorităţi publice 
– societate civilă).3

Etimologia termenului de guver‑
nare provine din grecescul “kuber‑
nân”‑ care se traduce prin a conduce 
o navă. Astăzi, noţiunea de guvernare 
are cel puţin două semnificaţii:4

– guvernarea ca instituţie‑atunci 
când este folosit în sens strict şi 

– guvernarea ca proces‑în cazul 
în care este utilizat în sens larg. 

Guvernarea ca proces se referă 
la conducerea sau la activităţile des‑
tinate ghidării modului în care sunt 
conduşi oamenii. Conducerea este 
interpretată din perspectiva direcţio‑
nării şi leadershipului. Se referă, de 
asemenea, la conducerea proprie‑au‑
toconducerea, în care sensul de auto‑
guvernare este acela de ghidare, de 
orientare a forţelor.5

Al doilea termen ce trebuie clari‑
ficat este acela de „guvernanţă” (go-
vernance), aceasta fiind rezultatul 
unei lipse a ierarhiilor tradiţionale, 
dezvoltată mai ales datorită interde‑
pendenţei tot mai mare dintre state, 
dezvoltându‑se astfel reţele orizonta‑
le la care nu participă doar statul ci, şi 
alţi actori implicaţi în luarea deciziilor, 
fiind astfel o „guvernare fără guvernă‑
mânt”6.

 Cartea Albă a Guvernanţei Euro-
pene defineşte guvernanţa ca fiind 

3 Monica Munteanu, „Guvernanţa europeană şi dinamica formulării politicilor publice în Româ-
nia”, Sfera Politicii, Nr. 125/2006, p. 31

4 Luminiţa Gabriela Popescu, „Mecanisme de guvernare şi politici publice în Uniunea Europea-
nă”, Suport de curs, SNSPA, Bucureşti, 2009, p. 7

5 Ibidem
6 A. Schout, A. Jordan, “Coordinated European Governance: Self Organizing or Centrally Ste-

ered?”, SERGE Working Paper , 2003, p. 3
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„reguli, procese şi comportamente 
care afectează modul în care puterile 
sunt exercitate la nivel european, în 
speţă prin deschidere, participare, efi‑
cacitate şi coerenţă”7. Schout şi Jor‑
dan remarcă faptul că prin introduce‑
rea termenului de guvernanţă şi prin 
concentrarea pe deschidere şi parti‑
cipare, Comisia Europeană doreşte o 
coordonare voluntară între state acolo 
unde este posibil. Jon Pierre face dis‑
tincţia între două accepţiuni ale noţiu‑
nii de guvernanţă: prima, privită ca pe 
o adaptare a statului la noul mediu ex‑
tern al secolului XX, o separă de gu‑
vernământ prin faptul că la noile relaţii 
apărute în sfera internaţională a luării 
deciziilor participă şi actorii publici, 
formându‑se structuri non‑ierarhice 
de decizie; o a doua definiţie se referă 
la guvernanţă ca fiind „reprezentarea 
teoretică şi conceptuală a coordonă‑
rii sistemelor sociale”8. Kohler‑Koch 
şi Rittberger adaugă celor două per‑
spective şi conceptul de „bună gu‑
vernare”, prezent de asemenea şi în 
Cartea Albă a Guvernării Europene, 
concept care este crucial în reuşita 
relaţiilor din cadrul Uniunii şi care de 
asemenea sporeşte legitimitatea ce‑
lor care deţin puterea (Kohler‑Koch şi 

Rittberger, 2006:4). J. Kooiman sur‑
prinde şi el o caracteristică importantă 
a guvernanţei, privind‑o nu ca pe un 
rezultat final, de sine stătătoare, ci ca 
pe un proces aflat în continuă schim‑
bare în ceea ce priveşte luarea de de‑
cizii comune şi implementarea lor.9

Majoritatea studiilor despre guver‑
nanţa europeană au în vedere „un set 
unic de instituţii multi‑nivel, non‑ierar‑
hice şi regulatoare şi un mix hibrid de 
actori statali şi non‑statali”10. 

Această definiţie surprinde unici‑
tatea sistemului european în care nu 
există o instituţie unică cu putere de 
decizie supremă şi faptul că tocmai 
această stratificare pe mai multe ni‑
veluri de decizie la care participă nu 
numai statul, ci şi Uniunea (mai ales 
prin Comisia Europeană), autorităţile 
locale şi alţi actori care nu ţin de stat. 
Putem face aici departajarea între ni‑
velul supranaţional, naţional şi regio‑
nal, toate participând la guvernanţă, 
cooperând sau intrând în relaţie de 
complementaritate, însă într‑o confi‑
guraţie ce depinde de aria politicii im‑
plicate şi de regulile şi practicile stabi‑
lite la nivel european. 

