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Editorial

România electorală
Mihai Milca

cratic (dictatura carlistă, dictatura mili‑
tară antonesciană) şi totalitarism stali‑
nist sau naţional‑comunism (perioada 
Gheorghiu‑Dej şi „epoca Ceauşescu”) 
au generat traume adânci şi au lăsat 
sechele politice greu de surmontat. 
Statul şi structurile sale birocratizate 
nu au reprezentat un vector al demo‑
cratizării societăţii româneşti. Iar so‑
cietatea civilă, în adevăratul sens al 
cuvântului, a fost cvasi‑inexistentă şi 
practic indezirabilă atât pentru guver‑
nările de odinioară, cât şi pentru cele 
din ultimii douăzeci şi cinci de ani. 
Pe de altă parte, partidele politice ro‑
mâneşti, atât cele istorice, cât şi cele 
care populează astăzi scena publică 
nu şi‑au dezminţit niciodată apetitul 
pentru a se substitui, pe poziţii de pu‑
tere, instituţiilor democratice, astfel 
încât ceea ce s‑a instituit de fapt nu 
a fost un mecanism care să se plieze 
întru totul prevederilor constituţionale 
şi principiilor de funcţionare a statu‑
lui de drept, ci un sistem partitocratic 
care a confiscat pârghiile de decizie şi 
influenţă în toate structurile instituţio‑
nale şi administrative.

Ne place să credem că democraţia 
reinstaurată în România după decem‑
brie 1989, singurul câştig real dobân‑
dit în condiţiile în care totalitarismul 
comunist a suferit istorica sa implozie 
în Europa centrală şi estică, este în 
măsură să‑şi dovedească, dacă nu 
imediat, cel puţin pe termen mediu 
şi lung, nu doar condiţia sa inaliena‑
bilă, constitutivă din punct de vede‑
re politic, ci şi virtuţile funcţionale în 
raport cu oricare alt tip de regim de 
factură non‑democratică. În realitate, 
democraţia românească postdecem‑
bristă este una sui generis, ale cărei 
caracteristici manifeste diferă de sau 
se află în flagrant contrast cu cele ale 
democraţiei occidentale consolidate. 
Nu este vorba de o boală a copilăriei 
şi nici de o etapă tranzitorie care poa‑
te fi depăşită prin reforme instituţiona‑
le şi procedurale impuse „de sus” sau 
„din exterior”. Ceea ce se ignoră cel 
mai adesea este faptul că fracturile is‑
torice pe care le‑a suferit democraţia 
în România modernă de la constitui‑
rea statului naţional, trecându‑se prin 
faze prelungite de autoritarism mono‑
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Cultura politică a românilor a fost 
subsumată ideologiilor dominante 
doar în măsura în care acestea erau 
consonante cu conjuncturi şi intere‑
se imediate, fără a avea determinaţii 
bine delimitate şi profunde în univer‑
sul mental al diferitelor categorii de 
electorat. Clivajul între elitele politice 
şi intelectuale, pe de o parte, şi masa 
alegătorilor, pe de altă parte, a fost lip‑
sit de semnificaţie în explicarea tipo‑
logiilor votanţilor şi a comportamen‑
tului lor în faţa urnelor. Clivajele între 
mesajele partidelor şi candidaţilor en 
titre sau între presupusele segmente 
de electorat arondate acestora s‑au 
estompat de multe ori de la o confrun‑
tare electorală la alta, întrucât afinită‑
ţile, intenţiile de vot ale prezumtivilor 
alegători fluctuau în funcţie de circum‑
stanţe, de identificările interesate, de 
falsele identificări şi manipulările me‑
diatice.

Democraţia electorală în România, 
după 1989, evidenţiază cu pregnan‑
ţă toate tarele şi mutaţiile suferite de 
climatul politic postdecembrist mar‑
cat de tendinţe contradictorii şi exa‑
cerbate. Dezideologizarea discursu‑
lui politic şi accentuarea dimensiunii 
emoţionale a ofertei electorale, ape‑
lurile convenţionale la dialog şi con‑
sens, precum şi propensiunea con‑
tinuă spre beligeranţă, intoleranţă şi 
excluziune a adversarilor, recursul la 
valori şi teme generoase concurat de 
practici agresive şi partizanate frizând 

iraţionalitatea au devenit, în numai 
două decenii şi jumătate de exerciţiu 
democratic formal, simulacru de dez‑
batere, participare politică sporadică 
şi spirit inerţial, mimetic, atributele 
inconfundabile ale realităţii electorale 
româneşti. Ratele de participare a ce‑
tăţenilor la alegerile derulate din 1989 
încoace au diminuat constant, în timp 
ce abstenţionismul a înregistrat cote 
crescătoare, asociindu‑se diferitelor 
forme de frustrare şi nemulţumire ge‑
nerate de prestaţia clasei politice, şi 
atitudinile tot mai pronunţate anti‑sis‑
tem.

O tendinţă care a câştigat tot mai 
mult teren în spaţiul public a fost ace‑
ea a perpetuării difuze a campaniilor 
electorale dincolo de intervalele strict 
reglementate, astfel încât intervenţiile 
şi luările de poziţie ale politicienilor nu 
au urmărit obiective şi răspunsuri la 
probleme legate de activitatea Exe‑
cutivului sau a Legislativului, de rostul 
şi rolul puterii judecătoreşti, de politi‑
ca euro‑comunitară etc., ci suscitarea 
unor situaţii conflictuale cu consecinţe 
susceptibile de a amplifica şansele 
electorale ale partidelor, ale protago‑
niştilor Puterii şi fruntaşilor Opoziţiei.

Dacă intruziunea televiziunii şi a 
celorlalte mijloace de comunicare în 
masă în sfera politicii a cunoscut în 
tot acest răstimp o creştere exponen‑
ţială, nu este însă mai puţin adevărat 
că însăşi practicarea politicii s‑a sub‑
ordonat unor exigenţe ce au modifi‑
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cat însăşi substanţa acesteia, politica 
metamorfozându‑se în tele‑politică. 
Showbiz‑ul politic a preluat funcţia de 
informare şi dezbatere a problematicii 
de interes public, primând spectacolul 
cu orice preţ, în care politicienii sunt 
condamnaţi să se supună regulilor 
star‑sistemului, alături de vedetele din 
lumea muzicii, sportului, modei şi vieţii 
mondene. Presa cotidiană şi magazi‑
nistică s‑a „tabloidizat” la extrem, se‑
lectând din arealul politic bârfe, zvo‑
nuri, cancanuri, atacuri la persoană, 
amănunte picante, pseudo‑dezvăluiri 
şi secvenţe compromiţătoare care fac 
din politicieni ţinte la îndemână pen‑
tru declanşarea şi desfăşurarea unor 
campanii de presă susţinute şi, nu de 
puţine ori, cu efecte devastatoare.

Distorsionarea actualităţii politice 
şi a receptării publice a acesteia re‑
prezintă nu doar patul germinativ al 
manipulării mediatice, ci şi răspunsul 
cotidian la apetitul insaţiabil al unui 
public avid de senzaţionalism ieftin şi 
trivialităţi politice. Nevoia de informare 
corectă cedează în faţa consumeris‑
mului şi dependenţei toxice de suro‑
gate de fapte şi idei, clişee comode şi 
stereotipuri contagioase.

Tele‑politica şi tele‑alegerile tind să 
devină astfel o realitate prefabricată, 
un produs ficţional care este propus 
ca substitut al realităţii înseşi.

Dacă mass‑media nu se mai poa‑
te sustrage „vocaţiei” sale manipula‑
toare în plan politic, iar politicienii ac‑

ceptă unii de voie, de nevoie, alţii cu 
voioşie iresponsabilă ca mesajelor lor 
să li se adauge coeficienţi de „corec‑
ţie” manipulativă, o altă categorie de 
intermediari ai mesajelor electorale 
îşi face simţită prezenţa pe platourile 
TV: comentatorii şi aşa‑zişii analişti 
politici. Ei se învrednicesc să facă asi‑
milabile tot felul de judecăţi evaluati‑
ve sau enunţuri apodictice, lăudând, 
obiectând, criticând, justificând sau 
motivând diferite candidaturi, poziţio‑
nări sau repoziţionări pe scena politi‑
că prin care‑şi onorează partizanatele 
secrete şi contractele oneroase cu 
mogulii presei şi televiziunilor. 

Mai nou, operaţiunilor de condiţio‑
nare a electoratului prin mass‑media 
li se asociază şi sondajele de opinie, 
care în perioadele dintre alegeri abun‑
dă în constatări de natură să manipu‑
leze, la rândul lor, atât alegătorii po‑
tenţiali în postura lor de consumatori 
de informaţii aparent statistice şi şti‑
inţifice, cât şi comentatorii şi aşa‑zişii 
analişti politici care aspiră la statutul 
de „noi” lideri de opinie, exoneraţi pe 
această cale că ar fi părtaşi la diversi‑
uni mediatice şi manipulări.

În România zilelor noastre, ca şi 
în alte părţi, câmpul politic a devenit 
o piaţă precum cea în care produsele 
de consum sunt promovate ostentativ, 
insistent şi fără reticenţe sau scrupule 
de orice ordin.

Marketizarea politicii, standardiza‑
rea formulelor de acroşare a alegători‑
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lor pe parcursul campaniilor electora‑
le au creat noi surse de profit şi profe‑
siuni la modă. Dar dincolo de această 
constatare, nu putem să nu recunoaş‑
tem că piaţa politică s‑a divizat şi s‑a 
închis pentru libera şi onesta concu‑
renţă. Fenomenele de saturaţie, de 
monopolizare şi control disimulat au 
proliferat. Raţiunile de ordin comercial 
s‑au impus strategiilor staff‑urilor de 
campanie şi finanţatorilor partidelor 
care devin parte a oligarhiei politice 
a momentului. Campaniile electorale 
se vădesc a fi într‑o tot mai mare mă‑
sură întreprinderi subordonate unor 
jocuri de interese ce scapă electora‑
tului. Aceste campanii supralicitează 
caracterul incriminator şi dimensiunile 
diabolizate ale adversarilor politici. Se 
abuzează de tehnici de intimidare şi 
intoxicare a electoratului. Se practică 
atacul la persoană şi linşajul mediatic. 
Se vizează compromiterea publică, 
discreditarea şi anihilarea preopinen‑
ţilor. Canibalismul politic a ajuns un 
firesc şi banal mod de a fi. 

România electorală a anului 2014 
evidenţiază şi un alt aspect extrem 
de grav şi cu repercusiuni ireversi‑
bile. Implicarea în lupta politică şi 
electorală a instituţiilor publice, con‑
trolate politic, menite să apere statul 
de drept şi să combată corupţia, care 
s‑au transformat în mod involuntar în 

instanţe de arbitraj politic. În măsura 
în care anchetele şi arestările, vizând 
protagoniştii confruntării electorale îi 
sancţionează pe unii politicieni favo‑
rizându‑i implicit pe alţii, au făcut ca, 
de exemplu, campania pentru prezi‑
denţialele din 2014 să fie una atipi‑
că în raport cu cele precedente, dar 
şi una profund viciată de suspiciuni, 
ameninţări penale, expediţii punitive 
cu efecte demobilizante asupra mili‑
tanţilor partidelor şi unor segmente de 
electorat. 

Notorietatea mediatică şi exhiba‑
rea cotidiană a unor politicieni în di‑
verse posturi intră de acum în zona de 
risc şi vulnerabilitate prin ricoşeu. La 
acestea toate putem adăuga diletan‑
tismul şi veleitarismul cu pretenţii de 
care dau dovadă nu puţini manageri 
de campanie electorală, gafele can‑
didaţilor, defazarea acestora în raport 
cu problemele reale şi acute ale soci‑
etăţii româneşti, discursurile cu tentă 
populistă, demagogia iritantă şi sufici‑
enţa celor care ocupând prim‑planul 
atenţiei publice se iluzionează că au 
şi îndreptăţirea de a abuza de încre‑
derea concetăţenilor şi conaţionalilor 
lor.

Acesta este, din păcate, tabloul 
politic al României în anul de graţie 
(electorală) 2014!



Procesul 
electoral 
şi calitatea 
democraţiei
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Absenteismul la urne: 
o problemă cronică 
a alegerilor pentru 
Parlamentul European
Bogdan Fartușnic, sociolog

vieții cotidiene a cetățenilor. Atribuțiile 
ambigue, puterea de decizie necla‑
ră și inferioritatea față de autoritățile 
naționale creează o impresie majo‑
ritară că instituția europeană este o 
structură fără un grad de importanță 
prea ridicat. Dacă ne referim la cele 
28 de state membre ale Uniunii Eu‑
ropene, observăm faptul că valorile 
prezenței la urne arată că alegerile 
pentru administrația locală mobilizea‑
ză electoratul în cel mai ridicat nivel. 
Percepția cetățenilor asupra gradului 
de apropiere a factorilor de decizie și 
influența majoră asupra vieții cotidie‑
ne reprezintă principalul motiv pentru 
care alegerile locale declanșează un 
interes crescut, indiferent de țara la 
care ne referim. La un nivel mai re‑
dus, dar superior alegerilor pentru 
Parlamentul European, se situează și 
valorile prezenței la urne în cazul scru‑

În vederea înțelegerii corecte și a 
adoptării unor soluții eficiente pentru 
îmbunătățirea situației, rata scăzută 
de participare la alegerile pentru Par‑
lamentul European trebuie analizată 
prin prisma motivelor care provoacă 
acest dezinteres evident din partea 
electoratului. Diferențele majore înre‑
gistrate între prezența la urne în ca‑
zul alegerilor naționale, comparativ cu 
cele europarlamentare demonstrează 
că absenteismul ridicat nu reprezintă 
o caracteristică definitorie pentru toa‑
te tipurile de evenimente electorale. 
Prin urmare, de ce alegerile pentru 
Parlamentul European nu reușesc 
să stârnească interesul cetățenilor, în 
ciuda tuturor eforturilor depuse atât la 
nivel european, cât și național? 

O primă explicație ar putea fi găsită 
în percepția asupra influenței pe care 
o are Parlamentul European asupra 
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tinelor parlamentare și prezidențiale 
(acolo unde este cazul).

Un alt motiv pentru prezența re‑
dusă la urne ar putea fi identificat 
în campania electorală nepotrivi‑
tă, desfășurată de partide la nivel 
național. O practică generalizată în 
cazul majorității statelor din Uniunea 
Europeană este utilizarea campaniei 
electorale pentru europarlamentare 
în vederea transmiterii de mesaje și 
a dezbaterii problemelor interne, te‑
mele europene fiind abordate în plan 
secund sau ca pretext. Această atitu‑
dine a partidelor ar putea proveni toc‑
mai din nevoia de a satisface interesul 
mai mare al cetățenilor pentru subiec‑
tele interne. O altă explicație ar pu‑
tea fi găsită în dorința partidelor de a 
utiliza alegerile europarlamentare ca 
platformă de promovare a mesajelor 
electorale pentru alte tipuri de alegeri 
considerate mai importante, cum ar fi 
cele parlamentare sau prezidențiale.

Posibilele explicații pentru nivelul 
crescut al absenteismului la alege‑
rile pentru Parlamentul European, 
enunțate mai sus, se adaugă motive‑
lor aplicabile în cazul tuturor tipurilor 
de alegeri. Dintre acestea, cel mai 
des invocate sunt dezamăgirea elec‑
toratului față de clasa politică, dezin‑
teresul față de subiectele politice și 
lipsa unor alternative credibile. 

Datele statistice prezentate în ta‑
belul 1 arată că, în cvasitotalitatea sta‑
telor din Uniunea Europeană, absen‑
teismul la urne este mult mai ridicat 
în cazul alegerilor europarlamentare, 
comparativ cu alegerile parlamentare 
și prezidențiale. O analiză a valorilor 
prezenței la cele mai recente alegeri 
naționale desfășurate în cele 28 de 
state membre ale spațiului comunitar 
și la alegerile pentru Parlamentul Eu‑
ropean din luna mai 2014 ne dezvă‑
luie diferențele majore între nivelurile 
de interes manifestate de cetățeni. 
Singura situație în care avantajul 
prezenței la urne este de partea ale‑
gerilor europarlamentare (0,2% în 
plus față de alegerile parlamenta‑
re) este întâlnită în cazul Belgiei, fi‑
ind necesară mențiunea că în acest 
stat prezența la vot este obligatorie. 
Existența acestei prevederi explică 
valoarea foarte ridicată a prezenței 
la urne (89,6%), dar nu reprezintă o 
garanție pentru obținerea unei rate 
de prezență asemănătoare cu cea 
pentru alegerile naționale. Acest fapt 
este demonstrat de cazurile altor 
state în care participarea la vot este 
obligatorie, Grecia (minus 2,5% față 
de alegerile parlamentare din 2012), 
Luxemburg (minus 5,6% comparativ 
cu alegerile parlamentare din 2013) și 
Cipru (minus 37,6% față de scrutinul 
prezidențial din 2013).
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Tabel 1. situație comparativă a prezenței la urne în cazul alegerilor naționale și 
alegerilor pentru Parlamentul European1

Nr. 
crt.

stat membru 
al uniunii 
Europene

Tip de alegeri 
naționale

Anul 
scruti‑
nului

Prezența 
la urne 

(în 
procente)

Prezența la urne 
la alegerile pentru 

Parlamentul 
European din 2014 

(în procente)2

1. Austria Parlamentare 2013 74,4% 45,4%
Prezidențiale 2010 53,6%

2. Belgia3 Parlamentare 2014 89,4% 89,6%
3. Bulgaria Parlamentare 2013 52,5% 35,8%

Prezidențiale 2011 48,2%
4. Cehia Parlamentare 2013 59,4% 18,2%

Prezidențiale 2013 59,1%
5. Cipru4 Prezidențiale 2013 81,6% 44%

Parlamentare 2011 78,7%
6. Croația Parlamentare 2011 57,3% 25,2%

Prezidențiale 2010 50,1%
7. Danemarca Parlamentare 2011 87,7% 56,3%
8. Estonia Parlamentare 2011 63,5% 36,5%
9. Finlanda Prezidențiale 2012 69,8% 39,1%

Parlamentare 2011 70,5%
10. franța Parlamentare 2012 55,4% 42,4%

Prezidențiale 2012 80,3%
11. Germania Parlamentare 2013 71,5% 48,1%
12. Grecia5 Parlamentare 2012 62,5% 60%
13. Irlanda Prezidențiale 2011 56,1% 52,4%

Parlamentare 2011 69,9%
14. Italia Parlamentare 2013 83,4% 57,2%
15. Letonia Parlamentare 2011 59,5% 30,2%
16. Lituania Prezidențiale 2014 47,3% 47,3%

Parlamentare 2012 52,9%
17. Luxemburg6 Parlamentare 2013 91,1% 85,5%
18. Malta Parlamentare 2013 92,9% 74,8%
19. Olanda Parlamentare 2012 74,6% 37,3%

1 Conform datelor disponibile la adresa: http://www.electionguide.org/countries/
2 Conform datelor disponibile la adresa: http://www.results‑elections2014.eu/en/turnout.html
3 Prezența la urne este obligatorie
4 Prezența la urne este obligatorie
5 Prezența la urne este obligatorie
6 Prezența la urne este obligatorie
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20. Polonia Parlamentare 2011 48,9% 23,8%
Prezidențiale 2010 55,3%

21. Portugalia Parlamentare 2011 58% 33,7%
Prezidențiale 2011 46,5%

22. Regatul unit Parlamentare 2010 65,5% 35,4%
23. România Parlamentare 2012 41,8% 32,4%

Prezidențiale 2009 58%
24. slovacia Prezidențiale 2014 50,5% 13%

Parlamentare 2012 59,1%
25. slovenia Parlamentare 2014 51,7% 24,5%

Prezidențiale 2012 42%
26. spania Parlamentare 2011 72% 43,8%
27. suedia Parlamentare 2010 84,6% 51,1%
28. Ungaria Parlamentare 2014 60,5% 29%

O situație specială este întâlnită 
în cazul Lituaniei, statul baltic organi‑
zând alegerile pentru Parlamentul Eu‑
ropean în aceeași zi cu turul secund 
al alegerilor prezidențiale. Coma‑
sarea a produs o creștere artificială 
a prezenței la vot în cazul alegerilor 
europarlamentare, de la 21% în 2009 
la 47,3% în 2014. Chiar dacă nu exis‑
tă o Directivă în acest sens, statele 
membre fiind suverane în programa‑
rea evenimentelor electorale, reco‑
mandarea Uniunii Europene este ca 
alegerile europarlamentare să nu fie 
comasate cu alte tipuri de alegeri sau 
referendumuri naționale, pentru a evi‑
ta trimiterea în plan secund a temelor 
europene.

Există și situații în care diferența 
prezenței la urne între alegerile 
naționale și cele europarlamentare 
este foarte ridicată, depășind 30% în 
zece state din Uniunea Europeană. 

Astfel, dacă ne raportăm la prezența 
înregistrată la cele mai recente ale‑
geri naționale și la alegerile pentru 
Parlamentul European din anul 2014 
observăm următoarele diferențe: Ce‑
hia (minus 41,2% comparativ cu par‑
lamentarele din 2013), Franța (minus 
37,9% comparativ cu prezidențialele 
din 2012), Slovacia (minus 37,5% 
comparativ cu prezidențialele din 
2014), Olanda (minus 37,3% com‑
parativ cu parlamentarele din 2012), 
Suedia (minus 33,5% comparativ cu 
parlamentarele din 2010), Croația 
(minus 32,1% comparativ cu parla‑
mentarele din 2011), Ungaria (minus 
31,5% comparativ cu parlamentarele 
din 2014), Danemarca (minus 31,4% 
comparativ cu parlamentarele din 
2011), Finlanda (minus 30,7% com‑
parativ cu prezidențialele din 2012) și 
Regatul Unit (minus 30,1% compara‑
tiv cu parlamentarele din 2010).
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Prezențe la vot extrem de reduse, 
de sub 25%, s‑au înregistrat la alege‑
rile pentru Parlamentul European din 
luna mai 2014, în următoarele state: 
Slovacia (13%), Cehia (18,2%), Polo‑
nia (23,8%) și Slovenia (24,5%). Ex‑
ceptând statele în care este în vigoare 
obligativitatea prezenței la vot, doar în 
cinci cazuri participarea a depășit va‑
loarea de 50%: Malta (74,8%), Italia 
(57,2%), Danemarca (56,3%), Irlanda 
(52,4%) și Suedia (51,1%).

La scrutinul europarlamentar or‑
ganizat anul acesta în România s‑a 
înregistrat cea mai mare prezență 
la urne (32,4%), comparativ cu pre‑
cedentele momente electorale de 
acest tip din 2007 (29,5%) și 2009 
(27,7%). O posibilă explicație pentru 
creșterea semnificativă de aproape 
5%, a cincea cea mai mare evoluție 
pozitivă din Uniunea Europeană poa‑
te fi identificată în caracterul elec‑
toral național al anului 2014. Spre 
deosebire de situația înregistrată la 
alegerile europarlamentare din 2009, 
clasa politică din România a utilizat 
mult mai intens campania electorală 
din primăvară, ca punct de lansare al 
candidaților și mesajelor pentru scru‑
tinul prezidențial din luna noiembrie. 
Considerate în mod unanim drept cel 
mai important eveniment electoral al 
anului 2014, alegerile prezidențiale 

au reprezentat motivul principal pen‑
tru interesul crescut arătat de clasa 
politică față de scrutinul europarla‑
mentar. Promovarea candidaților la 
președinție, repoziționarea în cadrul 
alianțelor electorale, transmiterea me‑
sajelor referitoare la teme naționale 
de interes au reprezentat principalele 
motive pentru care campania electo‑
rală a alegerilor pentru Parlamentul 
European din acest an a fost mult mai 
activă și dinamică decât în ocaziile 
precedente.  

După cum se poate observa în 
tabelul 2, prezența la urne în cazul 
alegerilor pentru Parlamentul Euro‑
pean a scăzut în permanență pe par‑
cursul celor opt momente electorale 
desfășurate din 1979 până în 2014. 
Diferența ratei de prezență la urne în‑
tre primele alegeri europarlamentare 
și cele mai recente este de aproape 
20 de procente, în aceeași perioadă 
numărul de state membre ale Uniu‑
nii Europene crescând de la 9 la 28. 
Datele statistice arată că nu se poa‑
te vorbi despre un entuziasm inițial 
al cetățenilor din țările nou primite în 
cadrul structurii europene, aderarea 
a zece noi state în anul 2004 provo‑
când o scădere cu patru procente a 
prezenței la urne comparativ cu ale‑
gerile din 1999. 
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Tabel 2. Evoluția prezenței la urne, ca medie la nivel european, în cazul 
alegerilor pentru Parlamentul European7

Nr. 
Crt. 

Anul alegerilor Prezența la urne
(în procente)

numărul de state membre 
ale uniunii Europene

1. 1979 62% 9
2. 1984 59% 10
3. 1989 58,4% 12
4. 1994 56,7% 12
5. 1999 49,5% 15
6. 2004 45,5% 25
7. 2009 43% 27
8. 2014 42,5% 28

7 Conform datelor disponibile la adresa: http://www.results‑elections2014.eu/en/turnout.html

Analiza comparativă a evoluției 
prezenței la urne la alegerile pentru 
Parlamentul European din anii 2009 
și 2014 dezvăluie faptul că doar zece 
state au înregistrat modificări, în sens 
pozitiv, ale participării, cele mai în‑
semnate fiind întâlnite în: Lituania 
(plus 26,3%), Grecia (plus 7,4%), 
Suedia (plus 5,6%), Germania (plus 
4,8%) și România (plus 4,7%). Aces‑
te date statistice trebuie privite însă 
prin prisma situațiilor particulare care 
au favorizat creșterea participării la 
vot, cazurile Lituaniei și României fi‑
ind deja dezvoltate. De asemenea, în 
Grecia, prezența la urne este obliga‑
torie prin lege, în timp ce în Suedia 
s‑au organizat alegeri parlamentare 
în luna septembrie 2014, fiind astfel 
aplicabile explicații asemănătoare cu 
cele din cazul României.