Kohler‑Koch şi Rittberger sunt de 
părere că în timp trăsăturile genera‑

7 Commission of the European Communities, COM(2001) 428, European Governance – A 
White Paper, Brussels, 2001, p. 8

8 J. Pierre în B. Kohler‑Koch, B. Rittberger, The Governance “Turn” in EU Studies, ARENA 
Centre for European Studies, Oslo, 2006, p. 3

9 A. Schout, A. Jordan, “Coordinated European Governance: Self Organizing or Centrally Ste-
ered?”, SERGE Working Paper, 2003, p. 3

10 S. Hix în B. Kohler‑Koch, B. Rittberger, The Governance “Turn” in EU Studies, ARENA Cen‑
tre for European Studies, Oslo, 2006, p. 8
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le ale guvernanţei, cum ar fi structu‑
ra sa pe diferite niveluri, se întâlneş‑
te la nivelul tuturor pilonilor, există şi 
caracteristici care se întâlnesc doar 
în cadrul primului pilon: gradul mare 
de reglementare al politicilor, reţelele 
public‑privat.11 Astfel este realizată o 
diferenţiere între guvernanţa strict re‑
glementată, împărţită pe mai multe 
niveluri, unde politicile şi implemen‑
tarea politicilor sunt rezultatul unei in‑
teracţiuni strânse între diverşii actori 
supranaţionali, naţionali şi locali sau 
regionali, fiecare având un rol bine 
definit şi guvernanţa drept concept 
general, care include şi latura puternic 
interguvernamentală a Uniunii în ca‑
zul problemelor legate de securitate, 
apărare, poliţie şi cooperare judiciară. 
În al doilea caz, nu mai există o insti‑
tuţionalizare puternică şi nici existenţa 
unor ierarhii, problemele şi deciziile fi‑
ind dezbătute doar de către guverne‑
le statelor membre, celelalte instituţii 
având un rol neînsemnat.. 

Guvernanţa la nivelul Uniunii nu 
poate fi gândită doar la nivelul supra‑
naţional, ea existând tocmai datorită 
împărţirii puterilor cu celelalte niveluri 
de guvernanţă. Spre exemplu, UE nu 
ar exista fără statele membre şi fără 
aportul acestora la instituţiile europe‑
ne. Uniunea Europeană trebuie să 

se bazeze pe guvernele naţionale şi 
agenţiile acestora pentru a transpune 
şi implementa politicile la nivel naţio‑
nal şi local, astfel dezvoltându‑se un 
nou concept: guvernanţa multinivel 
(multi‑level governance), aceasta ex‑
tinzându‑se până la nivelul regiunilor 
şi autorităţilor locale, mai ales în ceea 
ce priveşte politica referitoare la fon-
durile structurale.

2. guvernanţa multInIvel a unIunII 
eurOpene

Guvernanţa se bazează pe flexibi‑
litate şi subsidiaritate, iar într‑o uniune 
cu un număr tot mai mare de membri 
trebuiau găsite noi forme de coopera‑
re care să ducă în final la o coordona‑
re mai bună şi la prosperitate. Astfel 
a apărut guvernanţa multinivel al că‑
rui punct de plecare este „existenţa 
de competenţe suprapuse între dife‑
rite niveluri de guvernământ”12. Din 
această perspectivă competenţele 
decizionale, dar şi implementarea le‑
gislaţiei comunitare nu mai ţin doar de 
nivelul naţional, de guverne, ci sunt 
împărţite între diverşi actori aflaţi la 
niveluri diferite, crescând astfel rolul 
autorităţilor locale în cadrul Uniunii. 

G. Marks şi L. Hooghe disting două 
tipuri de guvernanţă multinivel13:

11 Kohler‑Koch, B. Rittberger, The Governance “Turn” in EU Studies, ARENA Centre for Euro‑
pean Studies, Oslo, 2006, pp. 8‑9

12 Marks, Gary în A. Awesti, The European Union, New Institutionalism and Types of Multi‑Level 
Governance, Political Perspectives Graduate Journal, Vol. 2, nr. 8, 2007, p. 3 

13 I. Bache, M. Flinders, Multi‑Level Governance, Oxford University Press, 2004, pp. 15‑20
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– Tipul 1, întemeiat pe semi‑fede‑
ralism, în care autoritatea este 
distribuită la un anumit nivel şi 
se bazează pe un cadru insti‑
tuţional strict, acest sistem fiind 
cunoscut şi sub denumirea de 
sistem de guvernare multinivel 
de tip instituţional 

– Tipul 2, în care puterea nu este 
limitată doar la anumite juris‑
dicţii, ci operează la diverse di‑
mensiuni teritoriale, geografice, 
fiind mult mai flexibilă decât tipul 
1. Acest tip de guvernanţă este 
bazat pe o implicare mai mică 
a instituţiilor publice, apărând şi 
alţi actori.