Statele în care s‑au înregistrat cele 
mai importante modificări în sens ne‑
gativ ale prezenței la urne între ale‑
gerile pentru Parlamentul European 
din acest an și cele din 2009 sunt: 
Letonia (minus 23,5%), Cipru (minus 
15,4%), Cehia (minus 10%), Italia 
(minus 7,8%), Estonia (minus 7,4%) 
și Ungaria (minus 7,3%).

La alegerile europarlamentare, or‑
ganizate în luna mai, au existat și ca‑
zuri în care nivelul participării la urne a 
electoratului nu a cunoscut modificări 
semnificative pozitive sau negative, 
comparativ cu situația înregistrată în 
urmă cu cinci ani. Astfel de rezultate, 
în care evoluția a fost de sub un pro‑
cent, am identificat în Austria (minus 
0,6%), Belgia (minus 0,8%), Polonia 
(minus 0,7%), Finlanda (plus 0,5%), 
Olanda (plus 0,6%) și Regatul Unit 
(plus 0,7 %).
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Tabel 3. Evoluția comparativă a prezenței la urne la alegerile pentru Parlamentul 
European din anii 2009 și 20148

Nr. 
Crt. 

Stat 
membru al 

uniunii 
Europene

Prezența la urne la 
alegerile pentru 

Parlamentul European 
din 2009 (în procente)

Prezența la urne la 
alegerile pentru 

Parlamentul European 
din 2014 (în procente)

Diferența
(în 

procente)

1. Austria 46% 45,4% ‑ 0,6%
2. Belgia 90,4% 89,6% ‑ 0,8%
3. Bulgaria 39% 35,8% ‑ 3,2%
4. Cehia 28,2% 18,2% ‑ 10%
5. Cipru 59,4% 44% ‑ 15,4%
6. Croația9 20,8% 25,2% + 4,4%
7. Danemarca 59,5% 56,3% ‑ 3,2%
8. Estonia 43,9% 36,5% ‑ 7,4%
9. Finlanda 38,6% 39,1% + 0,5%
10. franța 40,6% 42,4% + 1,8%
11. Germania 43,3% 48,1% + 4,8%
12. Grecia 52,6% 60% + 7,4%
13. Irlanda 58,6% 52,4% ‑ 6,2%
14. Italia 65% 57,2% ‑ 7,8%
15. Letonia 53,7% 30,2% ‑ 23,5%
16. Lituania 21% 47,3% + 26,3%
17. Luxemburg 90,8% 85,5% ‑ 5,3%
18. Malta 78,8% 74,8% ‑ 4%
19. Olanda 36,7% 37,3% + 0,6%
20. Polonia 24,5% 23,8% ‑ 0,7%
21. Portugalia 36,8% 33,7% ‑ 3,1%
22. Regatul 

Unit
34,7% 35,4% + 0,7%

23. România 27,7% 32,4% + 4,7%
24. slovacia 19,6% 13% ‑ 6,6%
25. slovenia 28,4% 24,5% ‑ 3,9%
26. spania 44,9% 43,8% ‑ 1,1%
27. suedia 45,5% 51,1% + 5,6%
28. Ungaria 36,3% 29% ‑ 7,3%

8 Conform datelor disponibile la adresa: http://www.results‑elections2014.eu/en/turnout.html
9 Primele alegeri pentru Parlamentul European au fost organizate în Croația în anul 2013.
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După cum s‑a putut observa prin 
intermediul datelor statistice și ana‑
lizelor efectuate, participarea la vot 
în cazul alegerilor pentru Parlamen‑
tul European se află într‑o continuă 
scădere. În ciuda eforturilor susținute 
depuse atât la nivel european, cât și 
național de către autorități și organis‑
me ale societății civile, alegerile eu‑
roparlamentare rămân cele mai puțin 
atractive pentru electorat. Tentativele 
pentru îmbunătățirea acestei situații 
trebuie să se concentreze pe două 
componente principale: implicarea 
partidelor politice naționale în promo‑
varea importanței Parlamentului Eu‑

ropean în viața cotidiană a cetățenilor 
și creșterea vizibilității deciziilor adop‑
tate de acest for. Orice campanie de 
conștientizare și mobilizare la urne 
a electoratului necesită susținerea 
partidelor prin acțiuni concrete și 
prezența mult mai frecventă pe agen‑
da publică a subiectelor legate de 
Parlamentul European. În caz contrar, 
există riscul ca la alegerile europar‑
lamentare din 2019 să constatăm un 
nivel al prezenței la urne de sub 40%, 
ceea ce ar reprezenta un moment trist 
în istoria democrației de pe „bătrânul 
continent”. 
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Euroalegerile 2014: între 
scepticism și indiferență
Sebastian Simion

„Această Europă nu este îndreptată 
împotriva cuiva, nu are nici un scop 
de agresiune, nici un caracter ego-
ist sau imperialist, nici în interiorul 
său și nici față de alte state.”

   Robert Schuman

„Oamenii sunt profund dezamăgiţi 
de Uniunea Europeană” care a de‑
venit „distantă şi de neînţeles chiar 
şi pentru guvernele Europene”. În 
aceşti termeni au reacţionat doi dintre 
liderii importanţi ai „jumătăţii Vechi” a 
Europei – Cameron şi Hollande, puşi 
în faţa consistentelor eşecuri electo‑
rale ale propriilor lor partide imediat 
după 25 mai. Eşecuri echivalate – şi 
pe bună dreptate – cu o respingere 
masivă a Uniunii Europene de către 
o semnificativă parte a electoratelor 
naţionale. Titlurile la cald, din marile 
ziare occidentale, au fost încă şi mai 

expresive, luând în custodie aproape 
toată gama fenomenelor tectonice 
pentru a exprima amplitudinea expan‑
siunii radicalismului şi euroscepticis‑
mului, întrupat de Farage, Le Pen sau 
alţii ejusdem farinae.1 Cu excedentul 
său de serenitate raţională, „Mutti” 
Merkel – mulţumită de soliditatea re‑
zultatului obţinut de CDU/CSU şi de 
avansul PPE – a intrat în rolul sticluţei 
cu săruri împotriva leşinului: ascen‑
siunea partidelor eurosceptice şi na‑
ţionaliste este regretabilă, însă calea 
reformelor trebuie să continue „în ve‑
derea recuceririi alegătorilor”. „Acest 
lucru este valabil şi pentru Franţa”, a 
adăugat ea, deloc îmbucurător pen‑
tru Hollande, capelmaistrul celui mai 
mare eşec electoral al stângii fran‑
ceze din ultimii ani.2 Nici în alte părţi 
lucrurile nu au stat cu mult mai bine, 
stânga‑radicală, extrema‑dreaptă, eu‑

1 Remarcându‑se o abundență de titluri precum ”Could Be the Beginning of the End for Euro‑
pe”, ”Fascism Is Fashionable Again in Europe”, ”The Nativist Rebellion Against London” ș.a.m.d. 

2 Faţă de primul tur al alegerilor prezidenţiale, socialiştii francezi înregistrând un minus de 
cca. 7 milioane de votanţi, un scor record în istoria alegerilor din Hexagon.
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roscepticii, anti‑imigraţioniştii şi naţio‑
naliştii profitând in globo de efectele 
celei mai intense crize financiare din 
totalul celor 56 de ani de existenţă ai 
Uniunii Europene. Dacă pentru con‑
servatorii din PPE situaţia nu a fost 
foarte rea, pentru social‑democraţi 
şi socialişti situaţia este una departe 
de a suscita optimism pentru anii ce 
vin. Partidele radicale şi populiste au 
câştigat victorii electorale importante 
în zone altădată considerate simbo‑
luri ale social‑democraţiei (cum era 
zona scandinavă). În Ungaria, soci‑
al‑democraţii au luat chiar mai puţine 
voturi decât extremiştii de la Jobbik; 
în Bulgaria, stânga – coordonată de 
Stanişev, liderul în funcţie al Partidu‑
lui Socialiştilor Europeni – a obţinut 
mult sub ceea ce spera. Grecia – epi‑
centrul crizei europene – a cunoscut 
evoluţii care, chiar dacă erau predic‑
tibile, vor presa şi mai mult în viitorul 
imediat în direcţia găsirii unor solu‑
ţii sociale de durată, soluţii pe care 
elenii nu le mai aşteaptă din partea 
stângii tradiţionale (Pasok/Elia), si‑
tuată cu un mandat sub neo‑fasciştii 
de la Zorii Aurii şi la egalitate cu co‑
muniştii din KKE, ci mai degrabă de 
la stânga‑radicală. În Danemarca şi 
în Austria, extrema‑dreaptă (anti‑imi‑
graţionistă) a fost plasată de electo‑
rat în topul câştigătorilor, completând 
peisajul în plină recompunere al naţio‑

nal‑populismului nordic. Solidaritatea 
europeană – cea pe care miza Ro‑
bert Schuman atunci când argumen‑
ta logica „supranaționalului” victorios 
– se dovedește mai precară decât 
așteptările elitelor europeniste, reite‑
rându‑se faptul că nu există cristaliza‑
re politică simplă și nici univocă. „Sen‑
timentul de solidaritate al națiunilor va 
ieși victorios asupra naționalismului, 
deja depășit” spunea același Schu‑
man3 – în spiritul unei întregi filozofii 
a politicii centrate pe metoda comu‑
nitară și pe solidaritatea de fapte. Ce 
ar fi spus după alegerile din 2014? 
Probabil că ar fi susținut în continua‑
re Europa ca singura soluție posibilă, 
indicând ca iluzorii retranșamentele 
solidificate electoral de „excesul de 
mânie” dizolvat în politica țărilor euro‑
pene în contextul crizei economice și 
financiare. 

Episodul 2014 nu va duce la un 
derapaj fundamental al construcţi‑
ei europene, dar va introduce limi‑
tări importante în funcţionarea noilor 
structuri ale leadership‑ului, aşa cum 
va fi vizibilă, aproape cu certitudine, 
şi o schimbare în registrul discur‑
siv al principalilor actori europeni cu 
privire la problemele sensibile de pe 
agenda europeană (de la extindere la 
imigraţie, Schengen etc). După aces‑
te alegeri, partidele anti‑europene şi 
eurosceptice au obţinut un viguros cal 

3 Robert Schuman, Pour I’Europe, 3e édition, pref. de Jacques Delors, Ed. Nagel, Genève, 
2000
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troian în citadela bruxelleză, a cărei 
robusteţe o vor ataca sau cel puţin 
obstrucţiona pe toate fronturile posibi‑
le – capitalul politic investit în UE, ca 
orice capital virtual, evaporându‑se 
cu o intensitate fără precedent, chiar 
dacă marile familii politice europe‑
ne vor face eforturi de reconsiderare 
substanțială a agendei acestui ciclu 
electoral, mai ales la capitolul econo‑
mico‑social. Un alt semnal, care nu 
trebuie subestimat, este cel transmis 
de accederea neo‑naziştilor sau a ac‑
torilor politici cu idei fascistoide edul‑
corate (far‑right 2.0), care poate juca 
un rol catalitic pentru diverse alte gru‑
puscule extremiste ce populează pe‑
riferia peisajului politic în cvasitotalita‑
tea statelor europene. Este însă dificil 
de spus dacă – aşa cum unii analişti 
sugerează, după un meniu à la Ayme‑
ric Chauprade – marii actori şi teoreti‑
cieni din UE ar trebui să‑şi reconside‑
re modul de relaţionare cu populismul 
radical pe care, eventual, să‑l priveas‑
că nu ca pe o deviaţie temporară şi 
localizată, ci ca pe o parte integrantă 
a vieţii politice democratice europene. 
Putem fi de acord cu Tocqueville, că 
„ar fi o mare problemă pentru omenire 
dacă libertatea s‑ar înfățișa pretutin‑
deni sub același chip”, însă repetarea 
unor erori politice din istoria nu atât de 
îndepărtată a Europei ar reprezenta o 
și mai mare problemă. 

De ce a câştigat populismul? pen‑
tru că a operat cu ceea ce ştie mai 
bine: cu opunerea poporului „elite‑
lor”, cu clamarea nevoii simplificării 
procedurale şi instituţionale (negarea 
democraţiei şi a sistemului reprezen‑
tativ „corupt de politicieni”; negarea 
formelor procedurale, inclusiv a celor 
care ţin de Justiţie şi aici trebuie să ne 
reamintim că V. Orban a iniţiat la puțin 
timp după preluarea puterii – la cere‑
rea Jobbik – restrângerea atribuţiilor 
„aristocratice” ale Curţii Constituţiona‑
le, model care a constituit apoi sursă 
de inspiraţie şi pentru alţii). 

Nu în cele din urmă, exploatarea 
sectară a conceptului de legătură so‑
cială cu accentul pus nu pe calitatea 
multitudinii relaţiilor sociale prezen‑
te în societatea contemporană, ci 
pe „identitate” (de altfel, sunt partide 
politice care conţin explicit termenul 
în titulatură) definită prin negarea şi 
stigmatizarea imigranţilor, esticilor, 
celor de alte religii (islamică în princi‑
pal), homosexualilor, romilor ş.a.m.d. 
Mutatis mutandis, situaţia e asemănă‑
toare cu ceea ce s‑a întâmplat în pri‑
ma perioadă de contestare a globali‑
zării (ultimele decenii ale veacului al 
XIX‑lea) când, în contextul alegerilor 
din 1893, Maurice Barrès publica un 
manifest electoral intitulat Contre les 
étrangers. Étude pour la protection 
des ouvriers français4, în care valoa‑

4 Maurice Barrès, Contre les étrangers. Étude pour la protection des ouvriers français, Paris, 
Grande Imprimerie Parisienne, 1893
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rea egalitarismului nu era contestată 
(nici Le Pen nu o face), ci asociată xe‑
nofobiei şi protecţionismului naţional 
(„protecţionism pentru muncitori”5). 
Atunci răspunsul – socialiştilor şi re‑
publicanilor centriști – nu a privit omo‑
genitatea sau identitatea (ca punct 
de pornire în generarea de politici), ci 
redefinirea problematicii sociale prin 
conceptualizarea statutului social (ex‑
tinderea bunăstării publice, diversifi‑
carea opţiunilor politice etc.). 

Europa CEntrală și dE Est: 
absEntEism și indifErEnță

În Europa Centrală şi de Est, par‑
tidele cu mesaj eurosceptic, sau an-
ti‑establishment (în variantele sale 
radicale) au avut un ecou limitat, 
acumulând aproximativ 5% din tota‑
lul locurilor disponibile pentru cele 11 
ţări. Procentaj care urcă la 11%, dacă 
am include cele 12 locuri ale Fidesz, 
partid care este declarativ membru 
al EPP, însă care, prin discursul „eu‑
ro‑realist” asumat de liderul Viktor 
Orban, pare mai degrabă apropiat de 
curentul eurosceptic. Un procentaj 
semnificativ, desigur, care este însă 
departe de a semnifica o mişcare de 
amploare tectonică în politica regiu‑
nii. Excluzând Fidesz, dintre partidele 
eurosceptice cu un scor semnificativ 

ar fi Jobbik (Ungaria), Ordine şi Justi‑
ţie (Lituania) şi Adunarea Noii Drepte 
(KNP – Polonia). Şi aici, clasările sunt 
diferite – Jobbik s‑a calificat cu un 
14,7% din voturile valabile, sub cele 
20,5 procente obţinute la alegerile ge‑
nerale naţionale. În Polonia, KNP a 
urcat semnificativ, de la 1,1% în ale‑
gerile naţionale (2011) la 7,1% la cele 
europene. Şi unul, şi celălalt dintre 
partidele amintite reprezintă cauze de 
îngrijorare raportat la ceea ce am defi‑
ni perspectiva progresistă europeană: 
Jobbik practicând un conservatorism 
cu nuanţe de extremă‑dreaptă (și 
acuzat, nu de puține ori, de anti‑semi‑
tism, xenofobie, rasism, homofobie), 
iar KNP având un lider în persoana lui 
Janusz Korwen‑Mikke, anti‑democra‑
tic, sexist și cvasinegaţionist („Hitler 
nu a ştiut nimic de Holocaust” şi alte 
remarci de acest gen conferindu‑i un 
anume gen de profil mediatic). Între 
aceste limite, un partid cum este litu‑
anianul „Ordine şi Justiţie” (14,3% din 
voturi) pare mai apropiat de conser‑
vatorism (tradiţionalism), cu un mesaj 
eurosceptic ceva mai temperat de‑
cât acela al omologilor săi regionali, 
colorat doar de recurența atitudinilor 
sale homofobe, dar fără regiștrii gro‑
sier anti‑democratici ai Jobbik‑ului şi 
probabil şi fără o mare dorinţă de a 

5 M. Barrès, op.cit. p. 4 „... protéger l`ouvrier, notre compatriote, contre l`invasion des ou‑
vriers étrangers qui augmentent les chômages et abaissent les salaires”; în încheiere autorul 
solicitând un mandat de deputat pentru punerea în aplicare a ideilor manifestului.
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colabora în Parlamentul European cu 
acesta (deşi, până la urmă, politica e 
spaţiul posibilului). În rest, partidele la 
guvernare au scos scoruri de top, fie 
că vorbim de GERB (Bulgaria), Par‑
tidul Reformei din Estonia, Fidesz în 
Ungaria, Smer‑SD (Slovacia), Platfor‑
ma Civică (Polonia) sau PSD la Bucu‑
reşti. În Letonia, „Unitatea” a capacitat 
46% din voturi, un scor cu adevărat 
remarcabil realizat de un singur par‑
tid, o creştere fulminantă faţă de ale‑
gerile naţionale (2011) când a luat 
27%. Absenţa unui euroscepticism 
in statu crescendo şi dominanţa ma-
instream‑ului politic – precumpănitor 
pro‑european – lasă un spaţiu politic 
confortabil moderaţilor şi democraţi‑
lor, însă acest lucru în condițiile unui 
absenteism mai mult decât semnifica‑
tiv. Sigur, acest tip de alegeri – din va‑
rii motive – strânge mai puţine voturi 
decât alegerile naţionale, însă per an‑
samblu ECE a înregistrat o medie de 
28%, comparativ cu 43%, media în‑
tregii uniuni. Cu un minim pe Slova‑
cia, 13%, ceea ce înseamnă un loc de 
eurodeputat câştigat cu 0,76%. De ce 
în ECE absenteismul este peste me‑
dia UE rămâne o chestiune deschisă, 
cu atât mai mult cu cât elitele politice 
din ţările componente sunt în general 
catalogate ca fiind entuziast pro‑eu‑
ropene, sprijinite de o opinie publică 
mult mai favorabilă euro‑instituţiilor 
comparativ cu „vechea Europă”. O 
posibilă explicaţie ar fi legată de dezi‑

luzia unei importante părţi a electora‑
tului relativ la urmările integrării – nu 
puţini percep integrarea, mai bine zis 
rezultatele acesteia, ca fiind destul de 
departe situate faţă de aşteptările ini‑
ţiale – considerându‑se ţări şi cetăţeni 
„second‑hand”, situaţi/fixaţi în perife‑
rie ş.a.m.d. Chiar şi atunci când înde‑
plinesc/deţin roluri‑cheie în ierarhia 
instituțională comunitară, statele ECE 
sunt puse în poziţia nu de a fi creative 
(generatoare de viziuni), ci de a „co‑
respunde” aşteptărilor jucătorilor ma‑
jori. Excepţie – unică deocamdată în 
peisajul ECE – este Polonia, probabil 
cea mai „integrată” dintre ţările intra‑
te în 2004. După alegerile din 2007, 
Platforma Civică din Polonia a reuşit 
să se impună ca unul dintre jucătorii 
proeminenţi din UE, inclusiv în coor‑
donarea recentei crize din Ucraina, 
Radoslaw Sikorski – ministrul de ex‑
terne – construindu‑şi un profil impor‑
tant în elita eurocrată. 

Dacă în „vechea Europă” proble‑
ma este legată de euroscepticism şi 
valenţele sale politice, în ECE proble‑
ma este una a absenteismului, apatiei 
şi complacerii. În lipsa unei ponderi 
semnificative ca număr de mandate, 
euroscepticii „bătrânei Europe” au be‑
neficiat, totuși, de aportul ECE la „nu‑
mărul de țări”, cei patru parlamentari 
din Letonia, Lituania și Cehia asigu‑
rându‑i, de exemplu, liderului UKIP 
poziția de co‑președinte al grupului 
EFDD. Evident, din perspectiva na‑
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rativului „cutremurului politic”, țările 
ECE s‑au situat pe un plan ceva mai 
luminos decât cel al prejudecăților 
despre „statele fost comuniste”, însă 
lucrurile trebuie nuanțate. Fără îndo‑
ială, este remarcabil că în trei dintre 
aceste țări partidele considerate de 
„extremă‑dreaptă” și‑au pierdut total 
locurile în PE, însă acest lucru a fost 
și o consecință a restrângerii spațiului 
discursiv al acestora (prin preluarea 

mesajului identitar, nativist al acesto‑
ra de către partidele majoritare – fapt 
vizibil în Polonia și Ungaria, dar și în 
România). Un alt factor care poate fi 
luat în considerare este acela al sla‑
bei instituționalizări – în sensul pro‑
priu al termenului – al sistemului de 
partide (volatilitatea, migraționismul 
politic, mobilizarea politică „de oportu‑
nitate” reprezentând tot atâtea realități 
„funcționale” ale votului). 

ECE 2014 – distribuţia mandatelor*
EPP SD ALDE Greens/

EFA
ECR GUE/

NGL
EFD Ni Alţii

Bulgaria 7 4 4 0 0 0 0 0 2
Cehia 7 4 4 0 2 3 0 0 1

Croaţia 5 2 2 1 1 0 0 0 0
Estonia 1 1 3 1 0 0 0 0 0
Letonia 4 1 0 1 1 0 0 0 1
Lituania 2 2 3 0 1 0 2 0 1
Polonia 23 5 0 0 19 0 0 0 4

România 15 16 0 0 0 0 0 0 1
Slovenia 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Slovacia 6 4 1 0 1 0 0 0 1
Ungaria 12 4 0 2 0 0 0 3 0

87 44 18 5 25 3 2 3 12

* 4 mandate pentru EFDD: 1 Cehia (Partidul Cetățenilor Liberi), 1 Letonia (Uniunea Verzilor 
și Agrarienilor), 2 Lituania (Ordine și Justiție)
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Europa Centrală şi de Est – alegeri PE 2014
Ţări Partide/ideologii % Voturi Mandate Prezenţă

Bulgaria GERB/ГЕРБ Conservatori
BSP/БСП Social‑democraţi
DPS/ДПС minoritatea turcă
ББЦ+ВМРО‑БНД et al. coaliţie mozaic 
(civici, minoritate macedoneană etc.)
RB ‑ Blocul reformist

30,40%
18,93%
17,27%
10,66%

6,45%

6
4
4
2

1

35,5%

Cehia ANO 2011 – liberal‑centrişti
Coal. (TOP 09 + STAN – conservatori) 
ČSSD Social‑democraţi
KSČM Comunişti
KDU‑ČSL creştin‑democraţi
ODS P. Civic‑Democraţi, eurosceptici
Svobodní – liberal‑conservatori

16,13%
15,95%
14,17%
10,98%
9,95%
7,67%
5,24%

4
4
4
3
3
2
1

19,5%

Croaţia HDZ+HSP AS coaliţie creştin‑democraţi 
şi conservatori
SDP+HNS+HSU+SDSS+IDS coaliţie 
social‑democraţi şi liberali
ORaH‑ P. Dezvoltării Durabile
HDSSB+HRAST+HSP+et al  ‑ Coaliţie 
naţionalişti şi regionalişti

41,42%

29,93%

9,42%
7%

6

4

1
0

25,06%

Estonia ER liberali
KE Social‑liberalism (centru)
IRL creştin‑democraţie
SDE social‑democraţi
Indrek Tarand independent

24,30%
22,40%
13,90%
13,60%
13,20%

2
1
1
1
1

36,44%

Letonia Vienotiba liberal‑conservatori
Coal. NA (TB/LNNK+VL!) Naţionalişti
Saskaņa SDP soci‑
al‑democraţi+rusofoni
Coal. ZZS (LZS+LZP)agrarieni şi verzi
LKS Uniunea ruso‑letonă, coaliţie de 
stânga‑liberală

46,19%
14,25%
13,04%

8,26%
6,38%

4
1
1
1
1

30,04 %

Lituania TK‑LSD Creştin‑Democraţi
LSDP Social‑Democraţi
LRLS Mişcarea liberală
TT Ordine şi Justiţie
DP Partidul Muncii
LLRA Acţiunea Electorală Polonă
LVSZ Verzii‑Agrarienii

17,43%
17,26%
16,55%
14,25%
12,81%
8,05%
6,61%

2
2
2
2
1
1
1

44,91%
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Polonia Platforma Obywatelska RP‑P. Civică c‑d
PiS – Lege şi Ordine, naţionalism
Sojusz Lewic Demokratycznej‑Unia 
Pracy social‑democraţie
Nowa Prawica – Janusz Korwin‑Mikke 
euroscepticism, libertarianism
PSL agrarieni şi creştin‑democraţi

32,13%
31,78%

9,44%
7,15%

6,80%

19
19

5
4

4

23,83%

România PSD‑PC‑UNPR
PNL
PDL
Mircea Diaconu
UDRM
PMP

37,60%
15,00%
12,23%
6,81%
6,30%
6,21%

16
6
5
1
2
2

32,16%

Slovenia SDS conservatori
SNS SLS creştin‑democraţi şi agrarieni
Verjamen! Centru‑stânga
DeSUS (P.Pensionarilor)
SD social‑democraţi
PS
ZDRUŽENA LEVICA (Stânga Unită)

24,79%
16,52%
10,36%
8,15%
8,08%
6,63%
5,47%

3
2
1
1
1
0
0

24,43%

Slovacia SMER – social‑democraţi
Kresťanskodemokratické hnutie /  
creştin‑democraţi
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia 
Conservatori‑liberali şi creştin‑democraţi
‑ Demokratická strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob‑
nosti ‑ conservatori
NOVA, Konzervatívni demokrati  Sloven‑
ska, Občianska konzervatívna strana
Sloboda a Solidarita
Strana maďarskej komunity ‑ Magyar 
Közösség Pártja – minoritatea maghiară
MOST – HÍD partid interetnic maghia‑
ro‑slovac

24,09%
13,21%

7,75%

7,46%

6,83%

6,66%
6,53%

5,83%

4
2

2

1

1

1
1

1

13,05%

Ungaria FIDESZ‑KDNP conservatori‑naţionalişti
JOBBIK Naţionalism /extremă‑dreapta
MSZPS Social‑democraţi
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ social‑li‑
beralism
EGYÜTT‑PM social‑liberalism
LMP liberali

51,48 %
14,67 %
10,9 %
9,75 %

7,25 %
5,04 %

12
3
2
2

1
1

28,97 %
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lEgislatura 2014‑2019: dEbutul 
promițător al unEi „rEvoluții 
dEmoCratiCE” și provoCărilE 
ultErioarE

Modul în care deputații europeni 
au reușit finalizarea victorioasă a 
„puciului” instituțional soldat cu im‑
punerea lui Jean‑Claude Juncker la 
Președinția Comisiei (în pofida drep‑
tului „suzeran” al conclavului celor 28 
de șefi de guverne) este generator de 
optimism nu numai pentru partizanii 
federalismului, dar și pentru cei care, 
nu de puține ori, au criticat „eurocrația” 
bruxelleză pentru excesul de erme‑
tism și pentru deficitul de democrație 
(de altfel, un loc comun al discursurilor 
de campanie vehiculate de partidele 
eurosceptice și eurofobe). Prin aceas‑
ta, se deschide orizontul unei Uniuni 
centrate, mai mult decât în perioadele 
anterioare, pe democrația parlamen‑
tară, iar acest lucru nu poate fi nici pe 
departe rău, cel puțin nu din perspec‑
tiva consolidării relațiilor politicienilor 
cu electoratul european. Sigur, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona (2009), Parlamentul a de‑
venit de jure co‑legislator, pe picior 
de cvasiegalitate cu Consiliul, însă 
era nevoie de un gest de validare a 
legitimității puternice de care se bucu‑
ră această instituție și acesta a venit 
tocmai prin numirea lui Juncker. Astfel 
Comisia, ca exponentă a „vocii tehno‑
cratice” non‑contestabile prin însăși 
natura rațională a activității sale, va fi 

echilibrată de un Parlament deținător 
al legitimității directe, generate de vot.