În cazul Uniunii Europene, la o pri‑
mă vedere poate părea tipic tipul 2, 
din perspectiva în care statul nu mai 
deţine singur puterea în cadrul proce‑
sului politic european, ci o împarte cu 
diferiţi actori implicaţi în procesul poli‑
tic. Noţiunea de guvernanţă multinivel 
desemnează în cadrul Uniunii faptul 
că autorităţile sub‑regionale, regiona‑
le, naţionale şi supranaţionale inter‑
acţionează între ele în diversele faze 
ale procesului politic. Această inter‑
acţiune poate avea două dimensiuni: 
una verticală, între diferite niveluri de 
guvernământ; şi una orizontală, între 
actorii relevanţi din cadrul aceluiaşi 
nivel.

Acest tip de guvernanţă este im‑
portant pentru că defineşte o nouă ca‑
racteristică a cooperării europene şi 
anume aceea că au fost depăşite ba‑
rierele impuse de executiv şi că există 
o interacţiune a actorilor din diferite 
„arene” în identificarea şi rezolvarea 
problemelor comune prin coopera‑
re şi coordonare, având ca rezultat 
luarea de decizii comune obligatorii 
pentru toţi. Era necesară o asemenea 
evoluţie deoarece o guvernare doar la 
nivelul supra‑naţional şi naţional prin 
instituţiile Uniunii ar fi negat importan‑
ţa celor asupra cărora se răsfrâng po‑
liticile comunitare. Fără o cooperare 
şi cu nivelul naţional, celelalte două 
niveluri nu ar fi reuşit în primul rând 
să elaboreze politici cu adevărat ne‑
cesare pentru o dezvoltare a Uniunii 
şi mai mult decât atât, nu ar fi reuşit să 
le implementeze, deoarece s‑ar fi lovit 
de opoziţia actorilor domestici.

Guvernanţa multinivel trebuie pri‑
vită şi din punctul de vedere al rolu‑
lui pe care îl au instituţiile europene. 
Aceste relaţii între diverşii actori exis‑
tenţi la un moment dat nu iau naştere 
şi nici nu ar reuşi să fie stabile dacă 
instituţiile nu ar crea un sistem în care 
aceste relaţii să existe, definindu‑le şi 
coordonând cooperarea dintre diferi‑
tele niveluri de guvernământ.14 

14 A se vedea G. Peters şi J. Pierre, “Multi‑level Governance and Democracy: A Faustian Bar-
gain?” în I. Bache, M. Flinders, Multi‑Level Governance, Oxford University Press, 2004, pp. 74‑89
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3. guvernanţa multInIvel în 
rOmânIa 

În România, problematica guver‑
nanţei multinivel este una de actuali‑
tate. Ţara noastră a trebuit într‑o peri‑
oadă scurtă de timp să facă faţă unor 
exigenţe venite din partea Uniunii Eu‑
ropene în faza de stat candidat, exi‑
genţe ce trebuie să le îndeplinească 
şi după ce a aderat la 1 ianuarie 2007. 

România, ca o fostă ţară comu‑
nistă, a avut ca probleme în ceea ce 
priveşte aplicarea modelului de gu‑
vernanţă multinivel lipsa de standarde 
şi de raţionalitate în alocarea resurse‑
lor la nivelul tuturor actorilor implicaţi, 
precum şi inadecvarea instrumentelor 
de conducere şi control al reţelelor de 
guvernanţă între diverşi actori. 

Implementarea guvernanţei mul‑
tinivel în România se face prin mai 
multe canale, acestea fiind:15

1. coerciţia, care rezultă din faptul 
că U.E. este capabilă să emită 
acte cu putere obligatorie adop‑
tate în aplicarea unor acte legis‑
lative şi care produc o omoge‑
nizare a aplicării şi a efectelor 
obţinute;

2. imitarea modelelor care rezultă 
din transferul politicilor europe‑
ne;

3. ajustare, bazat pe faptul că sta‑
tele membre reacţionează simi‑
lar la condiţiile create de U.E.;

4. polidifuzie, realizată de o varie‑
tate de actori care transferă idei 
şi practici în diferite moduri.

În perioada de preaderare, actorii 
locali şi regionali ai noilor membri ai 
UE şi implicit şi ai României au luat 
contact în mod direct cu diverse ele‑
mente ale modelului de guvernanţă 
multinivel prin intermediul schemelor 
de asistenţă. Făcând referire la con‑
ceptul de „Europa Regiunilor”, Comi‑
sia Europeană a fost preocupată nu 
atât de descentralizare, ci mai degra‑
bă de promovarea noţiunii de parte‑
neriat la diferite niveluri, care însemna 
o distribuţie a autorităţii printre actorii 
naţionali şi regionali în aplicarea şi im‑
plementarea programelor.

Astfel, în România, guvernul cen‑
tral, dar şi autorităţile publice de la 
diferite niveluri, au fost nevoite să 
facă faţă condiţionalităţilor impuse de 
fondurile de preaderare, apoi de cele 
structurale şi de implementarea aces‑
tora. 

4. scurte cOncluzII  
Perspectiva guvernanţei se bazea‑

ză atât pe politica comparată, cât şi 
pe relaţiile internaţionale, şi are ca 
fundament înţelegerea şi aplicarea 
dreptului european.

În privinţa guvernanţei multinivel 
la nivel european au fost făcuţi paşi 
importanţi. Comitetul Regiunilor a 

15 Luminiţa Gabriela Popescu, op. cit., p. 70
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propus în anul 2009 o consultare ge‑
nerală, pentru a colecta punctele de 
vedere ale autorităţilor, asociaţiilor şi 
părţilor interesate, cu privire la cea 
mai bună modalitate de aplicare a 
guvernanţei pe mai multe niveluri în 
Europa. Astfel, Comitetul Regiunilor 
a elaborat un model de Carte albă a 
guvernanţei pe mai multe niveluri în 
care guvernanţa multinivel este văzu‑
tă ca o acţiune coordonată a Uniunii 
Europene, a statelor naţionale şi a 
autorităţilor locale şi regionale bazată 
pe parteneriat şi vizând elaborarea şi 
aplicarea politicilor europene.

La nivelul României s‑au produs 
modificări pentru a răspunde exigen‑
ţelor Uniunii Europene prin demara‑

rea procesului de descentralizare, 
proces care încă nu şi‑a atins nivelul 
maxim şi care ar putea fi definitivat 
prin realizarea unei reforme solide în 
materie de regionalizare. 

Dacă guvernanţa este cheia prin 
care procesul de integrare europea‑
nă îşi va atinge obiectivele sale de a 
construi o Europă incluzivă, care să 
genereze bunăstare pentru toţi cetă‑
ţenii europeni, acest lucru depinde în 
principal de voinţa statelor membre, 
de modul în care ele înţeleg să con‑
struiască acest lucru prin renunţare la 
partea din prerogativele pe care sta‑
tele le deţineau în mod tradiţional la 
nivel central. 
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O analiză a Dărilor de 
seamă întocmite de Corpul 
de Jandarmi din România 
anului 1939
S. Cristian

Criminalitatea, sub toate forme‑
le sale, continuă să preocupe lumea 
contemporană. O scurtă privire retros‑
pectivă asupra fenomenului ca atare 
are darul să ne ofere unele lămuriri 
asupra stării de fapt din ţara noastră, 
de exemplu în anul de graţie 1939, an 
de cotitură în istoria întregii lumi.

Germania lui Hitler invadează Po‑
lonia la începutul lunii septembrie. În 
România, primul ministru Armand Că‑
linescu este asasinat. Este, de ase‑
menea, anul morţii lui Miron Cristea, 
primul patriarh al României. Nori ne‑
gri se adunau asupra bătrânului con‑
tinent, asupra omenirii în întregul său.

În toate aceste împrejurări, românii 
căutau să‑şi ducă traiul mai departe.

Pentru a înţelege mai bine fenome‑
nul criminalităţii de la noi, am supus 
analizei „Dările de seamă1” întocmite 
pentru luna decembrie a anului 1939 
de către autorităţile vremii, mai pre‑

cis de cele zece Comandamente ale 
Corpului de jandarmi existente la mo‑
mentul respectiv pe teritoriul Români‑
ei, după cum urmează (ordinea este 
aleatorie): Regimentul 5 Jandarmi 
Marea, Regimentul 4 Jandarmi Prut, 
Regimentul 6 Jandarmi Nistru, Regi‑
mentul 3 Jandarmi Dunărea de Jos, 
Regimentul 9 Jandarmi Timiş, Regi‑
mentul 7 Jandarmi Someş, Regimen‑
tul 2 Jandarmi Bucegi, Regimentul 1 
Jandarmi Olt Craiova, Regimentul 8 
Jandarmi Mureş şi, respectiv, Regi‑
mentul 10 Jandarmi Suceava.

Precizăm că sunt datele oficiale 
raportate de reprezentanţii celor zece 
Comandamente, în urma înregistră‑
rii lor curente. Totodată, pentru a nu 
denatura reprezentativitatea exprimă‑
rii, am căutat să redăm, în exemplele 
noastre, vocabularul şi ortografia mo‑
mentului, aşa cum apar ele în materi‑
alele supuse analizei.