Un alt fapt îmbucurător pentru să‑
nătatea politică a Uniunii este legat 
de modul în care, destul de rapid, ma‑
joritarii (PPE, S&D, ALDE) au reușit 
asamblarea unui „cordon sanitar” în 
jurul exponenților eurofobiei politice. 
Visul Le Pen‑ist al „distrugerii din inte‑
rior a Uniunii Europene” a luat distanță 
față de momentul de euforie de la fine‑
le lunii mai, chiar dacă 170 de deputați 
(22,63% din total, față de 16% în le‑
gislatura anterioară) reprezentau o 
cantitate politică deloc neglijabilă, 
însă failibilă, prin natura ideologică, 
uneori diametral opusă, a componen‑
telor alcătuitoare. De altfel, și ECR‑ul 
(cu cele 70 de mandate ale sale fiind 
al treilea grup ca pondere) constru‑
it în jurul conservatorilor britanici și 
al PiS‑ului polonez, eurosceptic, dar 
democratic, a intrat în logica acestei 
„Sfinte Alianțe”, contribuind la knock‑
out‑ul tehnic al Frontului Național, in‑
capabil de a coagula în jurul său un 
grup parlamentar. Astfel, Marine Le 
Pen cu cei 23 de aleși ai FN din tota‑
lul de 52 de parlamentari non‑înscriși 
va rămâne la periferia jocului politic 
european. Cu atât mai mare dezola‑
rea cu cât Nigel Farage este cel care 
– beneficiind și de defectarea unui eu‑
ro‑parlamentar al FN – va conduce în 
calitate de co‑președinte propriul său 
grup, EFD, păstrându‑și poziția de 
campion al „eurofobilor”, cu care deja 
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a obișnuit publicul în anii anteriori. 
Din păcate, locurile „sterile” ocupate 
de FN au redus considerabil influența 
politică a Franței, atât la nivel general 
(ocuparea funcțiilor din PE), cât și în 
cadrul grupurilor (în PPE, francezii au 
a treia pondere, după germani și po‑
lonezi, respectiv a 6‑a în grupul S&D). 
Mișcări minore se mai pot întâmpla 
(în special în rândul maghiarilor și 
al PVV‑ului lui Geert Wilders), însă 
coaliția majoritară PPE‑S&D‑ALDE, 
cu sprijinul punctual al Verzilor și al 
GUE (cel puțin pe legislația economi‑
că și financiară) va reuși să asigure 
stabilitatea acestei legislaturi care, cu 
certitudine, va fi una mult mai dinami‑
că în dimensiunea activității politice 
față de precedenta. 

În ceea ce privește provocările la 
care Uniunea va trebui să răspundă, 
acestea nu sunt nici puține și, evident, 
nici lipsite de importanță. Libertățile 
civile, politica energetică, locurile 
de muncă, legislația economică, so‑
cială și financiară deschid agenda 
inițiativelor deja anunțate. La acestea 
se adaugă – și chestiunea ucrainea‑
nă augmentează suplimentar o nece‑
sitate mereu discutată, însă nicioda‑
tă generatoare a unei foi de parcurs 
coerente – imperativul dezvoltării unei 

politici externe și de apărare puterni‑
ce, după 70 de ani în care apărarea 
europenilor a stat aproape exclusiv în 
sarcina Statelor Unite, așa cum meti‑
culos a documentat Robert Kagan în 
Of Paradise and Power. Altfel, după 
cum spunea recent premierul Came‑
ron în Sunday Times, Europa va pri‑
vi în continuare neputincioasă atunci 
când statele mai puternice își vor 
hărțui vecinii sau când propriile sale 
interese îi vor fi afectate. Cu atât mai 
mult cu cât la marginea estică, Pu‑
tin – exponentul reanimat al politicii 
internaționale de tip URSS – și‑a făcut 
un obiectiv major din punerea în stare 
de funcționare, începând cu 2015, a 
Uniunii Euroasiatice. Pentru aceasta, 
şi‑a dat toată silinţa să ocupe spa‑
ţiul lăsat liber de America, opunând 
propria‑i ideologie (de inspirație pra‑
vo‑slavnică) standardelor occidentale 
(negate în ansamblu, de la multicultu‑
ralism și drepturile minorităților etnice 
până la libertățile civice și drepturile 
LGBT). Nu trebuie neglijată nici capa‑
citatea de „seducție” a putinismului pe 
diverse paliere ale politicii europene, 
în special în rândul extremei‑drepte 
şi populiștilor‑radicali, forțe activate 
de Kremlin ca substitut al unui nou 
Cominform.6 Conform unei analize 

6 Recenta întâlnire între ideologii Mişcării Eurasiatice şi populiştii de dreapta europeni (cu 
implicare politică formală sau informală) de la Viena, 31 mai a.c. (prin bunele oficii ale Fundaţiei 
Sankt Basilius der Grosse gestionate de oligarhul Malofeev) confirmă interesul Moscovei în con‑
struirea unui nou „Cominform”, ca bază dacă nu de influenţare decisivă a politicilor UE, măcar ca 
agent de influenţă punctuală.
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recente privind conexiunile partide‑
lor extremiste și eurofobe (și/sau an‑
ti‑americane) cu Moscova, un număr 
de 15 astfel de partide aveau „relații 
angajate” cu ideologii Kremlinului, 
alte 6 declarându‑se deschise sau 
binevoitor‑neutre intereselor politice 
ale acestuia7; și numai 3 partide de 
extremă‑dreapta fiind anti‑moscovi‑
te; în termeni de „euro‑parlamentari” 
(proveniți din partidele menționate), 
aceasta ar însemna un total de 48 
(față de 36 după alegerile din 2009). 

Între aceste partide, notabile sunt FN 
francez, FPÖ din Austria, neonazistul 
NPD, Liga nordului, Ordine și Justiție 
(Lituania), Jobbik‑ul maghiar, Zorii 
Aurii din Grecia ș.a.m.d. În contextul 
evoluțiilor din Ucraina, mulți dintre pri‑
etenii europeni ai ideologiei Kremlinu‑
lui își vor pierde semnificativ din su‑
flul inițial, restrângându‑și (poate mai 
mult decât episodic) instrumentarul 
encomiastic pus la dispoziția unei pu‑
teri mai degrabă ostile intereselor UE.

7 The Russian Connection. The Spread of Pro‑Russian policies on the European Far Right. 
An Analyis bz Politica Capital Institute, May 2014 http://www.riskandforecast.com/useruploads/
files/pc_flash_report_russian_connection.pdf (10.06.14)
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Comportamentul electoral 
al minorităţilor din 
România
Studiu de caz – Minoritatea romă

Ionaş Vladimir

În lucrarea de faţă, mi‑am propus 
să analizez comportamentul electoral 
al minorităţii rome din România şi să 
identific motivul pentru care repre‑
zentanţii acestei etnii sunt prezenţi la 
urne într‑un procent foarte scăzut.

Pornind de la ideea că în general 
minorităţile tind să acorde votul par‑
tidelor care le reprezintă interesele, 
în general alcătuite din membri care 
aparţin aceleiaşi minorităţi, voi studia 
direcţia în care se duc voturile celor 
de etnie romă.

În acelaşi timp voi identifica, dacă 
există, legătura între procentul pe 
care îl obţin partidele rome în alegeri 
şi procentul celor de etnie romă care 
participă la vot.

1. minoritatEa romă din românia

Conform recensământului din 
2002, în România erau 535.250 de 
romi. Putem spune că în zece ani, de 
la precedentul recensământ, popula‑
ţia romă a crescut cu 134.163 de per‑
soane, însă există documente care 
contrazic această variantă. Institutul 
de Cercetare a Calităţii Vieţii indica 
în 19981 cifra de aproximativ 1,5 mili‑
oane de persoane când venea vorba 
despre minoritatea romă din Româ‑
nia. În această estimare erau cuprinse 
atât persoanele care se declarau ca 
fiind rom, cât şi cele care erau identi‑
ficate ca făcând parte dintr‑un mediu 
social‑economic şi cultural rom. O altă 
organizaţie, Minority Rights Group, 
estima în 1997 că numărul romilor din 
România ar atinge 2,5 milioane.2

1 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2000
2 Minority Rights Group, 1997, p. 240
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România este ţara din Europa cu 
cel mai ridicat număr de romi. În Un‑
garia, conform recensământului din 
1990, erau 143.000 de romi (1,3% din 
populaţie). În Bulgaria, numărul romi‑
lor era de 312.000 (3,7% din populaţie) 
conform recensământului din 1992. În 
Grecia, estimările oficiale spuneau că 
ar fi aproximativ 160.000‑200.000 de 
romi. 

În România, Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii a realizat o cercetare 
cu privire la numărul de romi din ţară, 
ale cărei rezultate au fost surprinză‑
toare. Se aproxima numărul romilor 
undeva la 1,5 milioane.

Numărarea exactă a cetăţenilor 
de etnie romă este foarte dificil de 
realizat în timpul recensămintelor din 
cauza faptului că foarte mulţi romi se 
declară fie români, fie maghiari. Acest 
lucru este de înţeles din cauza cono‑
taţiilor negative care sunt asociate et‑
niei rome.

Conform recensământului din 
2002, regiunea cu cel mai mare pro‑
cent al romilor era regiunea Centru 
cu 4%. Imediat după, urma regiunea 
Nord‑Vest cu 3,5%, Sud cu 2,9%, 
Sud‑Vest cu 2,6%, Vest cu 2,5%, 
Sud‑Est cu 1,7%, Bucureşti cu 1,7% 
şi Nord‑Est cu 1,2%. Judeţul cu cel 
mai mare procent al romilor era jude‑
ţul Mureş cu 7%, iar cel mai mic pro‑
cent îl întâlneam în judeţul Botoşani, 
0,7%.3

Dacă discutăm despre drepturi‑
le minorităţii rome, există în cadrul 
Guvernului României Departamentul 
pentru Protecţia Minorităţilor Naţiona‑
le, sub tutela căruia îşi desfăşoară ac‑
tivitatea Biroul Naţional pentru Romi. 
De asemenea, fiind minoritatea naţi‑
onală recunoscută, romii beneficiază 
de protecţie prin Constituţie şi prin le‑
gislaţie. 

În acelaşi timp, în România exis‑
tă foarte multe Fundaţii şi ONG‑uri 
care se ocupă de incluziunea romi‑
lor. Printre cele mai importante sunt: 
Alianţa Civică a Romilor din România 
(ACRR), Fundaţia Centrul de Resurse 
pentru Comunităţile de Romi (CRCR), 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Socie‑
tăţii Civile (FDSC), Fundaţia Soros 
România, Fundaţia Centrul Romilor 
pentru Intervenţie Socială şi studii 
– Romani CRISS, Roma Education 
Fund Romania (Fondul Romilor pen‑
tru Educaţie) – FER.

Există însă şi păreri conform căro‑
ra numărul mare de fundaţii, ONG‑uri 
şi partide politice care declară că lu‑
crează în interesul minorităţii rome 
nu este neapărat un lucru bun. Moisa 
Florin, preşedintele Centrului de Re‑
surse pentru Comunităţile de Romi, a 
afirmat în timpul unei conferinţe orga‑
nizate de fundaţia pe care o conduce 
că „Aceste organizaţii au fost fondate 
pentru a îmbunătăţi nivelul de trai în 

3 Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, 18‑27 martie 2002, Vol 1/40a
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comunităţile rome, dar şi pentru a ob-
ţine anumite drepturi prin intermediul 
acţiunilor politice. Politicile promovate 
au condus la puţine rezultate poziti-
ve concrete cu privire la problemele 
care interesează direct comunităţile 
de romi. Aceasta s‑a întâmplat, pe de 
o parte, din cauza lipsei de interes a 
comunităţilor de romi pentru procese-
le politice (electorale) şi a dificultăţii 
acestora în luarea deciziilor politice, 
iar pe de altă parte, din cauza inca-
pacităţii liderilor politici ai romilor de 
a elabora o agendă comună. Repre-
zentarea în Parlament şi la nivelul 
administraţiei publice locale este mult 
sub nivelul procentului pe care îl re-
prezintă populaţia romă”.4

În ultimii 20 de ani, situaţia socială 
a romilor a fost studiată în foarte mul‑
te cercetări. Conform cercetării reali‑
zate la nivel naţional de Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii împreună 
cu Universitatea din Bucureşti în anul 
1992, situația profesională a romilor 
era alarmantă. Majoritatea populaţiei 
de etnie romă nu deţinea nicio pro‑
fesie, 79,4% dintre ei nu aveau nicio 
profesie (58% bărbați şi 81% femei); 
doar 16,1% erau calificaţi în profesii 
moderne, iar 3,9% în profesii tradiţio‑
nale. La salariaţii romi, nivelul califică‑
rii era extrem de scăzut, majoritatea 

ocupând poziţii necalificate, 59,4%. 
Muncitori calificaţi erau doar 38,8%, 
doar 1,8% aveau calificări medii şi su‑
perioare.

În ceea ce priveşte veniturile, în 
general familiile de romi dispuneau 
de surse mixte de venituri, unele cu 
caracter regulat, altele având un ca‑
racter ocazional.

Locuinţa şi dotările acesteia, în 
rândul romilor, erau precare. Majori‑
tatea nu aveau acces la apă curen‑
tă, gaze naturale sau toaletă în casă. 
Toate acestea indică un nivel de trai 
cel mai adesea scăzut sau foarte scă‑
zut. Și celelalte aspecte ale situaţiei 
acestei populaţii prezintă aceleaşi ca‑
racteristici.5 

Indiferent de perioada în care s‑au 
realizat cercetările privind situaţia so‑
cială a romilor, concluzia la care s‑a 
ajuns a fost aceea că prin sărăcia şi 
marginalizarea care îi caracterizează 
pe cei mai mulţi dintre ei, cât şi prin 
numărul lor foarte mare, romii consti‑
tuie una din cele mai importante pro‑
bleme sociale ale României.

2. partidE politiCE 
Spre deosebire de minoritatea ma‑

ghiară din România, romii nu au un 
partid puternic pe care se pot baza. 

4 Centrul de Documentare şi Informare despre Minorităţile din Europa de Sud‑Est, Minorităţile 
din Europa de Sud‑Est, „Romii din România”, p. 15

5 Cătălin Zamfir, Elena Zamfir (coord.), 1994, Ţiganii. Între ignorare şi îngrijorare, Bucureşti: 
Editura Alternative.



33

Cea mai importantă formaţiune po‑
litică a romilor, formaţiune care este 
reprezentată şi în Parlamentul Româ‑
niei, este Partida Romilor „Pro‑Euro-
pa”. Alte partide politice ale minorităţii 
rome sunt: Alianţa Creştină Demo-
crată a Romilor, partid condus de fiul 
fostului autoproclamat Rege al romi‑
lor, Dorin Cioabă, şi Romani Criss, or‑
ganizaţie înfiinţată încă din 1993, dar 
care se ocupă mai mult de activităţi de 
ajutorare a romilor.

Singurul partid al romilor repre‑
zentat în Parlamentul României este 
Partida Romilor „Pro‑Europa”. Acesta 
este condus de Nicolae Păun, per‑
soana care reprezintă partidul şi în 
Parlament.

Partida Romilor „Pro‑Europa” poa‑
te fi considerat un partid bogat. În ulti‑

mii 3 ani, acesta a fost pe locul doi în 
topul fondurilor primite de la Departa‑
mentul de Relaţii Interetnice. Fondu‑
rile sunt alocate în baza legii privind 
finanţarea activităţii partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, care sta‑
bileşte că subvenţia de la bugetul de 
stat destinată partidelor este acordată 
în funcţie de numărul de voturi primite 
în alegerile parlamentare şi locale.

Conform www.gov.ro, Partida Ro-
milor „Pro‑Europa” a primit în 2013 
suma de 11,7 milioane de lei (11,1 
milioane de lei în 2012 şi 10,3 milioa‑
ne de lei în 2011). Ei sunt depăşiţi în 
top doar de UDMR, care a primit anul 
acesta peste 18 milioane de lei (17,1 
milioane de lei în 2012 şi 15,98 mili‑
oane de lei în 2011) (vezi Tabelul 2).

6 www.beclocale2012.ro

Tabelul 1
Formaţiune % din populaţie % din bani
UDMR 6,6% 22%
PR „Pro‑Europa” 2,5% 14%
Forumul Democrat al Germanilor din România 0,3% 7,9%
Uniunea Ucrainenilor 0,3% 8,2%
Comunitatea Ruşilor Lipoveni 0,2% 5,5%
Uniunea Armenilor Sub 0,1% 4,3%

2.1. aCtivitatEa politiCă

La ultimele alegeri locale, în 2012, 
Partida Romilor „Pro‑Europa” a reuşit 
la nivel naţional să obţină un fotoliu 
de primar şi 121 de locuri de consilieri 
locali (37.422 de voturi la nivel naţi‑

onal). În acelaşi timp, celălalt partid 
important al romilor, Alianţa Creşti-
nă Democrată a Romilor, a reuşit să 
obţină 55 de locuri de consilieri locali 
(19.351 de voturi la nivel naţional).6
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La alegerile parlamentare din 2012, 
reprezentantul Partidei Romilor „Pro‑Eu-
ropa”, Nicolae Păun, a reuşit să obţină la 
nivel naţional 22.124 de voturi.7

Liderul Partidei Romilor „Pro‑Euro-
pa”, Nicolae Păun, este parlamentar 
încă din anul 2000. În primul mandat 
de deputat, Nicolae Păun a avut un 
număr de 16 iniţiative legislative. Din‑
tre acestea, 14 au fost respinse, iar 
două au fost retrase de către iniţiator. 
Dacă ne uităm pe textul iniţiativelor le‑
gislative, putem observa că 12 dintre 
acestea sunt legate direct sau indirect 
de minoritatea romă (iniţiative cu pri‑
vire la reglementări în evidenţa popu‑
laţiei, reinserţia socială a cetăţenilor 
de etnie romă, drepturile persoanelor 
aflate în închisoare, reglementări în 
privinţa venitului minim garantat etc.).8

În al doilea mandat, între anii 
2004‑2008, Nicolae Păun a avut 14 
iniţiative legislative. Dintre acestea, 
opt au fost respinse definitiv, două au 
fost retrase de către iniţiator, una se 
află şi astăzi la comisii, una este la ca‑
mera superioară pentru dezbateri, iar 
două au devenit legi. Ambele iniţiative 
legislative, care au devenit legi, sunt 
strâns legate de minoritatea romă. 
Una dintre ele se referă la declararea 
zilei de 8 aprilie ca fiind „Ziua Naţi‑
onală a Romilor”, iar cea de‑a doua 
se referă la acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către re‑
gimurile instaurate în România cu în‑
cepere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945 din motive etnice.9

În mandatul trecut, 2008‑2012, li‑
derul Partidei Romilor „Pro‑Europa” 
a avut 10 iniţiative legislative. Dintre 
acestea, șapte au fost respinse defi‑
nitiv, două se află la Senat, iar una a 
devenit lege. Şi această lege este le‑
gată de minoritatea romilor din Româ‑
nia, ea referindu‑se la comemorarea 
dezrobirii romilor.

În acest mandat, Nicolae Păun a 
depus deja două iniţiative legislative, 
care se află la comisii, una referin‑
du‑se la executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judici‑
are în cursul procesului penal, iar cea 
de‑a doua la amnistierea unor infracţi‑
uni şi graţierea unor pedepse.

Nicolae Păun este şi preşedinte‑
le Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor etni-
ce din Camera Deputaţilor. În cadrul 
acestei Comisii parlamentare există 
trei Subcomisii care ar trebui să ajute 
la implementarea strategiilor şi a so‑
luţiilor cât mai uşor. Din păcate pentru 
etnia pe care însuşi preşedintele Co‑
misiei o reprezintă, singura Subcomi‑
sie care nu are componenţa finalizată 
şi nu a desfăşurat nicio şedinţă este 
chiar Subcomisia parlamentară pen-
tru romi. 

7 www.becparlamentare2012.ro
8 www.cdep.ro
9 www.cdep.ro
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În Parlamentul României mai exis‑
tă un deputat care recunoaşte că face 
parte din etnia romă. Mădălin Voicu a 
intrat pentru prima dată în Parlament 
în anul 1996 din partea „Partidei Ro‑
milor”. În acel mandat, Mădălin Voicu 
a avut șase iniţiative legislative, dintre 
care una a ajuns lege. Aceasta nu are 
legătură cu minoritatea al cărei repre‑
zentant era, ci se referea la modali‑
tatea prin care parlamentarii depun 
jurământul. 

Dintre toate cele șase iniţiative le‑
gislative, doar una avea legătură cu 
minoritatea romă, referindu‑se la acor‑
darea unor drepturi cetăţenilor români 
persecutaţi sau deportaţi pe motive et‑
nice. Începând cu anul 2000, a fost de‑
putat din partea Partidului Social De‑
mocrat. El a fost mult timp preşedintele 
Comisiei pentru Minorităţi a partidului.

Mădălin Voicu nu a fost un parla‑
mentar care să ajute foarte mult mi‑
noritatea romă. În al doilea mandat în 
Camera Deputaţilor, de această dată 
din partea PDSR, acesta a avut două 
iniţiative legislative care nu au avut le‑
gătură cu romii. Nici în următorul man‑
dat, între anii 2004‑2008, deputatul nu 
a fost mai activ în ajutorarea minorităţii 
etnice din care face parte, el fiind auto‑
rul tot a două iniţiative legislative, fără 
ca romii să facă obiectul acestora.

În mandatul trecut (2008‑2012), 
Mădălin Voicu a avut 28 de iniţiative 

legislative, dar niciuna nu făcea refe‑
rire la minoritatea romă.

Ţinând cont de numărul mic, com‑
parativ cu totalul romilor din ţară, al 
voturilor obţinute de partidele rome 
şi de candidaţii romi, rămâne întreba‑
rea: cum se stabileşte legătura între 
preferinţele votanţilor şi partide/candi‑
daţi, respectiv programa respectivului 
partid/candidat?

Cea mai veche paradigmă, dezvol‑
tată iniţial în Statele Unite, la Univer‑
sitatea din Columbia, se bazează pe 
determinanţii sociali ca stând la baza 
comportamentului politic la nivelul 
electoratului, astfel fiecare mediu so‑
cial corespunde unei orientări politice 
privilegiate. Votul indivizilor este influ‑
enţat de ceea ce trăiesc în acel grup, 
votul fiind o normă de grup. 

A doua paradigmă a fost dezvol‑
tată în anii ’50, la Universiatea din 
Michigan. Factorul determinant al vo‑
tului nu mai este apartenenţa socială 
sau religioasă, ci ataşamentul afectiv 
la un partid. Familia ar avea aici un 
rol extrem de important în generarea 
legăturii de fidelitate cu o formaţiune 
politică şi în reproducerea preferinţe‑
lor părinţilor de către copiii lor. Votul 
este un act destul de puţin politic, el 
corespunzând unei fidelităţi mecanice 
a individului, în funcţie de o obligaţie 
afectivă veche transferată la o „mar‑
că” partizană.10

10 Claudiu Coman, Comportamentul de vot. Sondajele de opinie şi gestiunea campaniilor 
electorale, pag. 213
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Analizând cele două paradigme, 
voi încerca să identific în care se înca‑
drează cel mai bine minoritatea romă 
din România.

3. ipotEzElE CErCEtării 
1. Numărul mic de voturi obţinut de 

partidele care reprezintă minoritatea 
romă înseamnă şi o participare scă‑
zută la vot a romilor.

2. Cu cât gradul de educaţie şi ni‑
velul de trai ale electoratului de etnie 
romă sunt mai ridicate, cu atât pre‑
zenţa la vot va fi mai mare. 

4. analiza şi intErprEtarEa datElor

Pentru a avea informaţii actualiza‑
te, am decis realizarea unei cercetări 
cantitative la nivel naţional. În ceea 
ce priveşte culegerea datelor, aici am 
fost ajutat de un număr de 10 persoa‑
ne, dintre care două vorbitoare a lim‑
bii romani.

Eşantionul construit a fost:
● 640 de persoane de 18 ani şi 

peste, de etnie romă, autoiden‑
tificaţi;

●  selecţie probabilistă a punctelor 
de eşantionare şi a persoane‑
lor, criteriul de stratificare – opt 
arii culturale grupate pe pro‑
vincii istorice – Crişana, Banat, 
Transilvania, Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea, Moldova, Bucureşti 
(vezi Tabelul 3);

●  eşantionul este reprezentativ 
pentru populaţia adultă nein‑
stituţionalizată de etnie romă 
de pe teritoriul României, cu o 
eroare tolerată de ± 3,9%;

●  interviurile s‑au realizat faţă în 
faţă cu subiecţii, la adresele 
acestora;

● chestionarul a fost unul multite‑
matic, cu o durată de aplicare 
între 15 şi 30 de minute.

Tabelul 2

Arie culturală Eşantion obţinut Procente romi conf. Recensământ 2002
Banat 3,74% 4,62%

Bucureşti 7,89% 7,30%
Crişana 8,83% 9,91%

Dobrogea 2,36% 1,58%
Moldova 15,09% 14,31%
Muntenia 17,74% 18,44%
Oltenia 12,34% 13,72%

Transilvania 27,02% 30,11%



37

Ariile culturale au fost formate ast‑
fel: Banat (CS, TM), Bucureşti (B, 
IF), Crişana (AR, BH, SM), Dobro‑
gea (CT, TL), Moldova (BC, BN, BR, 
GL, BT, IS, NT, SV, VS, VN), Mun‑
tenia (AG, BZ, CL, DB, GR, IL, PH), 
Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, TR, VL), 

Transilvania (AB, BV, CJ, CV, HG, 
HD, MM, MS, SB, SJ).

Vârsta medie a respondenţilor in‑
tervievaţi în cadrul cercetării a fost de 
39 de ani.

Tabelul 4

N Minimum Maximum Mean
VÂRSTA 636 18 79 38.46
Valid N (listwise) 636

În ceea ce priveşte genul persoa‑
nelor intervievate, aici am regăsit o 
uşoară suprareprezentare a sexului 

feminin, dar fără a avea influenţe ma‑
jore asupra rezultatelor. Procentele au 
fost: M – 42% şi F – 58%. (Tabelul 5).

Majoritatea respondenţilor erau 
absolvenţi de studii medii (şcoala pri‑
mară sau gimnaziu), în timp ce per‑
soane cu liceul terminat am întâlnit 
doar 4%. Procentul de 24% în dreptul 

celor care au declarat că nu au stu‑
dii confirmă faptul că nivelul precar al 
educaţiei în rândul romilor rămâne o 
problemă importantă.
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În ceea ce priveşte starea civilă 
a respondenţilor, 61% dintre aceştia 

erau căsătoriţi, iar 20% trăiau în con‑
cubinaj.

Văzând numărul mare de orga‑
nizaţii care luptă pentru incluziunea 
romilor în societate, se poate presu‑
pune că activitatea acestora ori nu 
este una care să aducă rezultate, ori 

persoanele de etnie romă nu ţin cont 
de ajutorul pe care ele încearcă să‑l 
ofere. Peste 60% dintre respondenţi 
au declarat, când a venit vorba des‑
pre ocupaţie, că sunt casnici.
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La întrebarea privind etnia, exclu‑
zându‑i pe cei 6% care au refuzat să 

răspundă, 99% dintre respondenţi 
s‑au declarat fie romi, fie ţigani.

Dovada sărăciei şi a lipsei utilităţi‑
lor absolut necesare se reflectă şi în 
răspunsurile date la întrebările refe‑
ritoare la situaţia locuinţelor. Dacă în 
ceea ce priveşte alimentarea cu apă, 
14% dintre respondenţi aveau apă 

curentă la robinet în casă, iar 13% la 
robinet în curte (Tabelul 11), racorda‑
rea la gazele naturale reprezintă o re‑
ală problemă, 89% neavând acces la 
acestea (Tabelul 12).
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Tabelul 11 – Care este situaţia locuinţei în care staţi în privinţa următoarelor 
utilităţi: ALIMEnTARE Cu APĂ

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Instalație curentă (robi‑
net) în casă 89 13,9% 13,9% 13,9%

Instalaţie curentă (robi‑
net) în curte 84 13,1% 13,1% 27,0%

Fântână cu găleată în 
curte 232 36,3% 36,3% 63,3%

Fântână publică, cişmea 213 33,3% 33,3% 96,6%
NS/NR 22 3,4% 3,4% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Tabelul 12 – Care este situaţia locuinţei în care staţi în privinţa următoarelor 
utilităţi: RACORD LA GAZE nATuRALE

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Avem 67 10,5% 10,5% 10,5%
Nu avem 567 88,6% 88,6% 99,1%
NS/NR 6 0,9% 0,9% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Şi în ceea ce priveşte racordarea 
la canalizare, majoritatea răspunsuri‑
lor au fost negative. 81% dintre res‑

pondenţi au declarat că nu beneficia‑
ză de canalizare.

Tabelul 13 – Care este situaţia locuinţei în care staţi în privinţa următoarelor 
utilităţi: CAnALIZARE

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Avem 82 12,8% 12,8% 12,8%
Nu avem 520 81,3% 81,3% 94,1%
NS/NR 38 5,9% 5,9% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

În ceea ce priveşte încălzirea, 87% 
dintre respondenţi ne‑au declarat că 
folosesc soba ca sursă de încălzire. 
Doar 3% se pot lăuda cu faptul că 
deţin o centrală (fie de apartament, 

fie de bloc) şi 3% sunt racordaţi la re‑
ţeaua publică de termoficare. 1% din 
casele celor intervievaţi nu erau încăl‑
zite (Tabelul 14).
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Tabelul 14 – Care este situaţia locuinţei în care staţi în privinţa următoarelor 
utilităţi: ÎnCĂLZIRE

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

reţeaua publică de 
termoficare 20 3,1% 3,1% 3,1%

centrală de bloc 16 2,5% 2,5% 5,6%
centrală de apartament 4 0,6% 0,6% 6,3%
sobă (sobe) 556 86,9% 86,9% 93,1%
încălzire electrică 5 0,8% 0,8% 93,9%
încălzire cu deşeuri 14 2,2% 2,2% 96,1%
locuinţa nu e încălzită 5 0,8% 0,8% 96,9%
NS/NR 20 3,1% 3,1% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Punctul forte al locuinţelor celor din 
etnia romă îl reprezintă electricitatea. 
87% dintre respondenţi au declarat că 
au electricitate. Au fost foarte puternic 
mediatizate numeroasele cazuri din 
comunităţile de romi în care aceştia 
se legau abuziv la reţeaua de electri‑
citate a diferiţilor distribuitori. Pot spu‑
ne că atât eu, cât şi ceilalţi operatori 

am primit confirmarea acestei practici, 
neoficial, de la foarte mulţi dintre cei 
pe care i‑am intervievat. Întotdeauna 
aceste discuţii aveau loc după com‑
pletarea chestionarelor, pentru a nu 
speria persoana căreia încercam să‑i 
aplicăm chestionarul, şi aşa reticenţa 
fiind foarte ridicată.

Tabelul 15 – Care este situaţia locuinţei în care staţi în privinţa următoarelor 
utilităţi: ELECTRICITATE

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Avem 558 87,2% 87,2% 87,2%
Nu avem 80 12,5% 12,5% 99,7%
NS/NR 2 0,3% 0,3% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Cu toate că nivelul lor de trai nu 
este unul la nivelul majorităţii popu‑
laţiei din această ţară, majoritatea 
respondenţilor au fost de acord cu 

expresia: „Există partide politice care 
reprezintă bine interesele oamenilor 
asemenea mie”.



42

Tabelul 16 – Există partide politice care reprezintă bine interesele oamenilor 
asemenea mie

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Deloc de acord 93 14,5% 14,5% 14,5%
Mai degrabă nu de acord 41 6,4% 6,4% 20,9%
Mai degrabă de acord 116 18,1% 18,1% 39,1%
Total de acord 285 44,5% 44,5% 83,6%
99 105 16,4% 16,4% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Răspunsurile care arată situaţia de 
asistaţi sociali în care se complace 
majoritatea celor de etnie romă sunt 
cele privitoare la relaţia stat versus 
fundaţiile, ONG‑urile şi partidele care 
îi reprezintă şi relaţia lor VS restul co‑
munităţii. Atunci când sunt întrebaţi 
dacă statul ar trebui să susţină orga‑

nizaţiile şi partidele care îi reprezin‑
tă, peste 80% dintre respondenţi au 
răspuns afirmativ. Când vine vorba 
despre posibilitatea ca ei să susţină 
comunitatea prin implicarea în volun‑
tariat în folosul comunităţii, 69% dintre 
respondenţi nu prea ar fi de acord cu 
participarea la astfel de activităţi.

Tabelul 17 – statul ar trebui să susțină organizațiile culturale ale romilor din 
România

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Deloc de acord 11 1,7% 1,7% 1,7%
Nu prea de acord 8 1,3% 1,3% 3,0%
Mai degrabă de acord 58 9,1% 9,1% 12,0%
Total de acord 493 77,0% 77,0% 89,1%
99 70 10,9% 10,9% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Tabelul 18 – statul ar trebui să sprijine partidele romilor

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Deloc de acord 12 1,9% 1,9% 1,9%
Nu prea de acord 8 1,3% 1,3% 3,1%
Mai degrabă de acord 52 8,1% 8,1% 11,3%
Total de acord 500 78,1% 78,1% 89,4%
99 68 10,6% 10,6% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%
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Tabelul 19 – În ce masură sunteţi dispus să lucraţi fără a fi plătit, în folosul 
semenilor dvs.

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Foarte mare măsură 36 5,6% 5,6% 5,6%
Mare măsură 45 7,0% 7,0% 12,7%
Mică măsură 133 20,8% 20,8% 33,4%
Deloc 306 47,8% 47,8% 81,3%
NS/NR 120 18,8% 18,8% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Dintre personalităţile de etnie romă 
care sunt şi implicate în politică, res‑
pondenţii îl cunosc în cea mai mare 
măsură pe Mădălin Voicu. 64% dintre 
respondenţi au declarat că au auzit de 
el. Şi când vine vorba despre încrede‑
rea romilor, tot Mădălin Voicu este pe 
primul loc în preferinţele acestora, cu 
un procent de 51%. În urma lui Mă‑
dălin Voicu se afla fostul rege al ro‑
milor, Florin Cioabă, cunoscut de 62% 

dintre respondenţi. Şi el se bucura de 
o încredere destul de ridicată, 48% 
dintre intervievaţi spunând că mai de‑
grabă aveau încredere în el. Nicolae 
Păun, cel care îi reprezintă pe romi în 
Parlamentul României şi care ar tre‑
bui să aibă activitatea cea mai intensă 
în rândul celor din această etnie, este 
o persoană necunoscută pentru 48% 
dintre respondenţi. 

Tabelul 20 – Dvs. personal, aţi auzit de Mădălin VOICu? Dacă da, aveţi 
încredere în el?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Mai degrabă am încredere 327 51,1% 51,1% 51,1%
Mai degrabă nu am 
încredere 53 8,3% 8,3% 59,4%

Mi‑e indiferent 15 2,3% 2,3% 61,7%
Nu am auzit de el 232 36,3% 36,3% 98,0%
NS/NR 13 2,0% 2,0% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%
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Tabelul 21 – Dvs personal, aţi auzit de florin CIOABĂ? Dacă da, aveţi încredere 
în el?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Mai degrabă am încredere 305 47,7% 47,7% 47,7%
Mai degrabă nu am  
încredere 69 10,8% 10,8% 58,4%

Mi‑e indiferent 11 1,7% 1,7% 60,2%
Nu am auzit de el 244 38,1% 38,1% 98,3%
NS/NR 11 1,7% 1,7% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Tabelul 22 – Dvs personal, aţi auzit de nicolae PĂun? Dacă da, aveţi încredere 
în el?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Mai degrabă am încredere 264 41,3% 41,3% 41,3%
Mai degrabă nu am  
încredere 37 5,8% 5,8% 47,0%

Mi‑e indiferent 16 2,5% 2,5% 49,6%
Nu am auzit de el 307 48,0% 48,0% 97,5%
NS/NR 16 2,5% 2,5% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

La întrebarea deschisă referitoare 
la ce partid din România le reprezintă 
cel mai bine interesele, mai mult de 
jumătate dintre intervievați au refu‑
zat să răspundă. Trebuie să precizez 
faptul că dacă la întrebările privind 
situaţia socialo‑economică a lor, res‑
pondenţii au fost foarte cooperanţi, 
la întrebările referitoare la politică cu 
greu s‑au lăsat convinşi să dea un 
răspuns. Insistenţele noastre spre 
a primi un răspuns s‑au oprit atunci 
când tonul respondentului sau a celor 
din jur a devenit mai dur.

Referitor la partidul care le repre‑
zintă cel mai bine interesele, Partida 
Romilor, condus de Nicolae Păun, 
este la egalitate cu Partidul Social 
Democrat. 8% dintre respondenţi au 
indicat fiecare dintre cele două parti‑
de. Partidul Democrat Liberal a fost 
indicat de 6% dintre persoanele care 
ne‑au răspuns, iar Partidul Naţional 
Liberal de 4%. Partidul Poporului Dan 
Diaconescu a fost nominalizat, la fel 
ca şi Partidul Naţional Liberal, de 4% 
dintre respondenţi.
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Tabelul 23 – Dintre toate partidele politice, care credeţi că reprezintă cel mai 
bine interesele romilor?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

99 435 68,0% 68,0% 68,0%
ACDR 1 0,2% 0,2% 68,1%
CIOABĂ 1 0,2% 0,2% 68,3%
GEOANĂ 1 0,2% 0,2% 68,4%
ONG 1 0,2% 0,2% 68,6%
P. ROMILOR 52 8,1% 8,1% 76,7%
PARTIDUL CIOABĂ 2 0,3% 0,3% 77,0%
PDL 41 6,4% 6,4% 83,4%
PNG 4 0,6% 0,6% 84,1%
PNL 26 4,1% 4,1% 88,1%
PP 23 3,6% 3,6% 91,7%
PSD 49 7,7% 7,7% 99,4%
ROMANI CRISS 3 0,5% 0,5% 99,8%
UNPR 1 0,2% 0,2% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Celelalte partide care ar trebui să 
reprezinte interesele romilor din ţară, 
Romani Criss şi Alianţa Creştină De‑

mocrată a Romilor nu au ajuns nici 
la 1% dintre răspunsuri (vezi Tabe‑
lul 23).

Faptul că Romani Criss şi Alianţa 
Creştină Democrată a Romilor nu au 
trecut de 1% la întrebarea precedentă 
îşi are explicaţia în răspunsurile de la 
întrebarea cu variante de răspuns, „În 
care dintre următoarele formaţiuni po-
litice rome aveţi cea mai mare încre-
dere”? Partida Romilor „Pro‑Europa” 

domină topul încrederii cu aproape 
50% dintre respondenţi. Alianţa Creş‑
tină Democrată a Romilor se bucură 
de încrederea a doar 3% dintre inter‑
vievaţi, iar 2,2% dintre aceştia ne‑au 
indicat Romani Criss ca fiind formaţi‑
unea politică în care au cea mai mare 
încredere.
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Tabelul 24 – În care dintre următoarele formaţiuni politice rome aveţi cea mai 
mare încredere?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Partida romilor „Pro‑Europa” 317 49,5% 49,5% 49,5%
Alianța Creștină 
Democrată a Romilor 22 3,4% 3,4% 53,0%

Romani Criss 14 2,2% 2,2% 55,2%
Crisinatori 8 1,3% 1,3% 56,4%
Alta. Care? 5 0,8% 0,8% 57,2%
NS/NR 274 42,8% 42,8% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Când respondenţii au fost întrebaţi 
cu ce partid politic ar vota dacă du‑
minica următoare ar avea loc alegeri 
parlamentare, fără să le dăm variante 
de răspuns, Partida Romilor „Pro‑Eu‑

ropa” a fost partidul cel mai nomina‑
lizat, alături de Partidul Social De‑
mocrat, fiecare având un procent de 
11%.

Tabelul 25 – Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce 
partid sau alianţă politică aţi vota?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

99 361 56,4% 56,4% 56,4%
ONG 1 0,2% 0,2% 56,6%
P. ROMILOR 72 11,3% 11,3% 67,8%
PARTIDUL CIOABĂ 2 0,3% 0,3% 68,1%
PDL 57 8,9% 8,9% 77,0%
PNG 7 1,1% 1,1% 78,1%
PNL 36 5,6% 5,6% 83,8%
pp 1 0,2% 0,2% 83,9%
PP 25 3,9% 3,9% 87,8%
PSD 73 11,4% 11,4% 99,2%
ROMANI CRISS 1 0,2% 0,2% 99,4%
UDMR 1 0,2% 0,2% 99,5%
UNPR 1 0,2% 0,2% 99,7%
USL 2 0,3% 0,3% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%
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Tabelul 26 – Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Preşedinţia ţării, 
dvs. pe cine aţi vota?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

99 379 59,2% 59,2% 59,2%
ANTONESCU 39 6,1% 6,1% 65,3%
BĂSESCU 37 5,8% 5,8% 71,1%
BECALI 10 1,6% 1,6% 72,7%
CEAUȘESCU 2 0,3% 0,3% 73,0%
CIOABĂ 7 1,1% 1,1% 74,1%
COVACI ALEXANDRU 1 0,2% 0,2% 74,2%
DAN DIACONESCU 55 8,6% 8,6% 82,8%
DAN VOICULESCU 4 0,6% 0,6% 83,4%
FLOREA 1 0,2% 0,2% 83,6%
GEOANĂ 50 7,8% 7,8% 91,4%
GH. RĂDUCANU 1 0,2% 0,2% 91,6%
GHE RĂDUCANU 1 0,2% 0,2% 91,7%
ILIESCU 1 0,2% 0,2% 91,9%
MUGUR ISĂRESCU 4 0,6% 0,6% 92,5%
NĂSTASE 1 0,2% 0,2% 92,7%
NICOLAE PĂUN 23 3,6% 3,6% 96,3%
PONTA 20 3,1% 3,1% 99,4%
REGELE MIHAI 1 0,2% 0,2% 99,5%
REMUS CERNEA 1 0,2% 0,2% 99,7%
VADIM 2 0,3% 0,3% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Întrebaţi fiind cu cine ar vota dumi‑
nica viitoare dacă ar avea loc alegeri 
prezidenţiale, întrebare deschisă, per‑
soane de etnie romă au fost indicate 

doar de 5% dintre respondenţi. Cel 
mai mare procent, dintre romii nomi‑
nalizaţi pentru funcţia de preşedinte, 
s‑a regăsit în dreptul lui Nicolae Păun.

Aceeaşi întrebare, privind funcţia 
de preşedinte al României, de data 
aceasta având variante de răspuns, îl 
plasează tot pe Dan Diaconescu pe 
primul loc în opţiunile de vot, cu toate 
că numele său nu se regăsea printre 

opţiuni. El a fost nominalizat la altul de 
către 9% dintre respondenţi. Pe locul 
al doilea se aflau Crin Antonescu şi 
Mircea Geoană, cu câte 7% dintre op‑
ţiuni, cel din urmă fiind, de asemenea, 
nominalizat la altul.
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Tabelul 27 – Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Președinţia 
României, cu care dintre următorii candidaţi aţi vota?

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Victor Ponta 28 4,4% 4,4% 4,4%
Crin Antonescu 48 7,5% 7,5% 11,9%
Mugur Isărescu 4 0,6% 0,6% 12,5%
Nicu Păun 33 5,2% 5,2% 17,7%
Dan Voiculescu 13 2,0% 2,0% 19,7%
Remus Cernea 3 0,5% 0,5% 20,2%
Altul, care? 162 25,3% 25,3% 45,5%
99 349 54,6% 54,6% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Tabelul 27.1 – Altul

frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

482 75,3% 75,3% 75,3%
BĂSESCU 24 3,8% 3,8% 79,1%
BECALI 14 2,2% 2,2% 81,3%
CĂLIN ABRUDAN 2 0,3% 0,3% 81,6%
CEAUȘESCU 1 0,2% 0,2% 81,7%
CIOABĂ 5 0,8% 0,8% 82,5%
DAN DIACONESCU 60 9,4% 9,4% 91,9%
GEOANĂ 47 7,3% 7,3% 99,2%
ILIESCU 1 0,2% 0,2% 99,4%
NĂSTASE 1 0,2% 0,2% 99,5%
RĂDUCANU GHE 2 0,4% 0,4% 99,8%
VADIM 1 0,2% 0,2% 100,0%
Total 640 100,0% 100,0%

Încrucişând răspunsurile la între‑
barea privind intenţia de vot la alege‑
rile parlamentare cu nivelul educaţiei, 
am putut observa că cea mai ridicată 
rată a răspunsurilor am avut‑o în rân‑
dul celor care au finalizat liceul. Doar 
20% dintre aceştia au refuzat să răs‑

pundă la această întrebare. La polul 
opus, cea mai mare rată de refuzuri 
am întâlnit‑o la cei fără studii. Peste 
65% dintre aceştia au refuzat să ne 
dea un răspuns la întrebarea privind 
intenţia de vot. 
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Tabelul 28
99

ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ

Fără studii
Count 101
% within ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ 65,2%

Şcoala primară (1‑4)
Count 70
% within ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ 55,6%

Gimnaziu (5‑8)
Count 144
% within ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ 54,3%

Şcoala profesională
Count 41
% within ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ 59,4%

Liceul
Count 5
% within ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ 20,0%

Total
Count 361
% within ULTIMA ȘCOALĂ 
ABSOLVITĂ 56,4%

În rândul celor cu liceul terminat, 
partidul cel mai nominalizat atunci 
când a venit vorba despre alegerile 
parlamentare a fost Partidul Democrat 
Liberal. 20% dintre respondenţi şi‑au 
manifestat interesul de a vota aceas‑
tă formaţiune. Pe locul doi se aflau la 
egalitate Partidul Social Democrat şi 
Partidul Poporului Dan Diaconescu, 
fiecare cu câte 16% din opţiuni. 

Partida Romilor „Pro‑Europa” se 
afla pe locul al treilea, la egalitate cu 
Partidul Naţional Liberal, cu 12% din‑
tre răspunsuri.

În rândul celor fără studii, Partida 
Romilor „Pro‑Europa” obţine cele mai 
multe voturi, 9% dintre aceştia ale‑
gând această opţiune. Partidul Social 

Democrat rămâne imediat lângă parti‑
dul condus de Nicolae Păun, 8% din‑
tre respondenţi alegându‑l. 6,5% Par‑
tidul Democrat Liberal, 5,2% Partidul 
Poporului Dan Diaconescu sau 3,9% 
Partidul Naţional Liberal sunt printre 
celelalte opţiuni ale romilor fără studii.

Una dintre principalele observaţii 
care pot fi făcute pe baza analizelor 
secundare este faptul că Partida Ro‑
milor se bucură de o favorabilitate 
semnificativ crescută în ariile culturale 
Crişana, Transilvania şi Bucureşti‑Il‑
fov. Favorabilitatea se exprimă atât 
prin întrebarea: „Dintre toate persona‑
lităţile politice, care credeţi că repre‑
zintă cel mai bine interesele romilor?” 
– 15%, 11%, 10% pentru Bucureşti, 
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Crişana, respectiv Transilvania, cât şi 
prin măsurarea directă a intenţiei de 
vot pentru alegerile parlamentare. În 
acest caz, Transilvania se află în topul 
intenţiei de vot, cu 34% voturi pentru 
Partida Romilor, din totalul voturilor 
romilor transilvăneni, urmată la scurtă 
distanţă de aria Bucureşti – Ilfov, cu 
30%, şi Crişana, cu 29%. 

Restul ariilor înregistrează procen‑
te semnificativ mai scăzute, cu până 
la 18% diferență în Oltenia. În mod 
paradoxal, Oltenia se află la egalitate 
cu Transilvania, la întrebarea privind 
reprezentarea intereselor. Explicaţia 
este însă evidentă – fostul rege al ro‑
milor, Florin Cioabă, înregistra cel mai 
bun scor în Oltenia, cu 8% respondenţi 
care îl identificau drept cel care repre‑
zenta cel mai bine interesele romilor.

Procentul crescut al Partidei Ro‑
milor în Transilvania şi Crişana poate 
fi explicat prin gradul ridicat de autoi‑
dentificare a locuitorilor din arie drept 
romi. Comunităţile rome din Transil‑
vania nu sunt enclave într‑o mare 
comunitate de români, ci există mai 
degrabă un pluralism etnic – români, 
maghiari, saşi, secui. Acest pluralism 
reduce din presiunea conformării la 
valorile majoritarilor, şi determină o 
asumare identitară crescută. Un ni‑
vel ridicat de intenţie de vot în direc‑
ţia identităţii asumate este o urmare 
foarte probabilă a acestui fenomen. O 
altă urmare ar putea fi distribuţia po‑
pulaţiei rome pe teritoriul României, 

mai exact procentul mare de romi din 
Transilvania, obţinut în urma recensă‑
mântului din 2002. Trebuie reamintit 
faptul că Transilvania are o populaţie 
de 3,52% autoidentificată drept romă, 
în timp ce Crişana este prima clasată, 
cu 3,62%.