1 Arhivele Naţionale ale României, Dosar 51/1939, paginile 194‑211



208

TABEL 1. Distribuţia infracţiunilor pe zonele aflate în competenţa  
celor zece Regimente de Jandarmi2

Post/Delicte CRIME DELICTE

CONTRAVENŢII	
DE	SIMPLĂ	
POLIŢIE

INFRACŢIUNI	LA	
LEGILE	SPECIALE

MAREA 1

se specifică 
uşoară  
ascensiune

se specifică în 
descreştere

se specifică în 
ascensiune

PRUT  nespecificat nespecificat

se specifică  
număr destul de 
mare  nespecificat

NISTRU 3 148 1363 574
DUNĂREA	
DE	JOS 5 271 1364 1052

TIMIŞ

se specifică 
mare 
creştere

se specifică 
în creştere

se specifică  
simple abateri de 
la măsurile  
locale poliţieneşti

sunt enumerate ca 
fiind la legile  
circulaţiei, vânatului, 
băuturilor spirtoase, 
drumurilor

SOMEŞ 11 159 634 1843
BUCEGI 6 291 2458 3965
CRAIOVA	
OLT 12 928  nespecificat  nespecificat

MUREŞ

se specifică 
în scădere 
faţă de luna 
noiembrie

se specifică 
în creştere

se specifică 
creştere minimă

se specifică în  
scădere faţă de 
luna precedentă

SUCEAVA 4 90 1209 1449

Din analiza datelor mai sus speci‑
ficate, rezultă că cele mai multe cri-
me apar comise în raza de activitate 
a Regimentului Craiova Olt (12), iar 
cele mai puţine în aria de competen‑
ţă a Regimentului Marea (1). De ase‑
menea, la capitolul delicte, din datele 
specificate rezultă că cele mai multe 
au fost comise în zona acoperită de 

Regimentul Craiova Olt (928), iar cele 
mai puţine în raza de acţiune a Regi‑
mentului Suceava (90).

Cât priveşte capitolul referitor la 
contravenţiile de simplă poliţie, datele 
specificate indică un număr maxim la 
Regimentul Bucegi (2458) în timp ce 
cel mai mic număr apare înregistrat la 
Regimentul Someş (634). La infracţiu-

2 Ibidem
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nile privind legile speciale, le regăsim 
pe cele mai multe la Regimentul Bu‑
cegi (3965), iar cel mai redus număr 
la Regimentul Nistru (574).

Sigur, analiza este grevată de lipsa 
datelor oficiale din dreptul anumitor 
infracţiuni. Putem, însă, cu ajutorul 
datelor surprinse în tabelul de mai 
sus, să ne facem o imagine asupra 
nivelului infracţiunilor menţionate, la 
nivel naţional, în perioada respectivă.

1. O analiză asupra măsurilor lua‑
te de cele zece Comandamente 
de Jandarmi în privinţa infracţiu‑
nilor constatate.

Doar cinci din cele zece compo‑
nente (Marea, Prut, Nistru, Someş şi 
Mureş) – adică jumătate – ale Corpu‑
lui de jandarmi, avansează în Dările 
de seamă întocmite, măsuri. Fără în‑
doială, că şi reprezentanţii celorlalte 
cinci componente au luat măsuri dar, 
din păcate, ele nu se regăsesc speci‑
ficate în materialele supuse analizei.

Iată cum se regăsesc cele speci‑
ficate:

Marea3 – „Faţă de repetatele încer-
cări de încălcarea frontierei noastre 
de către bandele de comitagii, pre-
cum şi că unele din aceste bande – 
în trecut au putut trece – au produs 
jafuri, crime şi panică printre popula-
ţia română, am luat măsuri, dând în 
continuu instrucţiuni de modul cum 
trebue să se execute patrulările de 
comun acord cu unităţile grănicereşti 

dela frontieră, pentru a se preîntâm-
pina orice incursiune a duşmanului 
dinafară la noi”.

Prut4 avansează cele mai multe 
propuneri, nouă în total, dintre toa‑
te reprezentantele Corpului de Jan‑
darmi, după cum urmează: „Regimen-
tul prin repetate ordine şi ocaziuni a 
reamintit organelor în subordine, ur-
mătoarele dispoziţiuni:

a) Să se organizeze patrulări ba-
zate numai pe nevoile poliţie-
neşti ale zilei.

b) Să se intensifice patrulările de 
noapte în localităţi şi în preajma 
localităţilor, în cari se găsesc 
foşti condamnaţi, hoţi de cai 
(…) etc.

c) Să vegheze ca guarzii comunali 
să fie la serviciu şi să‑i controle-
ze la diferite ore din noapte.

d) Să se facă pânde cât mai dese 
la intrările şi eşirile din localitate.

e) Să se controleze serios flotanţii 
şi servitorii străini de localitate.

f) Să se supravegheze şi să se ur-
mărească în toate acţiunile lor, 
pe foştii condamnaţi, scandala-
gii, fetele lăsate prea libere de 
părinţii lor, minorii cu apucături 
rele, cei ce cheltuiesc mai mult 
decât venitul ce‑l au, etc.

g) Să se continue cu sfătuirea popu-
laţiei de a respecta legile Ţarei.

h) Să se aducă la cunoştinţa popu-
laţiei cât mai pe larg prevederile 
legilor în vigoare.

3 Ibidem, pagina 194
4 Ibidem, pagina 195
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i) Să se patruleze în fiecare ciclu 
program, căile de comunicaţie 
frecventate mai mult de popu-
laţie.