Diferenţele între liderul Nicolae 
Păun şi partidul său, Partida Romilor, 
se văd şi în faptul că acesta nu are o 
susţinere la fel de bună ca partidul în 
Transilvania.

Ca notorietate spontană, la între‑
barea: „Puteţi să îmi spuneţi nume-
le unui lider politic rom cunoscut în 
ţară?”, Nicolae Păun înregistrează 
scorurile de top tot în Crişana (24%) şi 
Bucureşti (31%), însă în acest clasa‑
ment intră şi Moldova, cu 28%. Tran‑
silvania înregistrează în acest caz 
un scor sub‑mediu, 11%, din cauza 
scorului mare obţinut de Florin Cioa‑
bă, 22%, dublu faţă de restul ariilor în 
care a fost menţionat. Există însă o di‑
ferenţă considerabilă între notorietate 
şi intenţie de vot. Simpla menţiune a 
numelui nu implică şi favorabilitate 
sau intenţie de vot. Poate există o 
asociere mai directă între Florin Cioa‑
bă şi titulatura de „rege” în cazul re‑
zidenţilor transilvăneni, însă ca iden‑
tificare cu reprezentarea intereselor, 
acesta înregistrează penultimul său 
scor, 2%, doar Crişana situându‑se 
sub acest scor. 

Trebuie să menţionez că analizele 
secundare făcute pe arii au o limita‑
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re fundamentală din cauza marjei de 
eroare destul de mare.

Comparaţii cu semnificaţie statisti‑
că ridicată nu pot fi făcute în ariile cu 
procente scăzute din populaţie sau 
în cazul întrebărilor care prezintă un 
număr extrem de mare de non‑răs‑
punsuri (aproape triplu, raportat la 
răspunsurile non‑romilor la aceleaşi 
întrebări).

ConCluzii

Lucrarea de faţă pleacă de la câ‑
teva aspecte generale, care pot in‑
fluenţa electoratul şi continuă cu idei 
punctuale, referitoare la comporta‑
mentul electoral în cazul alegerilor din 
România în rândul minorităţii rome: 
factorii care determină participarea la 
vot, atât externi, cât şi interni – nivelul 
de trai, interesul faţă de alegeri etc.

Din cercetarea prezentată în lu‑
crare se observă diferenţe mari între 
participarea reală la vot şi cea de‑
clarativă, cea din urmă fiind mult mai 
mică. În cercetarea realizată de mine, 
peste 50% dintre respondenţi refu‑
ză să ofere un răspuns la întrebările 
privind intenţia de vot, ba mai mult 
insistă pe tema că nu sunt interesaţi 
de politică şi nu cunosc candidaţii. În 
realitate, majoritatea acestora merg la 
vot în funcţie de interesele personale 
imediate.

Din cercetarea pe care am rea‑
lizat‑o la nivel naţional pe populaţia 

romă se poate trage concluzia că pri‑
ma ipoteză de la care am plecat nu 
este valabilă. Numărul mic de voturi 
pe care îl obţin în alegeri partidele 
rome nu înseamnă şi o participare 
scăzută la vot a cetăţenilor de etnie 
romă. Faptul că din cei 44% care 
ne‑au indicat în cercetare un partid 
la întrebarea privind intenţia de vot 
doar 11% ar vota cu Partida Romilor 
demontează ipoteza de la care am 
plecat. 

În ceea ce priveşte cea de‑a doua 
ipoteză, aceasta este dovedită de în‑
crucişarea nivelului de educaţie cu in‑
tenţia de vot. După cum se observă 
foarte bine în Tabelul 28, romii cu cel 
mai ridicat nivel al educaţiei (liceul) au 
şi cea mai mică rată de refuzuri în a 
răspunde la întrebare, 20%, restul de 
80% indicând un partid.

Ţinând cont de rezultatele cerce‑
tării realizate, mă întorc la cele două 
paradigme legate de întrebarea cum 
se stabileşte legătura între preferin‑
ţele votanţilor şi partide şi pot afirma 
că în ceea ce‑i priveşte pe romi, nu 
se încadrează în niciuna dintre cele 
două. Mai exact, votul individului rom 
nu este influenţat de ceea ce trăieşte 
în grupul din care face parte, votul ne‑
fiind o normă de grup. Nici afinitatea 
faţă de un partid anume nu îl îndeam‑
nă pe acesta la vot. Singurul motiv 
care îl poate scoate pe cetăţeanul de 
etnie romă la vot este interesul pro‑
priu imediat!
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Votul uninominal parlamentar 
din perspectiva evoluției 
alegerilor parlamentare din 
2008 și 2012 –  
analiză asupra profilului socio‑electoral 
al parlamentarului actual, mai bine zis, 
al perpetuării sau adaptării  
sistemului politic românesc

Dacian Vasincu – consilier parlamentar – Senatul României

i. prEmisE sau ClarifiCări?!
Alegerile parlamentare din 2008 şi 

2012, organizate prin noul sistem al 
votului uninominal, reprezintă o evo‑
luţie în societatea românească post‑
decembristă. În ce constă această 
evoluţie sau, mai bine zis, dacă efec‑
tele acestui gen de alegeri sunt poziti‑
ve sau negative pentru opinia publică 
românească… răspunsul îl vom găsi 
sau sper să‑l identific în acest mate‑
rial.

Legea nr. 35/2008 este actul fun‑
damental în organizarea alegerilor 
parlamentare, prin sistemul uninomi‑
nal mixt. Spun sistem uninominal mixt 
având în vedere nu neapărat defini‑

rea modului de organizare tehnic şi 
teoretico‑ştiinţific a conceptului de vot 
uninominal, ci tratând din perspectiva 
practică, reală şi a jocurilor de culi‑
se transpartinice, care s‑au realizat 
în aplicarea actului normativ respec‑
tiv atât la alegerile din 2008, cât mai 
ales la alegerile din 2012. Rezultatele 
acestor alegeri au demonstrat că ra‑
portul alegători din colegiul de deputat 
sau senator respectiv pentru candida-
tul X versus notorietatea şi acceptul 
partidului politic din care face parte 
candidatul X a fost net favorabil celui 
de‑al doilea item.

Lato sensu, avem pe înţelesul tutu‑
ror două metode de cuantificare par‑
lamentară: 
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1. ştiinţifico‑legală – cu toate că 
oficial un candidat a fost ales 
uninominal, dacă acesta nu a 
obţinut 50% din voturile alegă‑
torilor din colegiu, partidul din 
care face parte acest candidat, 
+ (plus) calculele matemati‑
co‑statistice de desemnare a 
candidatului care a obţinut cele 
mai multe voturi într‑un colegiu, 
+ (plus) voturile obţinute de par‑
tidul candidatului respectiv la ni‑
velul colegiului şi al circumscrip‑
ţiei din care face parte şi, nu în 
ultimul rând, redistribuţia naţio‑
nală după metoda D’Hondt1 vor 
conduce concret la desemna‑
rea candidatului câştigător al 
alegerilor parlamentare;

2. realistică – forţa electorală a 
partidului atât la nivel naţional, 
cât şi local, + (plus) elementele 
de organizare zonală (aleşii lo‑
cali – primari, consilieri locali și 
județeni, conducerea instituțiilor 
deconcentrate etc. – ai partidu‑
lui din care face parte candidatul 
pentru funcţia de parlamentar 
din colegiul respectiv) şi gradul 
de interes al partidului în de‑
semnarea unui candidat într‑un 
colegiu electoral eligibil din cir‑

cumscripţia judeţeană respecti‑
vă (grad dat şi de potenţialul de 
imagine sau financiar al candi-
datului X) reprezintă elementele 
de succes în câştigarea manda‑
tului de deputat sau senator de 
către candidatul X. 

Modul de reuşită al variaţiunilor 
practice de vot uninominal prezentate 
mai sus, pentru alegerile parlamenta‑
re, conduc la apariţia unei noi men‑
talităţi sau perpetuarea mentalităţilor 
existente în cadrul clasei politice par‑
lamentare româneşti.

S‑a zis că alegerile după scrutin 
uninominal vor contribui la selecţia 
clasei politice şi la apariţia unor tipuri 
de parlamentari mai aplecaţi spre ne‑
voile şi politicile publice decât spre 
satisfacerea intereselor personale. 
Anchetele DNA, ANI, DIICOT din pe‑
rioada 2009‑2014 demonstrează con‑
trariul. Foarte mulţi parlamentari aleşi 
uninominal au fost propuşi sau deferiţi 
justiţiei pentru fapte de corupţie sau 
trafic de influenţă.

Dar per ansamblu evoluţia Par‑
lamentului României de la cel din 
1990‑1996 la cel din 2012‑2016 re‑
prezintă şi o evoluţie a societăţii ro‑
mâneşti, chiar dacă vrem sau nu să 
acceptăm acest fapt.

1 metoda D’Hondt – Atribuirea mandatelor în funcție de rezultatele scrutinului se realizează 
astfel: se împarte numărul de voturi obținute de fiecare listă de candidați la 1, 2, 3 etc., până 
la un număr egal cu cel al Mandatelor corespunzătoare circumscripției, formându‑se un tabel 
similar celui care apare în exemplul practic. Mandatele se atribuie listelor de candidați care obțin 
coeficienții cei mai mari, respectând o ordine descrescătoare.



55

ii. parlamEntul româniEi întrE 
2008‑2012 – o radiografiE a 
profilului alEşilor prin vot 
uninominal

Cel mai bine ca să înțelegem un 
fenomen nu este discursul teoretic, ci 
întâmplarea de viață.2 

Pornind de la citatul de mai sus, 
consider că primele alegeri după mo‑
delul uninominal au adus schimbări 
pozitive și negative pe scena politică 
parlamentară. Au dispărut partide de 
tentă populist‑naţionalist‑comunistă 
– gen Partidul România Mare – și‑au 
consolidat bazinul electoral formațiuni 
de stânga sau centru‑dreapta (PSD 
sau PNL), iar mișcările politice de 
interes etnic și‑au clarificat ponde‑
rea reală demografică (UDMR a avut 
6,28% în contextul în care minoritatea 
maghiară se încadrează undeva între 
6,10‑6,6% din populația țării3). Dacă 
este să facem o analiză aplicativă a 
alegerilor parlamentare din 2008, pu‑
tem afirma că unele efecte negative 
ale noului model de alegeri au de‑
monstrat și naivitatea mentalului co‑
lectiv. Astfel, la nivelul celor trei mari 
formațiuni politice (PSD+PC, PDL și 
PNL) au fost introduse persoane care 
nu au capacitat prin forță intelectuală 
sau discurs politic, ci prin impactul pe 
care respectivul partid l‑a avut la nive‑

lul circumscripției electorale județene. 
Astfel, spre exemplu, mesajul centra‑
lizat al luptei împotriva corupției pu‑
blice și a oligarhilor, lansat de Traian 
Băsescu și de către liderii centrali ai 
Partidului Democrat‑Liberal au con‑
dus la un val de simpatie ridicată la 
nivel electoral și au avut ca urmări 
alegerea unor necunoscuți politic (cu 
notorietăți de sub 2% la nivel de co‑
legiu electoral) prin vot uninominal. 
Unele cazuri dintre acești necunoscuți 
au făcut ulterior chiar deliciul presei 
prin extravaganța vieții parlamentare 
sau au fost chiar acuzați pentru trafic 
de influență sau chiar corupție (cazul 
deputatului Dan Păsat este cel mai 
elocvent).

O analiză pertinentă ce necesită a 
fi citată în creionarea profilului aleșilor 
din legislatura 2008‑2012 este și stu‑
diul Institutului pentru Politici Publice 
–  Pe cine am ales „uninominal”? 
Profil parlamentar 2008 faţă de 2004, 
București, 19 martie 2009 – din care 
mă voi inspira în această parte a pre‑
zentului articol.

Astfel, conform respectivului Ra‑
port IPP, „peste 50% dintre membrii 
actualului Parlament au fost schim-
baţi faţă de anteriorul (2004‑2008).
(…) Prin comparaţie cu mandatul 
trecut, senatorii (39%) sunt realeşi 

2 Dan Puric – Despre Eminescu, Ateneul Român – 16 ianuarie 2014
3 Recensământul Populației și Locuințelor din 2002 și cel din 2011 estima populația de etnie 

maghiară (inclusiv secuii) la 6,60% ‑ adică 1 431 807 din 21 680 974 locuitori ‑, respectiv 6,10% 
‑ adică 1 227 623 din 20 121 641
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aproape în acelaşi procent ca şi de-
putaţii (40%). Precizăm că 186 depu-
taţi şi, respectiv 72 de senatori nu au 
mai fost niciodată în Parlament.(…) O 
serie de deputaţi din actualul mandat 
provin din Senatul perioadei 2004‑ 
2008. Şi unii senatori au fost înainte 
deputaţi, ceea ce înseamnă că distri-
buţia candidaturilor anul trecut nu s‑a 
făcut neapărat în funcţie de experien-
ţa dobândită în calitatea de deputat/
senator. Astfel, 21 de deputaţi din le-
gislatura trecută au devenit în prezent 
senatori, iar 7 senatori din 2004‑2008 
au devenit deputaţi în actuala legisla-
tură. Ţinând cont de numărul total mai 
mic de senatori faţă de cel al deputaţi-
lor, este de reţinut totuşi că unii politi-
cieni au preferat să candideze pentru 
Camera Deputaţilor probabil şi datori-
tă numărului necesar de voturi pentru 
obţinerea unui mandat, mai mic decât 
în cazul Senatului, maximizându‑şi 
astfel şansele de alegere”.4

De asemenea, am selectat din 
acest raport o scurtă radiografie a ce‑
lor care au fost aleși „uninominal”, în 
funcție de fidelitatea față de parti‑
dul din care provin, loialitatea față 
de județele sau colegiile unde au 
fost aleși, media de vârstă, sexul, 
pregătirea profesională, experiența 
în administrația publică și cariera 
sau vechimea parlamentară: „Toţi 

senatorii din actualul mandat au can-
didat în colegii de pe teritoriul circum-
scripţiilor pentru care candidaseră şi 
în alegerile din 2004. În ceea ce îi 
priveşte pe actualii deputaţi, 18 dintre 
aceştia au fost aleşi candidând în co-
legii pe raza altor judeţe (circumscrip-
ţii) faţă de cele pentru care candida-
seră în fosta legislatură. (…)

Din cei 130 de deputaţi realeşi, 16 
(12,3%) şi‑au schimbat apartenen‑
ţa la grupul parlamentar faţă de 
2004: Viorel Arion (PNL/PDL), Marin 
Bobeş (PD/PSD+PC), Cristian Bo-
ureanu (PNL/PDL), William Brânză 
(PRM/PDL), Cătălin Ovidiu Buhăianu 
Obuf (PSD/PDL), Bogdan Cantara-
giu (PRM/PDL), Petru Călian (PRM/
PDL), Mircia Giurgiu (PRM/PDL), Flo-
rina Ruxandra Jipa (PRM/PSD+PC), 
Dănuţ Liga (PRM/PDL), Dumitru 
Pardău (PNL/PDL), Adriana Săfto-
iu (PD/PNL), Anghel Stanciu (PRM/
PSD+PC), Cornel Ştirbeţ (PNL/PDL), 
Ioan Timiş (PSD/PNL), Raluca Turcan 
(PNL/PDL). 

La Senat, din 55 de senatori rea-
leşi, 5 aparţin în prezent unui alt par-
tid/grup parlamentar faţă de 2004: 
Mircea Cinteză (PNL/PDL), Viorel 
Constantinescu (PSD/PDL), Constan-
tin Dumitru (PNL/PDL), Orest Ono-
frei (PNL/PDL), Lia Olguţa Vasilescu 
(PRM/PSD+PC).(…)

4 Comunicat de presă – Institutul de Politici Publice –  Pe cine am ales „uninominal”? Profil 
parlamentar 2008 faţă de 2004 – Seria Rapoarte monitorizare Parlament – ,București, 19 martie 
2009
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Cei mai mulţi senatori din actuala 
legislatură au vârste cuprinse între 
50‑60 de ani. Media de vârstă este 
mai mare decât la Camera Deputaţi-
lor, unde este cuprinsă între 40 şi 50 
de ani. Aceleaşi medii de vârstă le 
regăsim, prin comparaţie, şi la fosta 
legislatură. De asemenea, la Camera 
Deputaţilor, sunt şi 17 membri cu vâr-
sta de sub 30 de ani (împliniţi deja sau 
ce urmează a fi împliniţi în acest an), 
cel mai tânăr – Adrian Mocanu (26 de 
ani, PSD, circumscripţia Buzău), iar 
cel mai vârstnic este deputatul Aurel 
Vainer (77 de ani, grupul minorităţilor 
naţionale, circumscripţia Neamţ). Se-
niorul Senatului este regizorul Sergiu 
Nicolaescu (PSD, circumscripţia Bu-
cureşti) – 79 de ani, iar cel mai tânăr 
deputat are 34 de ani (Iulian Urban, 
PDL, circumscripţia Ilfov). (…)

Din totalul de 137 de senatori, doar 
8 (0,06%) sunt femei. 4 aparţin alian-
ţei PSD + PC,3 PDL şi 1 PNL,  UD-
MR‑ul neavând nicio reprezentantă în 
actualul Senat al României. Singura 
comisie permanentă din Senat care 
are Preşedinte o femeie este Comisia 
pentru egalitate de şanse, în fruntea 
căreia se află Lia Olguţa Vasilescu, 
PSD. O altă femeie aflată în structura 
de conducere a unei comisii este Sori-
na Plăcintă, PDL, Vicepreşedinta Co-
misiei pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală. La Cameră, din 334 
deputaţi, 38 (11,3%) sunt femei. Cea 
mai importantă funcţie obţinută de o 

femeie este cea de Preşedintă a Ca-
merei Deputaţilor, ocupată de doam-
na Roberta Alma Anastase de la PDL. 
14 deputate fac parte din alianţa PSD 
+ PC, 12 sunt membre PDL, 8 PNL, 2 
aparţin grupului minorităţilor şi 2 sunt 
reprezentantele UDMR. (…)

Procesul de documentare în ceea 
ce priveşte educaţia/pregătirea pro-
fesională a actualilor parlamentari 
s‑a lovit de numeroase dificultăţi. (…) 
Considerăm că afişarea CV‑urilor pe 
site‑urile celor două Camere este o 
datorie fundamentală pe care o au 
actualii parlamentari faţă de cei care 
i‑au ales, întrucât promisiunile făcute 
în campania electorală au fost ace-
lea că îşi vor pune competenţele în 
slujba mandatului de reprezentare, în 
interesul cetăţenilor. (…) Toţi senato-
rii din actualul mandat sunt licenţiaţi, 
40% dintre domniile lor având şi titlul 
de doctor în diferite domenii, iar 37% 
urmând cursurile altor forme de învă-
ţământ postuniversitar. Aşadar, 77% 
din numărul total de senatori cuprinşi 
în prezenta monitorizare au urmat o 
formă de învăţământ postuniversitar. 
În proporţii relativ egale – de 20% – 
senatorii sunt specializaţi în domeniul 
juridic sau economic. În ordine aprox., 
18% dintre senatori au studii superi-
oare în domeniul ştiinţelor exacte, 
precum matematica, fizica, dar şi ci-
bernetica şi electrotehnica. Mult mai 
puţin reprezentate în actualul Senat 
sunt domeniile din sfera artei, filozo-
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fiei sau istoriei, 10 senatori fiind spe-
cializaţi, totuşi, şi în aceste domenii. 
Analizând informaţiile din CV‑urile de-
putaţilor ce ne‑au fost puse la dispozi-
ţie, putem observa următoarele: 42% 
deputaţi au urmat studii postuniversi-
tare (doctorat), 54% sunt licenţiaţi şi/
sau masteranzi şi 3 sunt absolvenţi 
de liceu cu diplomă de bacalaureat – 
anume Vasile – Silviu Prigoană (PDL, 
membru al Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială), Costică Canacheu 
(PDL, preşedintele Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională) şi Lucian Riviş‑Tipei (PDL, 
membru al Comisiei pentru drepturi-
le omului, culte şi problemele mino-
rităţilor naţionale). (…) Majoritatea 
au urmat aşadar cursuri în domeniul 
ştiinţelor juridice, urmat de cel al şti-
inţelor economice şi al celor tehnice, 
spre deosebire de legislatura trecută 
în care, în ordine descrescătoare, do-
meniile de studiu preferate au fost, în 
ordine: cel tehnic, economic şi apoi 
cel juridic. Se remarcă o modificare a 
domeniilor de calificare/specializare 
a deputaţilor, în sensul în care în ac-
tualul Parlament sunt mai ales jurişti 
(foşti procurori, notari, avocaţi etc.), 
dar şi o creştere a procentelor pe ca-
tegorii de pregătire/educaţie. 

Dintre senatorii care alcătuiesc ac-
tualul Parlament, (…) 43 nu au avut 
nicio funcţie în administraţia publică 
anterior prezentei, în timp ce 88 dintre 
senatori sunt foşti consilieri judeţeni, 

consilieri locali sau municipali, pre-
fecţi sau primari, viceprimari, precum 
şi foşti secretari de stat sau funcţio-
nari militari cu grad înalt.

La Camera Deputaţilor, (…), din 
cei 322 de membri analizaţi, un număr 
de 237 au făcut parte dintr‑o structu-
ră administrativă publică înainte de a 
deveni parlamentari. 85 dintre actualii 
deputaţi nu au avut nicio legătură cu 
domeniul administrativ înainte de ac-
tuala funcţie. Datele indică faptul că 
lideri locali ai partidelor, aflaţi în pozi-
ţii‑cheie în administraţie, au optat, în 
contextul începerii unui important ci-
clu electoral, pentru Parlament. 

Parlamentul României este un loc 
de muncă stabil pentru o parte dintre 
politicieni. La o privire istorică asupra 
componenţei Parlamentului din 1990, 
respectiv din 1992 până în prezen-
tul, regăsim următorii politicieni: de 
la UDMR, din 1990: Gyorgy Frunda, 
Marko Bela, Verestoy Attila, Kerekes 
Karoly, Marton Arpad‑Francisc, Varga 
Attila şi din 1992 Antal Istvan, Seres 
Denes; de la PDL (fost PD) din 1990: 
Radu Berceanu; de la PSD, din 1990: 
Adrian Năstase, Bogdan Niculescu 
Duvăz (anterior PD) şi din 1992: Cris-
tian Dumitrescu (anterior PD), Eugen 
Nicolicea, Dan Mircea Popescu; de la 
PNL, din 1992: Crin Antonescu. 

„Veteranii” Parlamentului vin, aşa-
dar, mai ales de la UDMR, formaţiu-
nea cu cea mai scăzută rată de înnoi-
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re a reprezentanţilor săi în legislativul 
de la Bucureşti (…).5 ”

Astfel, urmărind această scurtă ra‑
diografie a parlamentarilor aleși după 
noul sistem electoral, putem sintetiza, 
conform celor evidențiate în pagini‑
le anterioare, că noul sistem electo‑
ral reprezintă doar o adaptare mai 
mult de formă, și nu de fond a in‑
tereselor partidelor politice la piața 
electorală. Mai precis, metehnnele 
și tehnicile de control al puterii parla‑
mentare rămân apanajul unor grupuri 
de interese formate la limita dintre 
neo‑comunism și democrația capita‑
listă. Dacă personalități de genul lui 
Ion Iliescu, Mircea‑Ionescu Quintus 
sau Radu Câmpeanu au înțeles că 
noul sistem electoral reprezintă ne‑
cesitatea apariției unui nou mod de a 
face politică și s‑au simțit „trădați” și 
depășiți de conservatorismul politicii 
practicate în perioada lor de apogeu, 
fiind adepţii sistemului proporţional 
al alegerilor (modelul votului pe lis‑
tă)… alți lideri au considerat că, ma‑
nipulând electoral noul sistem, își vor 
continua activitatea. Fapt demonstrat 
și în următorul capitol care se referă 
la evoluția parlamentară în legislatura 
actuală 2012‑2016.

Este totuși de specificat că mar‑
ketingul politic și barometrele de 
sondare publică au constituit vectori 

importanți în promovarea candidaților 
partidelor parlamentare, precum și în 
antrenarea noilor tehnici de manage‑
ment electoral în „reșutarea” imaginii 
liderilor politici experimentați ai Par‑
lamentului României (Valeriu Zgo‑
nea, Eugen Nicolicea, Mircea Geoa‑
nă, Viorel Hrebenciuc, Călin Popes‑
cu‑Tăriceanu, Crin Antonescu, Puiu 
Hașotti, Vasile Blaga, Gyorgy Frunda, 
Ecaterina Andronescu, Marko Bela, 
Verestoy Attila, Radu Berceanu sunt 
doar câteva exemple de personalități 
care datorită comunicării publice și a 
marketingului media au beneficiat de 
adaptări ale imaginii publice în funcție 
de contextul socio‑politic existent).

iii. lEgislatura parlamEntul 
româniEi 2012‑2016 – sCurtE 
obsErvații asupra tipologiEi 
parlamEntarului aCtual 

Scena politică parlamentară, după 
alegerile din decembrie 2012, nu a 
adus schimbări spectaculoase de 
fond la nivelul clasei politice… avem, 
mai precis, câteva schimbări privind 
profilul formal al noilor aleşi. În afară 
de reușita excepțională a Uniunii Soci‑
al‑Liberale, care, pe lângă amalgamul 
de doctrine politice (social‑democra‑
tă, național‑liberală, socialist‑progre‑
sistă și conservator‑social‑liberală) a 

5 Institutul de Politici Publice ‑  Pe cine am ales „uninominal”? Profil parlamentar 2008 faţă 
de 2004 – Seria Rapoarte monitorizare Parlament –, București, 19 martie 2009
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avut un obiectiv major care le‑a asi‑
gurat unitatea – eliminarea regimului 
președintelui Traian Băsescu și a par‑
tidului său obedient PDL – votul uni‑
nominal a impus candidați după mo‑
delele precizate anterior, la care s‑au 
adăugat forța electorală și impactul 
social al Uniunii formate la bază de 
PSD și PNL.

Cu riscul de a fi prea critic, unii 
candidați nici nu visau că vor fi par‑
lamentari, în timp ce alții au provenit 
din rândul membrilor de familie sau 
din apanajul (prieteni de familie sau 
angajaţi) liderilor principalelor partide 
politice.

O noutate privind noua legislatură 
(2012‑2016) o reprezintă prezența 
unor oameni de afaceri controversați 
(George Becali, Gheorghe Nețoiu) 
sau antreprenori care și‑au „adjude‑
cat” locul de parlamentar pentru a 
se promova electoral sau pentru a‑și 
atinge anumite obiective pe cale legis‑
lativă (propuneri legislative de promo‑
vare a intereselor diverselor domenii 
economice din care provin). Anumite 
voci din lumea sociologiei politice afir‑
mă că, la nivelul Senatului și Camerei 
Deputaților, circa 20‑25% dintre parla‑
mentari provin din sectorul privat, din 
domenii cu interes mediu şi ridicat al 
economiei româneşti.

Pentru o clarificare privind ce s‑a 
păstrat sau s‑a mai adaptat la clasa 

politică parlamentară, comparativ cu 
alegerile din 2008 şi 2004, voi prelua 
două rapoarte, unul al aceluiaşi IPP, 
celălalt al Asociaţiei Pro‑Democraţia.

În Raportul de monitorizare IPP: 
oglinda activității parlamentarilor în 
anul 2013 se precizează că „de fie-
care dată, la începutul unui nou man-
dat, la scurtă vreme după formarea 
grupurilor parlamentare, au început și 
migrările politice, cea mai spectacu-
loasă (previzibilă) vizând nou intratul 
în Parlament PP‑DD, 50% din 47 de 
membri ai acestui grup alăturându‑se 
grupului parlamentar al PSD, mai ales 
la Camera Deputaților”. 6

 În prezent, ca o completare a Ra‑
portului IPP din 2014, PP‑DD s‑a des‑
fiinţat ca grup parlamentar la Senat 
începând cu 1 februarie 2014.

De asemenea, atât IPP‑ul, cât şi 
Asociaţia Pro‑Democraţia identifică 
anumite elemente privind tipologia 
noilor parlamentari, pornind de la ele‑
mentele descrise în capitolul anterior, 
şi anume: loialitatea față de județele 
sau colegiile unde au fost aleși, media 
de vârstă, sexul, pregătirea profesio‑
nală, cariera sau vechimea parlamen‑
tară.

„Puţin peste jumătate dintre mem-
brii actualului Parlament sunt la primul 
mandat (53%), faţă de 61% în 2008 
(210 deputați și 102 senatori intrau 
pentru prima dată în Parlament, con-

6 Raportul de monitorizare – Institutul pentru Politici Publice: Oglinda activității parlamentari-
lor în anul 2013, Bucureşti, ianuarie 2014 
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form rezultatelor alegerilor parlamen-
tare de la sfârșitul lui 2012). 5% dintre 
actualii parlamentari au mai fost de-
putaţi sau senatori în mandate anteri-
oare. Peste 18% dintre parlamentarii 
realeși în 2012 (mai ales cei ai USL) 
au candidat în alte colegii din același 
judeţ/aceeaşi circumscripţie sau chiar 
în colegii pe raza altor județe faţă de 
precedentele alegeri parlamentare. 
36 dintre aceștia sunt deputați și 21 
senatori. 

Din cei 202 deputați realeși, 11 
și‑au schimbat apartenența față de 
partidul alături de care candidau în 
2008. Media de vârstă în acest man-
dat este mai scăzută la Camera De-
putaţilor (48 de ani) decât la Senat 
(51 ani). Cele mai comune profesii ale 
parlamentarilor din actualul mandat 
sunt, în ordinea frecvenței: ingineri 
– peste 33%, economiști – 21% şi 
consilieri juridici/juriști/avocați – 19%, 
componenta dominantă modificân‑
du‑se faţă de fostul parlament în 
care cei mai mulţi erau jurişti.

12% sunt femei în actualul Par‑
lament (13% deputate şi doar 7% 
senatoare), procent în creştere faţă 
de fostul legislativ 2008‑2012, dato‑
rită creşterii cu 30% a numărului to‑
tal de parlamentari. Partidul cu nicio 
reprezentantă în Parlamentul Româ-
niei este UNPR.

(…) La o privire comparativă cu 
modul în care mandatul anterior 
2008‑2012, din punctul de vedere al 
eficienței (proiecte dezbătute și vota-
te) a fost încheiat, constatăm că ac-
tualul Parlament a primit „moștenire” 
peste 200 de proiecte de lege de la 
fostul, acestea acoperind dintre cele 
mai diverse domenii (177 rămăseseră 
nedezbătute în Camera Deputaților și 
23 în Senat, la finalul mandatului tre-
cut). 

Parlamentarii, la primul mandat, au 
depus mai multe propuneri legislative, 
cei realeşi pregătindu‑și‑le mai temei-
nic, de unde și rata de adoptare mai 
mare în cazul celor realeși.7

O particularitate a noului Legisla‑
tiv este dată de evoluţia propunerilor 
legislative din punctul de vedere al 
intereselor aleşilor, dar şi al identităţii 
ideologice specifice partidului politic 
din care fac parte. Mai precis, în peri‑
oada studiată de IPP, decembrie 2012 
‑ decembrie 2013, senatorii şi depu‑
taţii şi‑au prioritizat proiectele de acte 
normative, după cum urmează:

„• Parlamentarii PSD sunt preocu‑
pați de domeniile: juridic – regimul 
caselor naţionalizate, diferite acte 
de stare civilă, cooperarea juridică 
internaţională, probleme de conten-
cios administrativ, facilităţi juridice 

7 Idem
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pentru persoanele din zone defavo-
rizate; protecţia socială – asisten-
ţă socială, protecția persoanelor cu 
dizabilități (handicap), şomaj, pensii, 
indemnizație pentru creșterea copi-
lului; agricultură – silvicultură, activi-
tăţi veterinare, industrie alimentară, 
şi zootehnie; sănătate – reforma în 
domeniu; educație – completare a 
legii cadru, dar și de domenii precum 
achizițiile publice, amenajarea terito-
riului.

• Parlamentarii PNL au inițiat pro-
iecte de lege mai degrabă în domeni-
ile următoare: sănătate – salarizarea 
unitară a personalului din sistemul 
public; învăţământ – multiple modifi-
cări la legea învățământului, aspec-
te privind statutul cadrelor didactice 
de la toate palierele instituțiilor de 
învățământ; agricultura şi silvicultura; 
parlamentarii PNL se remarcă și prin 
inițiative ce țin de sectorul cultural – 
facilități fiscale instituțiilor culturale, 
problematica drepturilor de autor și 
amendări ale legislației în vigoare etc.

• Parlamentarii PDL, interesați 
mai degrabă în domeniile juridic – 
completarea sau iniţierea de acte 
normative precum coduri juridice, res-
ponsabilitatea ministerială, modificări 
şi completări ale legilor aflate în vi-
goare ce au în vedere sistemul juridic 
românesc, cum ar fi statutul judecă-
torilor, executorilor judecătoreşti sau 
statutul avocatului, statutul Avocatului

Poporului. Alte iniţiative s‑au refe-
rit la regimul contravenţiilor şi politi-
cile anticorupţie; administraţia locală 
– amenajarea teritoriului/dezvoltare, 
împărţirea administrativ‑teritorială, 
casele cu risc de inundaţie, perfor-
manţa energetică a clădirilor, politici 
de mediu; fiscalitate – modificări ale 
codului de procedură fiscală, regle-
mentări privind responsabilitatea fis-
cal‑bugetară, dar și sistemul bancar.

• Parlamentarii UDMR – principa-
le zone de interes: muncă – statutul 
unor profesii, formare profesională, 
asigurări, angajări în sectorul bugetar, 
ordine publică şi juridic – reglementa-
rea unor probleme referitoare la pază 
şi protecţie, codul rutier, circulația pe 
drumurile publice; drepturile omului – 
drepturile persoanelor cu handicap, 
drepturile copilului, egalitate de şan-
se; cultură – protecţia patrimoniului 
cultural, monumente istorice, muzee, 
documente istorice etc.”8

Un concept care reprezintă un 
element al continuităţii mentalităţii 
politicianiste postdecembriste, indife‑
rent că respectivul parlamentar a fost 
ales prin vot pe listă sau uninominal, 
este cel al adaptabilităţii politice 
sau transpartidismului unor depu‑
taţi sau senatori care nu pun preţ pe 
doctrina politică sau interesul celor 
care l‑au votat, interesul personal 
este cel esenţial. Acest concept este 

8 Idem
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cunoscut şi sub denumirea de migra-
ţie politică.

Astfel, la Camera Deputaţilor, în 
primul an al mandatului 2012‑2016, 
36 de deputați și 16 senatori au 
schimbat cel puțin o dată grupul par‑
lamentar față de momentul intrării în 
Parlament. Mai precis, Grupului Par‑
lamentar PSD din Camera Deputaților 
i s‑au alăturat 14 noi deputați, unul 
dintre aceștia plecând din PDL către 
UNPR (formaţiune care face parte din 
grupul parlamentar social‑democrat), 
alţi 13 s‑au „transferat”, ca în fotbal, 
de la PP‑DD.

Conform unui studiu al Asociaţiei 
Pro‑Democraţia, PSD a și pierdut 3 
deputați, unul a părăsit grupul, Remus 
Cernea, deputat neafiliat în prezent), 
iar ceilalți și‑au dat demisia din motive 
diferite. La finalul anului 2013, grupul 
PSD număra 171 de membri.

Conform IPP, în același interval, 
grupului parlamentar PNL i s‑au alătu‑
rat 5 noi deputați, 3 venind de la PDL 
și 2 de la PP‑DD. În același timp, PNL 
a pierdut alți 5 deputați, 3 și‑au dat de‑
misia, iar alți 2 au părăsit grupul, de‑
venind Independenți (George Becali, 
care ulterior a fost condamnat definitiv 
și al cărui mandat a fost vacantat, dar 
și Diana Tușa, care în prezent nu este 
afiliată niciunui grup). Astfel, grupul 
PNL din Cameră avea 100 de membri 
la începutul anului 2014. După ple‑
carea lui Călin Popescu‑Tăriceanu în 
primăvara anului 2014 şi după anun‑

ţata fuziune PNL‑PDL după alegerile 
europarlamentare din 25 mai 2014, 
încă 12 deputaţi au plecat din acest 
partid în noul Partid Liberal‑Reforma‑
tor, PNL având în acest moment în 
grupul său parlamentar 83 de mem‑
bri. 

„PDL a suferit de pe urma migrației 
parlamentarilor în detrimentul parti-
delor UNPR, PC, dar și trecerea a 4 
deputați la statutul de neafiliați. Cu 9 
deputați în minus, PDL rămâne cu 47 
de membri.

PP‑DD a scăzut de la 48 de membri 
în Camera Deputaților la 24 prin ple-
carea acestora la PSD (4), UNPR (9), 
PNL (2), 4 au devenit neafiliați și PC 
(5). Emblematic este exemplul Depu-
tatului PP‑DD Cezar Cioată (SUCEA-
VA), plecat de 2 ori din PP‑DD: în fe-
bruarie 2013 pleacă la PC, dar revine 
în aceeași lună urmând ca în luna mai 
să devină independent și apoi să trea-
că din nou la PC (tot în mai). PP‑DD 
are acum 24 de membri.

Situaţia este cam aceeaşi şi la 
Senat, 16 senatori au schimbat cel 
puțin o dată grupul parlamentar în 
perioada monitorizată de Institutul 
pentru Politici Publice (9% din  to-
tal). Grupului PSD i s‑au alăturat 12 
noi senatori, 11 din partea grupului 
PP‑DD (dintre aceștia 6 devenise-
ră anterior Independenți și ulterior 
membri‑afiliați, iar ceilalți 5 au migrat 
către UNPR). Al 12‑lea venea de la 
PDL după o perioadă intermediară de 
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afiliere la grupul Independenților. PSD 
a pierdut un senator care s‑a alăturat 
grupului PP‑DD, astfel că la Senat, la 
sfârșitul anului 2013, PSD număra 75 
de senatori.”9

La PNL, plecarea din partid a lui 
Călin Popescu‑Tăriceanu şi a senato‑
rului Ioan Deneş, după ieşirea libera‑
lilor de la guvernare şi din USL, a fost 
urmată oficial de excluderea lui Sorin 
Ilieşiu şi de demisiile lui Iosif Secă‑
şean şi Victor Ciorbea. Grupul Sena‑
torial PNL a beneficiat şi de venirea 
unui senator din PC şi a unei senatoa‑
re din PP‑DD, numărul final de mem‑
bri fiind până la sfârşitul lunii iunie de 
47 de senatori. 

Grupul PDL, în afară de ceea ce a 
fost menționat, nu a mai suferit modi‑
ficări, având 23 de membri. În grupul 
UDMR s‑a înregistrat câte o demisie. 
Din cadrul grupului PC, un senator a 
trecut în grupul Independenților, ulte‑
rior la PSD via UNPR, iar un alt sena‑
tor a trecut la PNL.

Singurul grup senatorial care s‑a 
desfiinţat din lipsă de membri a fost 
cel al PP‑DD, fiind prima dată în isto‑
ria Senatului României când un grup 
parlamentar se desfiinţează în mai 
puţin de 2 ani de la alegerile parla‑
mentare.

Din studiile menţionate se poate 
observa că parlamentarii aleşi în le‑
gislatura 2012‑2016 reprezintă, cu ac‑

ţiunile lor pozitive sau negative pentru 
societatea românească, o evoluţie şi 
o adaptare a mentalităţii clasei poli‑
tice la provocările pieţei electorale. 
Altfel spus, chiar dacă au fost selec‑
taţi prin cele două metode de cuan‑
tificare parlamentară – prezentate la 
începutul acestui studiu – utilizate de 
formaţiunile politice existente, actua‑
lii membri ai Parlamentului României 
reprezintă o oglindă la nivel micro 
a societăţii instituţionale româneşti 
postdecembriste… fie ea de sorgin‑
te publică, privată sau din „aparatul” 
societăţii civile. 

iv. ConCluzii sau prEmisElE pEntru 
un viitor artiCol

Prezentul studiu este doar o scurtă 
analiză dintr‑un material mai complex 
privind evoluţia clasei politice, din per‑
spectiva parlamentară, în ultimii 10 
ani. Mai precis, transferul de la votul 
pe listă dominat absolut de decizia 
conducerii partidelor politice la siste‑
mul de vot uninominal, care reprezin‑
tă o tranziţie de la puterea de decizie 
centralizată a partidelor politice la for‑
ţa locală a respectivelor formaţiuni şi 
a notorietăţii candidaţilor propuşi prin 
sistem uninominal. La fel ca în multe 
alte state cu o democraţie participati‑
vă istorică, în România se conturea‑
ză, încă la nivel începător, o transfor‑
mare a sistemului parlamentar de la 

9 Idem
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nivel centralizat şi unicameral, spe‑
cific regimului totalitar, la un nivel de 
delegare a deciziilor, prin participarea 
comunităţilor locale la desemnarea 
candidaţilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor şi la o împărţire a atribuţii‑
lor în sistem bicameral.

Profilul parlamentarilor aleşi prin 
actualul sistem – după model dâmbo‑
viţean – de vot uninominal este nece‑
sar a fi abordat în mai multe articole 
de acest gen. Ce s‑a încercat în acest 
studiu este doar un compendiu, un 
început… al unei viitoare monografii 
privind societatea parlamentară între 
2004‑2008, 2008‑2012 şi 2012‑2016, 
cu studii de caz particularizate (pro‑
ceduri parlamentare, activităţi legis‑
lative, concepte normative etc), cu 

negocieri transpartinice, proceduri de 
interior cunoscute sau necunoscute 
societăţii româneşti.

În încheiere, nu trebuie uitat şi fap‑
tul că unii dintre cei care au analizat, 
în România, politica parlamentară 
au fost chiar Mihai Eminescu şi Titu 
Maiorescu. Oratorul, criticul şi actorul 
în acelaşi timp, Dan Puric, prezenta 
chiar în conferinţele despre Eminescu 
aspecte legate de Opera Politică, 
unde rolul şi atribuţiile Parlamentului 
României ocupă un capitol aparte, 
iar profilul parlamentarului de atunci 
poate constitui un punct de reper sau 
de analiză critică pentru aleşii unino‑
minali din zilele noastre. Dar despre 
toate acestea… voi aprofunda într‑un 
viitor articol.
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Tendințele democrației 
și alegerile prezidențiale 
românești
Raluca Moisoiu

România – un stat din Estul Euro‑
pei, a avut de‑a lungul istoriei o contri‑
buţie semnificativă la cultură, civiliza‑
ţie şi la pace, comparabilă cu aceea 
a naţiunilor europene mari. Prin tot 
ceea ce întreprinde, reflectă spiritul şi 
forţa gândirii europene, indisolubil le‑
gate de spiritul tradiţiei, al obiceiurilor, 
dar şi al istoriei neamului. 

Situaţia geopolitică din regiunea 
europeană actuală poate influenţa 
viaţa socială şi politică a statului. Prin 
integrarea României în Uniunea Euro‑
peană, geopolitica românească face 
parte din geopolitica europeană, cu 
toate implicaţiile ce decurg din aceas‑
ta.

Tulburările conflictuale de la grani‑
ţe, precum şi dorinţa anumitor regiuni, 
de autonomie, nu pot lăsa România 
să iasă neatinsă.

 „Situaţia de acolo afectează sta‑
bilitatea zonei şi, cum România face 
parte din ea, efectele se vor resimţi şi 

la noi”, explică economistul Lucian‑Li‑
viu Albu.

Alături de implicarea economică 
stă influenţa politică şi socială. Astfel, 
alegerile prezidenţiale româneşti, în 
contextul actual al instabilităţii regi‑
onale, vor fi profund ancorate în via‑
ţa reală a societăţii şi a problemelor 
acesteia.

Importanţa procesului electoral 
pentru un stat democratic este esen‑
ţială. Nu se poate vorbi despre demo‑
craţie în absenţa unor alegeri libere şi 
corecte, în care alegătorii să benefi‑
cieze de opţiuni reale şi concurente. 
Acest lucru face diferenţa dintre un 
proces electoral într‑un sistem totali‑
tar care organizează alegeri pur for‑
male, cu câştigători dinainte cunos‑
cuţi, şi sistemele democratice.

În societatea contemporană, de‑
mocraţia se impune ca model politi‑
co‑social în întreaga lume, nu numai 
în ţara noastră. Democraţia este re‑
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zultatul firesc al voinţei universale de 
libertate şi independenţă socială şi 
politică, ce se construieşte şi se dez‑
voltă prin efortul fiecărei societăţi în 
parte.

În viaţa cotidiană, fiecare individ 
evoluează şi influenţează având un 
rol distinct sub două forme de relaţii: 
de putere şi înafara puterii. Relaţiile 
de putere nu pot fi separate de du‑
rabilitatea lor, asimetria ori inegalita‑
tea rolurilor între membrii ce compun 
grupurile, dependenţa de ierarhii, de 
norme şi ritualuri, existenţa unui cen‑
tralism izvorât din moduri specifice de 
organizare.

Sistemul democratic modern bazat 
pe principiul reprezentării, pe separa‑
ţia puterilor în stat şi pe domnia legii 
nu poate funcţiona fără o precondiţie 
de fond, şi anume pluralismul politic şi 
pluripartidismul. Constituirea unei pu‑
teri care să garanteze libertatea cetă‑
ţenilor presupune existenţa legală şi 
activitatea unor partide diferite ca ori‑
entare şi program, aflate în competiţia 
pentru putere.

Revenind la situaţia României, 
alegerea preşedintelui reprezintă 
un act de profundă libertate; chiar 
dacă această alegere este făcută 
emoțional, raţional sau intuitiv. 

● emoţional – modul în care o 
imensă majoritate a timpului, 
oamenii se află într‑o fluctuaţie 
de stări emoţionale şi lipsa de 
atenţie în prezent, atât asupra 

exteriorului, cât şi asupra pro‑
priei persoane, în acelaşi timp;

● raţional – atunci când emoţiile 
sunt depăşite şi se iau hotărâri 
exclusiv pe baza a ceea ce deja 
ştii, a modului cum acţionai în 
trecut; iar când afli din ce în ce 
mai multe lucruri despre viaţă, 
în general, îţi modifici compor‑
tamentul în mod continuu şi ca‑
litatea deciziilor creşte şi ea;

● intuitiv – atunci când emoţiile şi 
gândurile dispar, eşti prezent‚ 
aici şi acum, intri în interiorul tău 
şi „simţi” decizia; ea este întot‑
deauna corectă pentru că de 
fapt intuiţia îţi dă indicaţia efec‑
tului viitor al deciziei prezente, 
în viaţa ta.

Spuneam că, indiferent de nivelul 
la care hotărâm să luăm decizii, ale‑
gerea noastră implică ideea de conşti‑
enţă. Astfel, se ridică întrebarea: dar 
oare ceea ce se întâmplă acum, nu 
este rezultatul unor alegeri mai vechi?

Indiferent că suntem de acord sau 
nu, totul nu este decât rezultatul unor 
alegeri făcute în trecut şi, de aseme‑
nea, ne generăm viitorul prin alegerile 
făcute în prezent. 

Cum alegem în mod obişnuit? Se 
pare că întotdeauna luăm decizii pe 
baza convingerilor noastre, dar nu nu‑
mai, ci şi prin influenţa pe care incon‑
ştient o însuşim ca fiind a noastră.

Cel mai indicat ar fi, atunci când fa‑
cem o alegere prin exprimarea opiniei 
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politice, să ne întrebăm care sunt po‑
sibilele consecinţe ale alegerii pe care 
suntem pe punctul de a o face, pentru 
că în acest mod vom alege corect.

Despre alegerile prezidenţiale, în 
mai toate statele lumii democraţia este 
o istorie a votului. Dimensiunile una‑
nim acceptate în societate reflectă mo‑
dul în care se organizează relaţia din‑
tre cei ce ne reprezintă şi cei care aleg 
reprezentanţii, modul în care se institu‑
ie mecanismul electoral menit să dea 
semnificaţie suveranităţii naţionale. 

Temele centrale pe care le evocă 
dilemele votului sunt cele în funcţie de 
care se va structura câmpul politic ro‑
mânesc şi oportunitatea unui demers 
care să fie centrat pe explorarea aces‑
tui teritoriu al arheologiei reprezentării 
politice. Din această perspectivă, ale‑
gerea preşedintelui reuneşte precizia 
documentării istorice cu rigoarea raţi‑
onamentului de ştiinţă politică.

Partidele politice şi politica, în ge‑
neral, ne influenţează viaţa, în timp ce 
alegerile se răsfrâng asupra noastră, 
fără ca noi, cetăţenii de rând, să pu‑
tem evita acest lucru.

În cursa pentru funcţia de preşe‑
dinte, campaniile electorale sunt doar 
o formă instituită democratic, prin care 
oamenii şi partidele politice se anga‑
jează în viaţa politică pentru a ajunge 
la putere.

În România, democraţia funcţiona‑
lă ar trebui să acorde importanţă cetă‑
ţenilor, candidaţii să întrebe poporul, 
să acţioneze numai în sprijinul celor 
mulţi.

„În general, concepţiile simple pun 
stăpânire pe spiritul poporului. O idee 
falsă, dar exprimată clar şi precis, va 
avea întotdeauna o putere mai mare 
în lume decât o idee adevărată, dar 
complexă. Prin urmare, partidele 
– care sunt un fel de mici naţiuni în 
sânul uneia mari – se grăbesc mereu 
să adopte ca simbol un nume sau un 
principiu, care adesea reprezintă foar‑
te imperfect scopul pe care şi‑l pro‑
pun, şi mijloacele pe care le folosesc, 
dar fără de care nu ar putea nici să 
subziste, nici să acţioneze.”1

În ultimii ani, participarea activă la 
viaţa societăţii a scăzut, aşa cum şi 
electoratul venit în faţa urnelor este din 
ce în ce mai puţin. Să fie din pricina 
partidelor politice care susţin candidaţi 
la prezidenţiale, din partea cărora ar fi 
fost de așteptat o altă abordare?

Tendinţa absenteismului electoratu‑
lui românesc este accentuată de faptul 
că majorității românilor chiar nu le mai 
pasă cine sunt candidaţii şi cine este 
ales preşedinte. Dezamăgirea aceasta 
este legată de deciziile de până acum 
ale aleşilor. Oamenii de rând, cei care 
nu sunt înregimentaţi în partide politi‑

1 Alexis de Tocqueville, Despre democraţie în America, vol. II, traducere de Claudia Dumitriu, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2005
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ce, nu se regăsesc în conducătorii lor, 
nu se simt reprezentaţi.

Vina pentru absenteismul la vot 
aparţine în egală măsură guvernărilor 
trecute, dar şi sferei politice actuale.

Aşa cum spunea Alexis de Tocque‑
ville: „În democraţie, cetăţenii simpli 
văd un om ieşit din rândurile lor, care 
în câţiva ani dobândeşte bogăţia şi 
puterea; acest spectacol le aţâţă ui‑
mirea şi invidia; ei vor să afle cum 
cel care ieri era egalul lor este astăzi 
împodobit cu dreptul de a‑i conduce. 
Se produce astfel un soi de amestec 
odios între noţiunile de josnicie şi pu‑
tere, decădere şi succes, utilitate şi 
dezonoare”.2

„Electoratul român nu a excelat în 
dorința febril exprimată de participare 
la treburile cetății, nici în momentele 
electorale și cu atât mai puțin în forme 
alternative și intermediare de acțiune, 
generic unificate sub umbrela din ce 
în ce mai golită de conținut a societății 
civile. Iar stimularea potențialului par‑
ticipativ nu a fost în mod vizibil scopul 
real al formațiunilor politice angrenate 
în cursa electorală”.3

Abraham Lincoln a numit demo‑
craţia „guvernarea poporului de către 
popor şi pentru popor”.