Nistru5: „S‑au dat instrucţiuni pen-
tru intensificarea patrulărilor de zi şi 
noapte, precum şi apariţia pe ne aş-
teptate în diferite localităţi. Aplicarea 
măsurilor de poliţie generală şi orga-
nizarea serviciului de informaţie”.

Someş6: „Atât din partea Regimen-
tului cât şi din partea Legiunilor de 
jandarmi se dau instrucţiuni detaliate 
jandarmilor în toate ocaziunile, asu-
pra măsurilor preventive şi represive, 
ce trebuiesc aplicate în legătură cu 
comiterea diferitelor infracţiuni”.

Mureş7: „Prevenirea crimelor, de-
lictelor şi contravenţiilor, prin intensi-
ficarea serviciului de patrulare la ma-
ximum, conform programului ce‑l are 
fiecare subunitate.”

De asemenea, ca propuneri în ac‑
tivitatea desfăşurată de reprezentanţii 
Jandarmilor, regăsim următoarele:

Prut8: „Aceleaşi propuneri făcute 
prin dările de seamă din lunele prece-
dente şi anume:

– să se intervină locului în drept 
pentru a se dispune mărirea efectivu-
lui în jandarmi, în aşa fel, încât toate 
posturile în prezent cu 3 jandarmi, să 

devină de 5 jandarmi şi a se înfiinţa 
posture acolo unde teritoriul este prea 
mare.

– să se intervină la Ministerul de in-
terne în privinţa pazei de zi şi noapte 
în comunele rurale, insistând a se da 
dispoziţiuni prin Prefecturile de judeţe, 
Primăriilor comunelor rurale a se pre-
vedea în noul buget sumele necesare 
pentru angajarea numărului de guarzi 
respectivi pazei satelor şi comunelor 
şi cari să fie puşi sub controlul riguros 
al jandarmilor.

Alte propuneri nu avem de făcut.”
Dunărea de Jos9: „Aceleaşi propu-

neri – adică acolo unde nevoile poliţi-
eneşti cere, urmează a se mări efecti-
vul în jandarmi în termen şi subofiţeri 
şefi de patrulă.

Deasemenea de înfiinţări de noui 
posturi, după caz şi nevoile poliţie-
neşti”.

Mureş10: „Preoţii şi învăţătorii cu 
ocazia serbărilor religioase şi cultu-
rale, să faca şi educaţia locuitorilor în 
spiritul executarei regulelor impuse 
prin legi”.

În Darea de seamă a Regimentului 
10 Suceava se specifică doar „Men-
ţinerea aceloraşi măsuri de poliţie de 
până acum”11.

5 Ibidem, pagina 200
6 Ibidem, pagina 202
7 Ibidem, pagina 210
8 Ibidem, pagina 196
9 Ibidem, pagina 200
10 Ibidem, pagina 210
11 Ibidem, pagina 211
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În Dările de seamă ale celorlal‑
te componente ale Corpului de Jan‑
darmi nu sunt specificate propuneri.

Între cauzele infracţiunilor semna‑
late de reprezentanţii Jandarmilor re‑
găsim:

Prut12:
– această stare de lucruri se dato-

reşte în mare parte faptului că activi-
tatea poliţienească preventivă desfă-
şurată de jandarmi, a fost cu mult mai 
intense ca în trecut, iar urmărirea şi 
supravegherea criminalilor şi delin-
cvenţilor, a fost cu mult mai vigilentă.

– o altă cauză care a făcut ca nu-
mărul infracţiunilor să scadă, este şi 
aceia că autorităţile judecătoreşti, au 
aplicat maximum de pedepse, prevă-
zute de Codul Penal Regele Carol al 
II‑lea, care a avut o influenţă covâr-
şitoare asupra infractorilor, numiţii 
văzându‑se condamnaţi cu pedepse 
mari faţă de infracţiunea comisă, s`au 
abţinut să mai comită astfel de aba-
teri, ba ceva mai mult că au îndemnat 
a se feri şi alţii să se abată dela regu-
lile stabilite prin legile ţarei.

– menţinerea numărului destul de 
mare al contravenţiilor de tot felul, se 
datoreşte în mare parte locuitorilor, 
cari nu cunosc în deajuns prevederile 
diferitelor legi special şi se abat fără 
voinţă dela respectarea lor.

– crimele şi delictele se comit mai 
mult din cauza beţiei şi răsbunarei.”

În continuarea celor de mai sus, re‑
prezentanţii Corpului de jandarmi Prut 
specifică:13 „În general se constată 
că, infracţiunile pe teritoriul acestui 
Regiment, nu urmează o progresiune 
sau regresiune constantă dela lună la 
lună, ceiace indică lămurit că nu sunt 
cause permanente, cari să le provoa-
ce, ci totul este în funcţiune de împre-
jurări şi timp.

Deci, necesită o acţiune intensă 
preventivă din partea jandarmilor, 
pentru a înlătura împrejurările favora-
bile comiterei infracţiunilor.”