Avem unul dintre cele mai mari 
drepturi ce ne oferă modul în care pu‑

tem decide ce este mai bine pentru 
noi, pentru ţară ca întreg.

Votul este un drept pentru care, pe 
parcursul istoriei, mulţi s‑au luptat şi 
au sacrificat totul, pentru a‑l obţine. 
Jertfa lor ar trebui să nu ne fie indi‑
ferentă.

Este un drept pentru care oamenii 
continuă să lupte şi de care milioane 
de oameni din întreaga lume încă nu 
se bucură. Nu e păcat să ratăm şansa 
de a ne schimba viitorul?

Votul fiecăruia contează atât de 
mult cât ne dorim, arătând prin el că 
ne pasă de comunitatea noastră, de 
ţara noastră. Votul este modul nostru 
de a ne exprima în legătură cu con‑
ducătorii, cu societatea, cu ţara. A re‑
nunţa la dreptul tău la vot înseamnă 
să renunţi la calitatea ta de cetăţean, 
de membru al societăţii. Devii un apa‑
trid în propria ta ţară. Nu există motiv 
sau scuză pentru o astfel de atitudine 
decât atunci când deja nu te mai inte‑
resează nici ţara şi nici poporul tău. În 
acelaşi timp, prin votul nostru putem 
sancţiona guvernanţii pentru abuzuri‑
le săvârşite, nealegându‑i.

„Votul este cel mai puternic instru‑
ment conceput vreodată de un om 
pentru eliminarea nedreptăţii şi distru‑
gerea teribilelor ziduri care îngrădesc 
oamenii.” Lyndon B. Johnson4

2 Alexis de Tocqueville, Despre democraţie în America, vol. I, traducere de Claudia Dumitriu, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2005

3 Revista 22 din data de 11.12.2012, Alegeri înzăpezite și absenteism de Raluca Alexandrescu
4 Lyndon B. Johnson Biography ‑ U.S. Vice President, U.S. President (1908‑1973)
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Dar unei democraţii îi este însă ca‑
racteristică libertatea de a decide, şi 
oamenii decid diferit.

Votul este un produs direct al de‑
ciziei individuale, dar este mediat de 
prezenţa, de calitatea şi de vitalitatea 
elitelor unei societăţi.

În realitate nu a existat şi nu exis‑
tă o societate perfectă!... poate doar 
în imaginaţie, în „Utopia” lui Thomas 
Morrus. 

Când oamenii se cunosc şi încep 
să interacţioneze, se întâlnesc mul‑
titudinea şi diversitatea de idei, de 
păreri, şi din cauza acestora nu se fil‑
trează cea mai bună, dar există astfel 
o abordare axată pe mai multe direcţii 
ce interferează cu puterea de accepţi‑
une a societăţii.

Asta este democraţia!
„Cu excepţia unor ţări foarte mici, 

democraţia înseamnă în mod necesar 
democraţie reprezentativă, în care ofi‑
cialii aleşi iau decizii în numele popo‑

rului. Cum sunt aleşi aceşti reprezen‑
tanţi ai poporului?”5

Pe scurt, am putea spune că, din 
punctul de vedere al efectelor produ‑
se de alegerea reprezentanţilor, este 
extrem de important ca, prin opţiunea 
noastră, să găsim răspunsul la pro‑
blemele societăţii.

Cu privire strict la alegerea pre‑
şedintelui în ţara noastră, trebuie să 
facem o opţiune corectă, prin care so‑
cietatea să evolueze şi să devină tot 
mai aproape de democraţia perfectă.

Deocamdată, democraţia nu este 
perfectă! Are imperfecţiuni la care ve‑
chii greci căutau un răspuns, răspuns 
pe care îl căutăm şi noi cei din ziua 
de astăzi şi, cât va mai fi lumea, îl vor 
căuta mereu alte generaţii, căci să nu 
uităm că „democraţia este un sistem 
politic prost, însă cel mai bun dintre 
cele pe care omenirea le‑a inventat 
până acum”. Winston Churchill6

5 Arend Lijphart, Sisteme electorale și sisteme de partide, Ed.CA Publishing, 2010, p. 18
6 Dicton celebru al lui Winston Churchill
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Iraţionalitatea politicii, 
supunere, consens şi 
revoltă
Octavian Opriș

În general, politica este conside‑
rată înţelepciunea vieţii sociale, iar 
omul, acest zoon politikon, îşi dă mă‑
sura raţionalităţii sale şi în capacita‑
tea de a‑şi organiza viaţa colectivă 
în interesul fiecăruia şi al tuturor. Dar 
această imagine luminoasă şi idilică 
a politicii a primit numeroase contra‑
exemple istorice care ne fac sceptici 
asupra raţionalităţii acestui animal 
politic, întemeietor de societate şi is‑
torie. Desigur, optimiştii şi pesimiştii 
sunt într‑o controversă permanentă 
alimentată de fapte şi de predispoziţii 
temperamentale sau ideologice, dar 
fondul problemei rămâne deschis. Cât 
de raţională este politica, văzută ca 
mod de organizare al acţiunii sociale 
şi cât de importante sunt forţele ob‑
scure ale inconştientului, naţionalităţii 
şi jocul imprevizibil al pasiunilor este o 
temă captivantă a experienţei politice 
pe care, cu voia sau fără voia noastră, 
o suportăm.

Marii gânditori politici, începând cu 
Platon, Aristotel, înţelepţii culturii ori‑
entale şi până la filosofii şi sociologii 
moderni au remarcat acest joc impre‑
vizibil al inteligenţei şi iraţionalului în 
viaţa politică. Machiavelli, Hobbes, 
Montesquieu, Nietzsche, Freud şi 
psihanaliştii, Vilfredo Paretto gândeau 
că mobilul acţiunii are determinanţi 
intimi și obscuri, avându‑și sursa în 
fondul iraţional al omului. Pesimistul 
Schopenhauer vedea în voinţă o ca‑
tegorie ontologică fundamentală pen‑
tru înţelegerea vieţii omului; iar mai 
târziu, Nietzsche a dezvoltat aceas‑
tă teză cu harul său stilistic, având o 
mare audienţă din timpul său până 
astăzi.

Formele reziduale ale acţiunii ară‑
tate de Pareto sunt factori dinamici şi 
determinanţi care împing omul la acţi‑
une sau pasivitate, determinând con‑
figuraţia socială în care trăieşte. Raţi‑
unea nu este decât un mijloc, tehnica 
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de organizare a vieţii sociale, dar nu 
scopul acesteia. Hobbes, Bentham 
ne avertizaseră asupra dimensiunii 
agresive şi conflictuale a omului, iar 
şcoala etologică cu E. Eibelstaedt și 
K. Lorenz, la fel ca Wilson dezvoltă o 
fenomenologie a agresivităţii, intere‑
sând şi fenomenul politic.

Această aducere aminte este ne‑
cesară pentru regândirea politicu‑
lui în timpurile noastre. Începând cu 
perioada Iluminismului, al cărui efect 
politic şi social a fost Revoluţia Fran‑
ceză şi celelalte mişcări din Europa şi 
America, s‑a creat şi dezvoltat ideea 
raţionalistă a politicii și istoriei, opusă 
credinţei creştine şi teologiei siste‑
matice. Cetatea omului nu este doar 
copia Cetăţii lui Dumnezeu, impusă 
de Creator omenirii decăzute, ci ope‑
ra raţională a omului pentru propria 
sa bunăstare şi fericire mundană. Un 
nou concept domina teoriile politice 
şi acţiunile practice: Libertatea. Omul 
este liber; nu este sclavul predestinat 
de Dumnezeu unei vieţi pline de su‑
ferinţă, constrângeri şi limitări în tim‑
pul efemerei sale vieţi, consolându‑se 
cu servitutea efectivă în promisiunea 
unei vieţi libere în transcendenţă. 
Hobbes şi Jean‑Jacques Rousseau 
au dezvoltat teorii contradictorii şi se‑
ducătoare asupra acestei libertăţi pe 
care toţi o vor, dar nu ştiu să o practice, 
intrând în conflicte şi confruntări, anu‑
lând principiul care i‑a pus în mişcare. 
Libertăţile nemăsurate (absolute) ale 

indivizilor degenerează într‑un război 
al tuturor împotriva tuturor (Hobbes), 
generând anomie, beligeranţă per‑
manentă şi conflict. Astfel, libertatea 
fără limită a indivizilor degenerează 
în lipsă de libertate, iar zoon politikon 
rămâne un simplu zoon. Va fi nece‑
sară o forţă ce se va exercita asupra 
indivizilor, o puternică maşinărie, care 
să tempereze dorinţele nestăpânite 
ale oamenilor, aducând pacea şi ade‑
vărata libertate. Acesta este statul, 
un Leviathan al vieţii sociale pentru 
care ne sacrificăm o parte din liber‑
tatea noastră abstractă pentru a ne 
prezerva o libertate limitată, efectivă, 
utilă şi protectivă în faţa violenţei ce‑
lorlalţi. Pentru Hobbes, această com‑
plicată maşinărie ne fereşte ca lupul 
din om să nu poată acţiona agresiv. 
Filosoful englez avea în minte istoria 
sângeroasă a ţării sale, cu războaie 
fratricide, comploturi, lupte de parti‑
zani, măceluri de inspiraţie confesi‑
onală etc., de aceea gândea necesi‑
tatea unei forţe instituţionale care să 
ţină în frâu violenţa şi distructivitatea 
umană. Mulţi au înţeles greşit ideile 
scepticului englez, dezvoltând teorii 
autoritariste, care au inspirat dictaturi, 
regimuri totalitare sau violenţa exer‑
citată de către stat în favoarea unui 
grup sau clase sociale.

Contrar gândirii lui Hobbes, elveţi‑
anul Jean‑Jacques Rousseau gândea 
în linia tradiţională optimismului ilumi‑
nist francez, că omul în stare primitivă 
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era liber şi fericit, iar societatea l‑a co‑
rupt şi l‑a privat de libertate, supunân‑
du‑l la numeroase constrângeri şi ser‑
vituţi. Proprietatea este prima breşă în 
armonia arcadiană a fericirii societăţii 
oamenilor liberi; de aici au început ne‑
mulţumirile, certurile şi conflictele. Do‑
rinţa achizitivă și lupta pentru bunuri 
au angajat oamenii în nesfârşite con‑
flicte şi lupte. Din această beligeranţă 
economică, societăţile s‑au segregat, 
au apărut forme organizatorice care 
protejau pe cei puternici şi oprimau 
pe cei slabi. Societatea umană era 
divizată în stăpâni şi sclavi, iar sta‑
tul, instrumentul de opresiune al celor 
puternici. Libertatea era fragmentară 
şi funcţiona în beneficiul unei părţi a 
societăţii. Se prefigurează concepţia 
lui Marx asupra politicii ca expresie 
a luptei de clasă, iar statul ca instru‑
ment opresiv al clasei dominante.

Rousseau nu ajunge la radicalis‑
mul lui Marx; pe el îl interesa lipsa de 
libertate şi inegala distribuţie a bogă‑
ţiei şi încerca să gândească mecanis‑
mul prin care poate fi corectată aceas‑
tă nedreptate ontologică. Societatea 
este condusă prost, creând inechita‑
te, pentru că instituţiile statului sunt 
formate greşit şi exprimă interesele 
unui fragment din membrii societăţii. 
Statul trebuie să exprime interesul tu‑
turor, voinţa generală a poporului, nu 
voinţa particulară a regelui, camarilei 
regale, familiilor princiare, feudale etc. 
De aceea, este nevoie de forme insti‑

tuţionale care să permită oamenilor 
să‑şi manifeste voinţa în plan politic. 
În mod natural, fizic, nu toţi pot condu‑
ce; dar trebuie instituit un mecanism 
care să permită accesul la putere al 
cetăţenilor, dacă nu direct, în mod 
mediat, prin reprezentant. Republica 
este forma statală care se pretea‑
ză cel mai bine acestei modalităţi de 
exercitare a puterii de către cetăţean. 
Ideea mandatului imperativ, apoi co‑
recţia adusă prin practicarea manda‑
tului reprezentativ sunt ideile‑forţă ce 
au modelat evoluţia statului, a structu‑
rii şi funcţiilor sale.

Aceste idei au fost adoptate sau 
combătute, generând experienţe care 
au schimbat peisajul politic, dar an‑
gajând şi consecinţe dintre cele mai 
contradictorii. Dacă societatea nu 
este omogenă, iar oamenii au dorinţe, 
credinţe, idei politice, interese, edu‑
caţie diverse, cum putem identifica 
„voinţa tuturor” sau „voinţa generală”? 
Cum se constituie voinţa majoritară 
care va dicta în stat şi cum va reacţio‑
na minoritatea? Cum se configurează 
spaţiul politic din cauza jocului majo‑
ritate‑minoritate? Minoritatea învinsă 
va fi convinsă de ideile şi voinţa ma‑
jorităţii? Cum se schimbă balanţa po‑
litică în interesul facţiunilor socio‑poli‑
tice? Majoritatea conduce efectiv sau 
la nivelul principiilor şi al reprezentării 
formale? Iar o minoritate de specialişti 
(experţi, birocraţi, consilieri, miniştri, 
parlamentari) decid în mod concret 
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asupra problemelor statale. Acestor 
fireşti întrebări istoria a dat răspun‑
suri pe care astăzi le înţelegem, dar 
în acele timpuri au produs complicate 
situaţii, generând nesfârşite interoga‑
ţii teoretice şi politice, explozii sociale 
şi politice.

La fel de importante ca opţiunea şi 
capacitatea alegătorilor, a cetățenilor 
care‑şi aleg reprezentanţii sunt şi ca‑
litatea, competenţa, devotamentul şi 
interesul celor aleşi, a reprezentanţi‑
lor. Limitele exercitării mandatului, re‑
vocabilitatea, impunitatea în perioada 
mandatului, relaţiile dintre alegători 
şi aleşi sunt doar câteva probleme 
apărute în practica politică, având im‑
portante consecinţe politice, juridice 
şi constituţionale. Dezvoltarea biro‑
craţiei, autonomizarea şi specializa‑
rea aparatului politic şi administrativ, 
raporturile complicate între legislativ 
şi executiv au creat o barieră tot mai 
densă între cetăţeni şi reprezentanţii 
lor.

Dar raţionalismul iluminist, inspira‑
tor al revoluţiilor politice din Europa şi 
America, triumf al inteligenţei în plan 
practic, era urmat de o umbră ce va 
modifica practica politică, conducând 
la consecinţe imprevizibile. Dacă teo‑
logia nu mai este fundamentul politicii, 
iar credinţa în transcendent, în Dum‑
nezeu şi scopuri extramundane nu 
mai călăuzesc acţiunea practică, cine 
va configura constelaţia scopurilor, a 
valorilor sociale pentru care trebuie să 

lupţi şi să acţionezi? Ideologia apare 
ca un nou fundament al politicii. La fel 
ca şi teologia dogmatică, aserţiunile 
ideologice nu aveau nevoie de confir‑
mare empirică, de probe şi operaţiuni 
logice de fundamentare şi verificare; 
din contră, o ţesătură de presupuneri, 
ipoteze şi deducţii articulau o nouă 
constelaţie de scopuri, abstracţii şi 
dorinţe sublimate. O nouă concepţie 
despre om, libertatea şi sensul exis‑
tenţei sale a dinamizat întreaga prac‑
tică politică. În numele generoaselor 
principii despre Om, Libertate, Egali‑
tate, entuziaştii Revoluţiei Franceze 
au practicat teroarea, violenţa, au fo‑
losit ghilotina şi persecuţia. Restruc‑
turarea socială se înfăptuia în mala‑
xorul violenţei; dar trebuia justificată, 
legitimată, explicată şi transformată 
în pedagogie politică. Marii educatori 
ai iraţionalităţii politice, de la Robes‑
pierre, Saint‑Just sau Marat până la 
exportul Revoluţiei de către Napoleon 
au lăsat amintirea unui iraţional şi dra‑
matic genocid. Dorinţa „de mai bine”, 
voinţa de „a face lumea mai bună”, de 
raţionalizare şi schimbare este partea 
diurnă, luminoasă a multor condu‑
cători şi elite, dar din nefericire, este 
dublată de răul şi nedreptatea care o 
acompaniază.

Instituţiile statului, dreptul şi orga‑
nizarea judiciară, guvernul şi admi‑
nistraţia sunt raţionale în modul de 
articulare, în idealitatea lor normativă 
sunt alveole ale inteligenţei umane. 
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Aceasta este doar statica politică, 
structura inertă a regulilor şi normelor. 
Dar statul ca organism viu, dinamic, 
care acţionează asupra oamenilor, 
este rezultatul deciziilor celor care 
conduc, care sunt reprezentanţii ce‑
tăţenilor sau sunt numiţi în instituţiile 
statului pe criterii politice sau profe‑
sionale. Activitatea statului ca întreg, 
politica sa constituie consecința a nu‑
meroşi factori care configurează men‑
talitatea celor ajunşi să cârmuiască 
destinul celorlalţi. Această mentalitate 
colectivă la guvernanţi şi la guvernaţi 
configurează spaţiul decizional al ac‑
torului politic. În fond, reprezentanţii 
cetăţenilor (puterea legislativă), oa‑
menii politici influenţi sunt eşantionul 
unei naţiuni. Dacă un popor îşi ale‑
ge prost conducătorii şi duce o viaţă 
mizerabilă, îşi merită soarta, spunea 
Hegel. Raţiunea unui popor nu este 
depozitată într‑un segment mic sau 
într‑o personalitate, ci este difuză, ali‑
mentând formarea şi dezvoltarea per‑
sonalităţii fiecăruia. Familia, şcoala, 
micromediul social sunt făuritorii gu‑
vernanţilor şi guvernaţilor. De aceea, 
soluţiile politice nu pot fi luate şi apli‑
cate mecanic, imitând, copiind legi şi 
regulamente străine, dar care nu sunt 
aplicabile din cauza capacităţii de asi‑
milare culturală şi înţelegerii poporului 
imitator. De aici, celebra şi trista teorie 
a formelor fară fond, generând o si‑
tuaţie comico‑tragică în statele care o 
practică. Mentalitatea colectivă, opini‑

ile şi credinţele sunt modelatorii con‑
ştiinţei politice, background‑ul orică‑
rei experienţe practice sau teoretice, 
influenţând în ultimă instanţă decizia 
politicianului.

Ideologia a preluat rolul teologal 
al fundamentării ontologice, a trasat 
noi orizonturi şi a instituit noi valori. 
Această nouă credinţă s‑a infiltrat 
sistematic în sufletul şi mintea omu‑
lui modern, alimentându‑i speranţele 
şi justificându‑i faptele. Această nouă 
religie împarte din nou oamenii nu 
doar în credincioşi creştini şi ceilalţi, 
islamişti şi evrei etc.; este o segrega‑
re mai amănunţită: socialişti şi liberali, 
monarhişti şi republicani, conservatori 
şi anarhişti, naţionalişti şi mondia‑
lişti, comunişti şi nazişti etc. Fiecare 
categorie are crezul său, opţiunea şi 
aversiunea sa capabilă de ostilitate, 
agresivitate şi luptă. Bătălia pentru 
putere îmbracă şi forme teologale, de 
credinţă ideologică, de exclusivism şi 
intoleranţă; fiecare combatant refu‑
zând credinţa şi ideea adversarului. 
Vechea luptă dintre credincioşi şi ere‑
tici a reînviat cu aceeaşi intoleranță şi 
violență, cunoscând forme noi şi va‑
riate.

Politica are o dimensiune mai pu‑
ţin expusă doctrinar sau ideologic, 
dar resimţită în practica efectivă, de‑
turnând de la scopul iniţial pozitiv, 
acţiunile politice ajungând la efecte 
contrarii aşteptărilor scontate. În orice 
acţiune sau atitudine umană, iraţiona‑
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lul îşi manifestă prezenţa în contrast 
cu înţelepciunea raţională. Politica 
este o tehnică a luptei sociale, cu me‑
tode şi justificări ideologice, în care 
conflictele sunt modelate, sublimate 
şi raţionalizate. Scopul acţiunii politice 
este cucerirea puterii de stat, a meca‑
nismelor instituţionale dotate cu mij‑
loace coercitive eficiente. Justificarea 
acţiunii prin binele public care trebu‑
ie protejat şi dezvoltat lasă în umbră 
resorturile „prea omeneşti”, iraţionale 
ale războiului politic. Forţele iraţiona‑
le, inconştiente dinamizează acţiunea 
acoperită de raţionalizări, justificări şi 
explicaţii „raţionale”. Vilfredo Pareto a 
sesizat şi explicat în detaliu rolul ira‑
ţionalului şi raţionalizarea conduitei 
umane prin dinamica reziduurilor şi a 
derivaţiilor. Nu doar lupta politică îşi 
are determinanţii săi instinctivi, ci şi 
conservarea puterii cucerite, stabilita‑
tea instituţională este asigurată de că‑
tre insondabilul inconştient. Învingăto‑
rii şi învinşii doresc pacea socială, dar 
din raţiuni diferite. Cel care cucereşte 
puterea politică are nevoie de linişte 
pentru a‑şi consuma în tihnă benefi‑
ciile poziţiei sociale (bucuria rangului 
social, accesul la bunuri economice 
şi simbolice etc.) şi va dezvolta teh‑
nici şi acţiuni intimidante, o potenţială 
ameninţare contra adversarilor politici 
şi asupra societăţii în ansamblu. Cei 
învinşi, ca şi majoritatea cetăţenilor 
trebuie să accepte noua putere şi fi‑
ecare să‑şi conserve existenţa sa. 

Sentimentul comun este frica, o sta‑
re fundamentală existenţială, efect al 
ameninţării potenţiale cu răul efectiv, 
lipsă de libertate şi, în extremis, moar‑
tea. Dintr‑o realitate psihologică, frica 
devine un fenomen de masă, configu‑
rând un vast spaţiu sociologic. Efecte‑
le fricii asupra maselor au fost folosite 
de cei care deţin puterea politică şi 
folosesc tehnici eficace pentru calma‑
rea societăţii şi realizarea „consensu‑
lui” necesar conservării puterii.

După numeroase conflicte şi con‑
fruntări politice, mentalitatea colectivă 
îşi menţine diversitatea de credinţe şi 
opinii, contrastând cu dorinţa hege‑
monică a învingătorilor care doresc 
omogenizarea mentalităţilor în sensul 
propriei ideologii. Societatea, pentru 
a‑şi menţine coeziunea şi a‑şi dez‑
volta solidaritatea umană a construit 
mecanisme coercitive de control so‑
cial reglementate printr‑o strictă nor‑
mativitate. Tehnicile punitive intervin 
în situaţii extreme, atunci când ordi‑
nea socială este în pericol, când viaţa 
indivizilor, proprietatea şi bunurile lor 
sunt afectate de infracţiuni şi violenţă. 
Stabilitatea societăţii este determina‑
tă de interacţiunea oamenilor vizând 
scopuri private sau din domeniul pu‑
blic, fiecare individ resimţind pozitiv 
acţiunea celor din grupul lui social şi 
a societăţii în ansamblu. Se realizea‑
ză spontan un consens, putem spune 
natural, fără intervenţia mecanismelor 
coercitive. Dar în momente de criză, 



79

atunci când relaţiile sociale tradiţiona‑
le s‑au degradat din varii motive, când 
inechitatea, contrastul dintre bogăţie 
şi sărăcie devine insuportabil, când 
majoritatea societăţii trăieşte în mize‑
rie, când impostura, lipsa de valoare, 
incompetenţa, arbitrariul şi nedreptă‑
ţile conducătorilor devin insuportabile 
pentru societate, atunci revoltele, vio‑
lenţele, conflictele zdruncină ordinea 
socială, iar puterea politică va folosi 
organele coercitive împotriva popula‑
ţiei revoltate. 

Istoria stă mărturie marilor momen‑
te de violenţă generalizată din timpul 
revoluţiilor, revoltelor şi războaielor 
pe care le‑a suportat specia umană 
în decursul timpului. Momentele de 
calm, de relativă linişte şi potolirea re‑
voltelor nu s‑a realizat de la sine sau 
prin miraculoasa schimbare politică 
care ar fi produs bogăţie şi siguran‑
ţă existenţială întregii societăţi mulţu‑
mind revoltaţii. După căderea institu‑
ţiilor nefuncţionale şi inechitabile se 
instaurează noi structuri ale statului 
populate cu alţi stăpâni şi un reînnoit 
aparat tehnic. Noile elite câştigătoare 
vor popula instituţiile operând segre‑
gări, promovări şi excluderi, manifes‑
tând un partizanat sfidător, generând 
nemulţumiri şi alimentând focare de 
revoltă şi dizidenţă. 

Sancţiunea şi pedeapsa sunt teh‑
nicile elementare de acţiune a statului 
pentru a‑şi conserva structura şi func‑
ţiunea sa. Excesiva penalitate prac‑

ticată de un stat indică precaritatea 
acestuia, dezacordul dintre conducă‑
tori şi conduşi, refuzul societăţii de a 
accepta valorile clasei politice domi‑
nante, lipsa de unitate şi solidaritate 
a populaţiei cu elita conducătoare etc. 
Dacă puterea politică nu este capabi‑
lă să satisfacă cerinţele economice, 
sociale şi culturale ale cetăţenilor, va 
întrebuinţa singura armă pe care o 
deţine efectiv: coerciţia. Deficienţele 
structurale ale unui sistem social nu 
pot fi corectate prin sancţiuni şi pe‑
depse, iar violenţa sistematică exerci‑
tată de către stat determină o contra‑
violenţă a majorităţii nemulţumite. Un 
conformism de faţadă poate ascunde 
o adversitate mascată, o împotrivire 
difuză, dar fermă, cu potenţial de ex‑
plozie violentă greu predictibilă. Presi‑
unea sistematică exercitată de elitele 
dominante prin supraveghere poliţie‑
nească excesivă, severitate judiciară, 
propagandă şi educaţie poate genera 
un aparent consens social, dublat de 
o psihologie a resentimentului, ce se 
poate transforma în violenţe şi revolte 
spontane care se vor organiza pro‑
gresiv într‑un front antistatal. 