Cei de la Timiş14 găsesc următoa‑
rele „Cauze cari contribuesc la comi-
terea infracţiunilor: lipsa de respect 
faţă de lucrul altuia, fricţiuni ivite cu 
ocazia evenimentelor internaţională, 
precum şi lipsa de educaţie cetăţe-
nească”.

La Someş15 avem următoarele 
„Cauze generale sau locale de creş-
teri sau descreşteri:

– din comparaţia datelor de mai 
sus, se constată că în cursul lunei 
Decembrie 1939, crimele, delictele 
şi infracţiunile la legi speciale sunt în 
creştere faţă de luna Noembrie 1939, 
iar contravenţiunile poliţieneşti sunt în 
descreştere.

– cauzele cari au contribuit la creş-
terea infracţiunilor de mai sus, credem 
a fi faptul că în cursul lunei Decembrie 

12 Ibidem, pagina 195
13 Ibidem
14 Ibidem, pagina 201
15 Ibidem, pagina 202
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cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, lo-
cuitorii satelor atât cei nevoiaşi cât şi 
cei cu stare mai bună, sub influenţa 
alcoolului consumat, s`au dedat cu 
mai multă uşurinţă la comiterea dife-
ritelor infracţiuni.

– cât priveşte însă descreşterea 
numărului contravenţiunilor de simplă 
poliţie, acesta nu se poate preciza”.

Cei de la Craiova Olt16 explică 
creşterea numărului de crime „prin 
faptul că în cursul lunei Decembrie 
1939, fiind sărbătorile Crăciunului, şi 
deci consumul de alcool mai accentu-
at a făcut să se comită un număr mai 
mare de crime”.

Cei de la Mureş17 identifică urmă‑
toarele cauze:

– la crime: „răsbunare, de ordin 
familiar, în stare de ebrietate etc., 
nu avem de făcut nici o comparative 
asupra cauzelor de creştere s`au des-
creştere”;

– la delicte: „studiind situaţiile sta-
tistice din lunile precedente, vedem 
că numărul delictelor variază dela o 
lună la alta, în ordine de creştere sau 
descreştere, fapt ce ne face să nu pu-
tem preciza cauzele”.

– la contravenţii de simplă poliţie, 
art 582‑596 C.P.: „creşterea fiind mini-
mă cauzele nu se pot preciza”.

– la infracţiuni la legile speciale: 
„în cursul acestei luni terminându‑se 
complect lucrul câmpului, locuitorii 
stând mai mult în jurul casei, nu au 
comis infracţiuni”.

– la „infracţiuni ce interesează în 
mod cu totul special: creşterele sau 
descreşterele fiind minime, cauzele 
nu se pot preciza”.

Cât priveşte Corpul de Jandarmi 
Suceava, reprezentanţii săi susţin că 
„comparativ cu luna trecută, se con-
stată că toate categoriile de infracţi-
uni, sunt în descreştere.

Această descreştere se datoreşte 
faptului că majoritatea locuitorilor sunt 
concentraţi, iar cei rămaşi la vatră, 
sunt ocupaţi cu diferite munci, aşa că 
nu au răgazul de a comite infracţiuni.

O altă cauză este aceia că, toate 
cazurile de delicte sunt pedepsite se-
ver de către justiţie, servind ca exem-
plu pentru cei înclinaţi a comite aceste 
delicte.(…)

În general toate categoriile de in-
fracţiuni, sunt în descreştere faţă de 
celelalte luni.”

16 Ibidem, pagina 209
17 Ibidem, pagina 210
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TABEL 2. Cuprinde semnatarii celor zece Dări de seamă18

Post/comandant Comandant	Regiment	Jandarmi Şef	Birou	Poliţie
MAREA col. TEODOR MECULESCU maior A. NEGRESCU
PRUT col. AUREL IRIMESCU lt.col. A. NEGRESCU
NISTRU col. A. LUCA maior H. CORNEA
DUNĂREA	DE	JOS nespecificat; doar semnat nespecificat: doar semnat
TIMIŞ col. D. GEORMANEANU maior TRAIAN COSMA
SOMEŞ col. A. PANAITESCU lt.col. SABIN CODACREA

BUCEGI col.‑nespecificat; doar semnat
lt.col‑nespecificat; 
doar semnat

CRAIOVA col. SANDU CONSTANTIN maior POPESCU A. IOAN
MUREŞ col. Gh. PRAPORGESCU maior VIOREL HOSSU

SUCEAVA col. IOAN BRAESCU
maior‑nespecificat; 
doar semnat

 

18 Arhivele Naţionale ale României, Dosar fond 51/1939, paginile 194‑211

Dincolo de simpla privire asupra 
aspectelor menţionate mai sus, rămâ‑
ne o notă distinctă asupra felului în 
care se manifesta infracţionalitatea pe 
teritoriul românesc, în anul izbucnirii 
celei de‑a doua coflagraţii mondiale. 
Propunerile şi măsurile avansate de 
componentele Corpului de jandarmi 

alcătuiesc, fără îndoială, specificita‑
tea activităţii desfăşurate de autorităţi 
în faţa evoluţiei fenomenului infracţi‑
onal.

Materialul interesează, credem 
noi, atât cercetătorii din domeniu: is‑
toricii, sociologii, juriştii, criminologii, 
dar şi, fără îndoială, publicul larg.





Noutăţi  
editoriale
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Enciclopedia şcolii 
Sociologice de la București
Pavel Crihan

La finele anului 2015 a ieșit de sub 
tipar prima fasciculă din cadrul unui 
amplu proiect științific dedicat editării 
Enciclopediei Școlii Sociologice de la 
București, ca parte a Marii Enciclope‑
dii a României, inițiată și coordonată 
de academicianul Tudorel Postolache.

Prima fasciculă este dedicată 
fondatorului Școlii Sociologice de la 
București, Dimitrie Gusti, remarcabi‑
lă personalitate a culturii române din 
perioada interbelică. Volumul, apărut 
la Editura TipoMoldova, cuprinde în 
prima parte două studii introductive 
semnate de prof. univ. dr. Ilie Bădes‑
cu, directorul Institutului de Sociolo‑
gie al Academiei Române (D. gusti 
și „sociologia națiunii”. Cenzura 
comunistă și sistemul gustian de 
„sociologia națiunii”), și dr. Ioan C. 
Popa, cercetător asociat la același in‑
stitut (D. gusti – De la „sociologia 
războiului” la „sociologia păcii”). 
Cei doi cercetători sunt alcătuito‑
rii acestei ediții și selecției de texte 
aparținând marelui savant grupate 
în partea a doua a volumului sub ti‑
tlul generic „Sociologia națiunii și a 
relațiilor internaționale”.

Textele gustiene, selecționate cu 
grijă de către autori, acoperă o paletă 
largă de teme de interes atât pentru 
specialiști, cât pentru cei interesați de 
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cultura politică și știința relațiilor inter‑
naționale, cum sunt: „Știința Națiunii”; 
„Problema Națiunii”; „Individ, societa‑
te și stat în Constituție”; „Partidul poli‑
tic. Sociologia unui sistem al partidului 
politic”; „Cu prilejul aniversării de zece 
ani de la unirea Ardealului, Banatu‑
lui și a părților locuite de români din 
Ungaria la Vechiul Regat”; „Vers une 
conception realiste et scientifique de 
la paix”; „Sociologia războiului”.

Așadar, este vorba de texte care 
răspund unei varietăți de preferințe 
și preocupări, toate subsumate 
exigențelor rigorii științifice, dar și 
unor sentimente patriotice, atât de 
necesare timpului nostru. În concepția 
fondatorului Școlii sociologice de la 
București, știința națiunii este chema‑
tă să dea temei politicii națiunii, adică 
„științei mijloacelor prin care națiunea 
va putea realiza idealul națiunii”. Între 
obiectivele de bază ale politicii și pe‑
dagogiei națiunii, promovată de‑a lun‑
gul întregii sale cariere științifice de 
către D. Gusti, se afla formarea „eli‑
telor organice”, ca principal mijloc al 

realizării idealului național. Se pune, 
desigur, întrebarea dacă proiectul lui 
Gusti era unul utopic și dacă ar mai 
avea validitate astăzi. „Ținând sea‑
ma de perfecționările metodologice 
aduse de elevii săi care au inventat 
monografiile regionale și de probleme 
critice”, subliniază prof.dr. Ilie Bădes‑
cu în consistentul său studiu introduc‑
tiv, „credem că proiectul nu era utopic 
și își păstrează neatinsă validitatea 
încă și astăzi”. 

Să mai notăm că, așa cum preci‑
zează alcătuitorii primului volum, pro‑
iectul enciclopedic, la realizarea căru‑
ia sunt invitați să participe un număr 
cât mai mare de cercetători cu aple‑
care spre punerea în valoare a idei‑
lor Școlii sociologice de la București, 
urmează să fie finalizat în 2018, „când 
va fi aniversat centenarul Marii Uniri, 
adică momentul de împlinire istorică a 
unei neîntrerupte linii de gândire și de 
voință a neamului românesc din teri‑
toriile autohtoniei sale pe durata celor 
două milenii de existență”.

Erata:
Dintr‑o regretabilă eroare, articolul Disputa istoriografică sovieto‑română din 

prima jumătate a anilor ’80. Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a RSS 
Moldovenești privind „contracararea falsificărilor sociologilor români” din 13 no-
iembrie 1984 apărut în revista Punctul critic nr. 02 (14) /2015, apare sub o altă 
semnătură.

Autorul respectivului articolul este dr. Gheorghe Negru.
Facem cuvenita precizare exprimându‑ne scuze autorului pentru disconfor‑

tul creat.