Practica conformismului indus prin 
teroare şi frică modelează o conştiin‑
ţă etico‑politică temătoare, lipsită de 
curajul acţiunii, iar ipocrizia şi duplici‑
tatea morală devin realităţi cotidiene. 
Pentru mulţi oameni, mediocritatea 
unei vieţi modeste, precare econo‑
mic este preferabilă ameninţării, fricii, 
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spaimei de a fi judecat, condamnat, 
torturat, lipsit de drepturi elementare 
etc. Organizarea unui sistem al su‑
pravegherii totale a societăţii şi a in‑
divizilor, cum îşi imagina J. Bentham 
prin Panopticumul său, îşi are com‑
plementul în transformarea societăţii 
într‑o lume a lui Orwell, alienată şi 
terorizată de ameninţarea ubicuă şi 
anonimă a statului constrângător. 

Nazismul şi comunismul au ilustrat 
paradigma totalitară în care iraţiona‑
lul, voinţa de putere absolută, violen‑
ţa şi îndoctrinarea au atins limitele 
suportabilităţii umane. Îndoctrinare, 
teroare, lagăre de exterminare, lipsa 
sistematică a libertăţii, crime, genocid 
şi în final prăbuşirea societăţii, iată bi‑
lanţul experimentului social al utopiei 
perfecţioniste şi elitare. Aceste neferi‑
cite experimente social‑politice nu ar 
fi avut extensiunea şi dimensiunile so‑
ciale atât de mari dacă ar fi fost ope‑
ra unor pseudoelite, câştigători con‑
juncturali ai puterii în stat. Vinovăţia 
este egal împărţită între conducători 
şi conduşi, între călăi şi victime. Con‑
taminarea mentală a majorităţii popu‑
laţiei cu formule ideologice simpliste, 
atrăgătoare, promisiunile înşelătoa‑
re, flatarea poporului considerându‑l 
„adevăratul suveran” şi găsirea unor 
inamici iluzorii sau nesemnificativi 
drenează energia maselor către di‑
recţii de acţiune greşite şi determină 
o mişcare politică de proporţii, mane‑
vrată de conducători şi o minoritate 

nesemnificativă şi nocivă. Speranţa 
pentru o lume mai bună şi mai dreap‑
tă, grefată pe o lipsă de educaţie so‑
cio‑politică şi o elementară bază eti‑
co‑religioasă (vezi Dezvoltarea ateis‑
mului şi criza creştinismului) a permis 
adeziunea oprimaţilor la crezul nou al 
conducătorilor. 

O formă nouă de educaţie se con‑
stituia punând accentul pe „înţelege‑
rea societăţii, a legilor de dezvoltare, 
a sensului istoriei, a luptei de clasă şi 
viitorului unei societăţi a bunăstării”. 
Socialismul, marxismul, nazismul cu 
diferitele ramificaţii ideologice şi poli‑
tice au modelat sufletul omului simplu 
şi chiar al intelectualilor pentru a primi 
credinţa unor utopii „ştiinţifice”, dem‑
ne de a fi realizate în practică. 

Dar în spatele acestei deconcer‑
tante mişcări ideologice se conturau 
şi se cristalizau interese politice şi 
economice, partide, organizaţii cu 
lideri şi conducători interesaţi de pu‑
tere şi de avantajele ce decurg de 
aici. Ideologia devine o nouă religie 
ai cărei preoţi ştiau să o administreze 
ca pe un medicament cu efecte cal‑
mante pe moment, dar nocive în timp. 
Un placebo spiritual era administrat 
de către politicieni maselor sedate. 
Efectul scontat s‑a produs, masele au 
căzut victime puterii şi au acţionat sub 
vraja unor credinţe create şi puse în 
operă de abili demagogi şi intelectuali 
interesaţi de propriile avantaje sociale 
şi personale. Marele mişcări de masă 
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specifice comunismului şi nazismului 
nu ar fi fost posibile fără adeziunea 
mai mult sau mai puţin conştientă a 
majorităţii societăţii. Conformismul 
este mai comod, mai economic şi fără 
riscuri decât acţiunea critică, de opo‑
ziţie şi revoltă; dar această pasivita‑
te poate fi exploatată de abili oameni 
politici, printr‑o deturnare a energiei 
sociale care dormitează în majori‑
tatea membrilor societăţii. Neştiinţa, 
pasivitatea, lipsa de energie, calculul 
meschin al avantajelor şi pierderilor 
vor fi speculate de către energicii şi 
fanaticii lideri politici şi sociali. Totul 
depinde de plasticitatea, moliciunea, 
energia sau rigiditatea masei umane 
supuse modelajului puterii totalitare. 
Din această modelare a maselor a re‑
zultat o nouă segregare, o generaţie 
„spontană” de conducători şi conduşi. 
De remarcat că majoritatea liderilor 
nazişti sau comunişti nu proveneau 
din elitele tradiţionale, având origini 
sociale modeste şi o educaţie intelec‑
tuală precară. Mulţi dintre aceşti lideri 
erau oameni ai resentimentului, cu o 
viaţă cenuşie umbrită de mizerie şi 
umilinţe, dornici de putere şi avuţie, ca 
o firească revanşă existenţială. Dorin‑
ţa de putere este mai vie la cel care 
nu a avut putere, dar a fost afectat 
negativ de puterea altora, iar energia 
acţiunii lor este potenţată de o refula‑
tă viaţă plină de privaţiuni. Numeroa‑
sele monografii despre conducători 
nazişti şi comunişti ne edifică asupra 

caracterelor, educaţiei şi personalităţii 
acestor reprezentanţi ai noilor elite ale 
momentului istoric. De la asemenea 
oameni nu ne putem aştepta la tole‑
ranţă, înţelegere şi un simţ al valorii 
omului şi respect al libertăţii. Teroarea 
din noile state comuniste şi naziste nu 
era doar efectul doctrinar al ideologii‑
lor şi revanşa unor resentimentari faţă 
de societate, împotriva celorlalţi care 
nu sunt ca ei etc. Mizeria morală s‑a 
instaurat de la conducător la conduşi, 
contaminând întreaga societate. Din 
orice se găsea motiv de intimidare, 
ameninţare şi pedepsire. Duşmani 
ai poporului se găseau pretutindeni, 
inamicul de clasă sau de rasă putea 
fi orice cetăţean onest; revoluţionarii 
îşi constituiau propriii contrarevolu‑
ţionari, abuzul devenea practică cu‑
rentă explicată „doctrinar”. Presiunea 
instituţională şi psihologică determină 
obedienţa, frica, duplicitatea şi mize‑
ria morală. Pseudoeducaţia fricii este 
incompatibilă cu o societate liberă şi 
raţională. Nu se poate construi o so‑
cietate solidă şi organic articulată cu 
sclavi bolnavi psihic. Dar când pute‑
rea opresoare cedează, când clasa 
dominantă pierde controlul şi revolta 
maselor deteriorează puterea politică 
compromisă, nu se produce spontan 
revirimentul libertăţii şi al dreptăţii. Lo‑
gica resentimentului declanşează o 
nouă violenţă reparatorie, cu aceiaşi 
actori care îşi schimbă statutul şi ro‑
lul social. Este o perpetuare a răului 
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alimentat de memoria neiertării. Greu 
se poate reconstrui o nouă societate 
cu aceleaşi piese cangrenate de ură 
şi miopie axiologică. A reface o so‑
cietate reaşezând indivizii printr‑un 
nou scenariu poate fi la fel de trist şi 
dezolant ca fosta orânduire socială. 
Toate societăţile în „tranziţie” politică, 
economică sau socială au parte de 
această tulburare a conştiinţelor, a 
confuziei valorice şi a mereu renăscu‑

tei dorinţe de dominare prin violenţă 
directă sau mascată.

Raţiunea nu se impune spontan, 
ci prin educaţie şi disciplină realizată 
în timp. Omul ajunge la „înţelepciu‑
nea cea de pe urmă” după experi‑
enţe proaste sau bune şi o educaţie 
împărtăşită şi efectivă; dar lumea ac‑
ţionează de multe ori sub presiunea 
evenimentelor în care inconştienţa şi 
instinctele par a învinge raţiunea.
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Bipolarismul reinstaurat 
de tragedia ucrainei
Vasile Leca

Foarte puțini au prezis că, după 
Vilnius, va urma o perioadă extrem de 
încordată, care a readus bipolarismul 
în prim‑plan, deși mulți îl credeau ră‑
mas în istorie. Căderea comunismului 
a lăsat impresia că luptele pentru sfe‑
rele de influență vor dispărea și va în‑
cepe construcția unei societăți bazate 
pe democrație, unitate și cooperare. 

Primul șoc al îndepărtării „visului” 
a fost destrămarea Iugoslaviei, care 
a arătat că prezența unui singur ac‑
tor pe scenă nu este suficientă pentru 
rezolvarea problemelor. A venit criza 
economică, aceasta nu s‑a terminat 
încă, și a urmat invazia Ucrainei de 
către Rusia, care a readus pe scenă 
confruntarea bipolară. 

La începutul anului, o analiză re‑
alizată la colegiul „William&Mary” 
din SUA, pe probleme de rezonanță 
internațională, consemna o serie de 
aprecieri referitoare la evoluțiile din 
Ucraina în următoarele luni. Rezul‑
tatele erau oarecum liniștitoare, ast‑
fel că 57,9% nu vedeau o intervenție 

militară rusească, iar 14% acceptau 
asemenea posibilitate.

Discrepanța în evaluările analiștilor, 
contrazisă de situația de astăzi, pune 
multe semne de întrebare, și anume: 
predictibilitatea situațiilor de criză și a 
consecințelor (două exemple extre‑
me: raportul „tulburător” de exact al 
CIA 1971, privind destrămarea Iugos‑
laviei și evaluările eronate ale proble‑
mei ostaticilor de la Ambasada Ameri‑
cană din Iran) este încă departe de a 
surprinde evoluția cât mai apropiată a 
principalelor evenimente. Nu este ex‑
clus nici interesul pentru „menținerea 
detaliilor” în culise, până la izbucnirea 
crizei sau a momentului potrivit.

Ce se întâmplă acum în Ucraina 
nu a fost reflectată în analize până în 
Vilnius, sau mai exact, posibilitatea 
reapariției confruntării serioase între 
SUA și Rusia. Începutul secolului XX 
a „debutat” cu Primul Război Mondial 
și s‑a încheiat cu căderea comunis‑
mului și drama Balcanilor. Începutul 
noului mileniu a fost marcat prin eve‑
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nimente care se credeau dispărute 
după căderea comunismului. Criza 
economică și invazia Ucrainei s‑au 
înscris însă într‑o logică dominată de 
foste elemente comuniste. 

Profesorul Archie Brown de la Ox‑
ford aprecia, pe bună dreptate: „Cri‑
meea a fost anexată nu ca o conse‑
cință a politicii administrației Obama, 
ci a politicii occidentale din 1990”.

Totul a început în Balcani, când 
construcția Alianței de protejare a 
flancului de Est s‑a desfășurat fără 
zgomot (și a reușit datorită neputinței 
obiective a Rusiei) și a avut o dezvol‑
tare „articulată secvențial”.

După aceasta, se poate semnala 
graba cu care SUA a predat UE Eu‑
ropa de Est, lăsând loc primelor fisuri 
în construcția mult doritului proiect al 
„centurii” securității și stabilității euro‑
pene. Federația Rusă a profitat și a re‑
venit economic, aspect care a permis 
și revenirea militară. Ce trebuie sem‑
nalat este faptul că scenariul lui Vla‑
dimir Putin a folosit din plin greșelile 
occidentalilor (cazul Kosovo).

Sebastian Kurz – ministru de exter‑
ne austriac – aprecia că distanța mare 
dintre UE și Rusia „a fost un concept 
fals”, care a împiedicat promovarea 
unei apropieri a UE de Rusia. UE „s‑a 
extins tot mai mult, iar Putin a lucrat, 
în paralel, la contramodelul său – Uni‑
unea Vamală Eurasiatică. În acest fel, 
„posibilitatea ca în state ca Ucraina, 

Moldova sau Georgia să se ajungă la 
o criză, era previzibilă”.

Aprecierea unui analist este de ac‑
tualitate, pentru că „marele perdant 
al Războiului Rece, revenit din bui‑
măceala înfrângerii, și‑a făcut bilanțul 
constatând că soldul de casă rămas 
de pe urma târguielilor lui Gorbaciov și 
Elțân cu Reagan, Bush Sr., Mitterand, 
Kohl și Theatcher este în creștere ne‑
gativă”. În fața unei balanțe deficite 
cu Occidentul, Moscova a apreciat 
situația drept rezultatul „unei foarte 
mari și periculoase înșelătorii stra‑
tegice, administrate pe fondul unei 
prăbușiri economic‑demografice și 
politico‑militare a locomotivei unui sis‑
tem mondial”.

Care ar fi fost reacția unei foste 
puteri pentru revenirea la „locul ei pe 
scenă”? Anticipată sau nu, este cea 
pe care o vedem.

Anexarea Crimeei reprezintă, într‑o 
analiză succintă, un „atac” direct la 
fragila ordine de securitate post‑Răz‑
boi Rece, începută în Europa. Schim‑
barea prin forță a frontierelor unui stat 
suveran a fost justificată de Rusia prin 
doctrina protejării etnicilor ruși, dar și 
prin comportamentul occidental, cu 
ocazia declarării independenței unila‑
terale a provinciei Kosovo.

Odată ce folosești un argument 
utilizat în 1938 pentru anexarea 
Sudeților – spunea președintele Esto‑
niei – totul este posibil. Cui îi folosesc 
acum exercițiile live ale scenariului de 
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articol 5 ale NATO? Doar încordării, 
creșterii tensiunii, și asta în condițiile 
diferite din perioada Războiului Rece. 

Practic, evoluțiile din Ucraina spul‑
beră încet‑încet efortul privind rese‑
tarea după 2009, mai mult, și ce s‑a 
făcut pentru reasigurarea strategică 
a flancului estic. Începem să „vedem 
primele fisuri în fundația securității și 
stabilității europene”, cum pe bună 
dreptate spunea Ron Asmus, unul 
dintre artizanii primei extinderi NATO. 
Statele flancului estic au urmărit cu 
atenție evoluțiile după războaiele din 
Iugoslavia și războiul ruso‑georgian și 
au crezut că reactivarea disputei blo‑
curilor a rămas o problemă a istoriei, 
infirmată, din păcate, de imaginea de 
astăzi.

Ministrul de externe suedez, Carl 
Bild, constata că situația actuală este 
un „atac fundamental asupra principi‑
ilor privind securitatea Europei”, dar 
generalitatea lor nu ajută situației, 
pentru că „recâștigarea respectului 
pentru principiile care sunt esențiale 
în menținerea păcii și securității” tre‑
buie realizată prin analiza contextului, 
și mai puțin a globalului.

Invadarea Ucrainei a generat o altă 
optică bazată pe descifrarea (dacă 
se dorește) paradigmelor apărute în 
timpul războaielor iugoslave, timp în 
care NATO a experimentat pe un te‑
ren neașteptat de „favorabil”, multe 
soluții.

Noua Europă (în fapt, Europa peri‑
ferică) s‑a bucurat, după căderea co‑
munismului și de intrarea sub umbrela 
NATO, pentru că va avea o garanție a 
securității lor. Imaginea de astăzi este 
încă în așteptarea împlinirii celor pro‑
mise. Din 3 milioane de militari NATO, 
în Noua Europă sunt 10%, iar din 200 
arme nucleare niciuna nu se află în 
acest spațiu. Oare Rusia cunoaște 
această situație? Cu siguranță că da, 
pentru că altfel ar fi destul de dificil să 
explicăm tupeul invaziei. NATO, con‑
form cifrelor (1000 de miliarde de do‑
lari – jumătate din PIB‑ul Rusiei) este 
superior Moscovei, dar dacă luăm în 
calcul armatele Alianței din Europa 
Centrală și de Est, imaginea este de‑
zolantă, pentru că aici prezența NATO 
este simbolică.

În aceste condiții, apare firesc în‑
trebarea: este capabilă Alianța să 
asigure funcționalitatea articolului 5? 
Istoria recentă (Turcia, 2003) a oferit 
o situație care a contrazis activarea 
acestui articol.

Lipsa de coeziune în momente im‑
portante, dintre NATO și UE, a creat 
stări de neîncredere, care s‑au trans‑
ferat în vulnerabilitatea statelor regi‑
unii. În cazul de față, starea din Bal‑
cani, unde majoritatea țărilor privesc 
cu „uimire” poziția SUA și UE față de 
ceea ce se întâmplă în Ucraina. În 
afara unor sancțiuni economice, um‑
brite de forța rusească energetică, 
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restul sunt declarații care au puterea 
unor frecții la …

În fața acestei situații, în Balcani 
apar două poziții: una a Serbiei, care 
privește cu aprobare și detașare (cu 
excepția anexării Crimeei, din cauza 
Kosovo) revenirea Rusiei pe scena 
internațională, precum și „satisfacția” 
Republicii Srpska și Muntenegrului, 
care „pot juca mai ușor la două cape‑
te”. Cealaltă poziție (a majorității țărilor 
balcanice) este cea mai delicată, pen‑
tru că, încet, distruge o speranță dată 
de credința că după căderea comu‑
nismului, bipolarismul este istorie, iar 
forța SUA și UE va aduce Balcanii în‑
tr‑o Europă unită și puternică.

Criza economică a surprins, cu tre‑
cerea timpului, neputința Vestului de 
a găsi soluții de depășire a situației, 
mai mult naționalismul și extremis‑
mul și‑au găsit loc de manifestare. 
Occidentul, după ce a aplanat drama 
iugoslavă, nu a mai avut forța să în‑
chidă disputele prezente (situația din 
Bosnia, conflictul Macedonia – Grecia 
și eterna dispută sârbo‑kosovară) pe 
care le‑a înghețat.

Această stare balcanică a fost ali‑
mentată din plin de abordările Rusiei 
după momentul Vilnius. UE nu a știut 
(sau nu a vrut să accepte) că poa‑
te pierde în procesul extinderii către 
Est, iar Moscova a profitat din plin. Cu 
ocazia anexării Crimeei, Vladimir Pu‑
tin a acuzat Vestul că „a păcălit Rusia 

și a ignorat interesele acestuia în anii 
care au urmat prăbușirii URSS.

Mai mult, liderul rus a afirmat că: 
„Au încercat constant să ne împin‑
gă într‑un colț pentru poziția noastră 
independentă, pentru că am spus 
lucrurilor pe nume, pentru că nu am 
fost ipocriți. Există limite, iar în cazul 
Ucrainei, partenerii noștri din Vest au 
depășit o limită. S‑au comportat nepo‑
liticos, iresponsabil și neprofesionist”. 
Profesorul Keith Darden (Universita‑
tea Americană din Washington) apre‑
ciază: „credința Kremlinului că situația 
din Ucraina este și rezultatul faptului 
că după 20 de ani de încercări de a 
avea o relație bună cu Vestul, totul a 
fost un eșec”.

Preluarea rapidă a Crimeei trebuie 
înțeleasă în contextul (ambasadorul 
SUA la Moscova în perioada de sfârșit 
a Războiului Rece) în care „Presupu‑
nerea generală că Vestul a forțat co‑
lapsul Uniunii Sovietice și a câștigat 
astfel Războiul Rece este greșită. 
Adevărul este că totul s‑a încheiat prin 
negocieri în avantajul ambelor părți. 

Problema – în opinia diplomatului 
american – este că, de la căderea 
URSS, SUA „insistă să trateze Rusia 
ca pe un pierzător”.

Extinderea NATO în țările baltice și 
în Balcani a reprezentat – după același 
diplomat – „echivalentul diplomatic 
al unei lovituri fulgerătoare” aplicată 
unui fost colos care încerca să se rea‑
dune. Desfășurarea „liniștită” a NATO 
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și SUA, după anii ’90 în Balcani, a fost 
posibilă până la venirea la putere a lui 
Putin, după care, până la momentul 
Vilnius, Rusia s‑a pregătit încet, și ce 
a urmat, vedem astăzi. Este greu de 
imaginat cum diplomația Occidentală 
(pentru că cea a țărilor fost comuniste 
era în „schimbare terminological”) nu 
a putut construi o variantă aproximati‑
vă privind reînvierea bipolarismului, și 
asta în situația în care criza economi‑
că a oferit „material” suficient pentru 
așa ceva.

Din situația de criză a rămas (ca 
o anumită valoare teoretică) con‑
ceptul axei lui Zbigniew Brzezinski, 
Chișinău‑Kiev‑Tbilisi, cu centru deci‑
zional la Varșovia. Acesta a fost vali‑
dat, într‑un fel, în timpul vârfului crizei 
ucrainene, când ministrul de externe 
polonez și‑a asumat o poziție repre‑
zentativă în dezamorsarea situației.

În fapt, Brzezinski (polonez de ori‑
gine) a dorit întotdeauna să transfor‑
me Polonia sa în pivotul Europei Cen‑
trale, cu un rol bine definit. Doctrina sa 
se încadra și în silogismul principal al 

teoriei Heartland‑ului (formulată de re‑
numitul geopolitician Halford Mackin‑
der): „cine controlează Europa de Est 
stăpânește heartland‑ul (teritoriu din‑
tre Ural și Pamir, Volga și Iantzi), cine 
controlează heartland‑ul stăpânește 
Insula Lumii (Eurasia), cine contro‑
lează Insula Lumii stăpânește pla‑
neta”. Rescriind silogismul, te duci 
cu gândul la ceea ce spunea Alek‑
sandr Dughin (ideologul‑șef al celor 
care susțin o Rusie expansionistă și 
mentorul Partidului Rusia Unită al lui 
Putin – Der Spiegel): „Câtă vreme va 
exista Rusia, ea va rămâne axa vec‑
torului eurasiatic la proporții planeta‑
re” și, pentru asta, „lupta rușilor pen‑
tru dominația mondială nu s‑a sfârșit”. 
Aceste precepte „sunt în viață” în biro‑
ul lui Vladimir Putin prin fotografiile lui 
Petru cel Mare și Ecaterinei cea Mare. 

Ceea ce se întâmplă astăzi te 
apropie, aproape fără voie, de cele de 
mai sus și la gândul că se pot întâm‑
pla. Timpul va permite unora să afle, 
altora nu.





Fondul  
şi forma
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Virgil I. Bărbat – un 
gânditor de referință 
Andrei Marga

În volumul colectiv Cunoaștere și 
acțiune. Profiluri de gânditori români 
(Dacia, Cluj‑Napoca, 1986), pe care 
l‑am inițiat, am pus în relief clujeni 
care au reflectat asupra condițiilor 
de posibilitate a științei, însă nu l‑am 
reținut pe Virgil I. Bărbat. Ca student, 
găsisem o conferință a sa (Premise-
le umane ale culturii moderne, 1927), 
care mi‑a rămas în memorie, dar era 
prea puțin. Reținusem, apoi, din scri‑
erile sale, mai ales teza de doctorat 
(intitulată Nietzsche. Tendances et 
problemes, 1911) – una dintre primele 
monografii consacrate lui Nietzsche. 
Mai târziu, (în Introducere în filoso-
fia contemporană, Editura Științifică, 
București, 1988) l‑am socotit repre‑
zentativ pentru interpretarea psiholo‑
gistă a operei celebrului filosof. 

Un student clujean din anii 
șaptezeci s‑a ocupat de scrierile lui 
Virgil Bărbat într‑o lucrare de licență, 
fără să poată stârni, nici el, interesul 
noilor generații. Nici chiar fostul asis‑
tent al lui Virgil Bărbat, George M. 

Marica, extrem de învățat, dar prea 
reținut, nu mai aducea decât cu voce 
stinsă vorba de profesorul său. 

Aveam să‑l descopăr însă pe Vir‑
gil Bărbat ulterior, când am reconsti‑
tuit receptarea pragmatismului ame‑
rican în cultura română (din volumul 
Reconstrucția pragmatică a filosofiei, 
Polirom, Iași, 1998). Mi‑am dat sea‑
ma că el a fost unul dintre intelectualii 
români cei mai atenți la performanțele 
americane. Am socotit cele două vo‑
lume în care Virgil Bărbat a abordat 
cultura Americii – Imperialismul ame-
rican. Doctrina lui Monroe (1920) și 
Dinamism cultural (1928) – drept mo‑
mente distincte ale receptării Americii 
în cultura română și în spațiul Europei 
Centrale. 

Apoi, când, în calitate de rec‑
tor, am înființat specializarea „studii 
americane” (1994), la Universitatea 
Babeș‑Bolyai, am reunit într‑un volum 
americanistica autohtonă (vezi Alina 
Branda, coord., Studii de americanis-
tică, EFES, Cluj‑Napoca, 2001) și am 
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repus în circulație scrieri ale lui Virgil 
Bărbat.

Știam, însă, din consultarea arhi‑
velor, că Virgil Bărbat a fost nu doar 
primul profesor de sociologie, etică și 
estetică al Universității românești din 
Cluj, cu o pregătire în lărgime, care 
și astăzi i‑ar putea face invidioși pe 
confrați. Ca pretutindeni, mulți ajung 
profesori, dar puțini sunt personalități 
reale, care pot să conceapă instituții și 
să le construiască. El a fost o perso‑
nalitate prodigioasă, un manager ino‑
vativ, ba chiar un lider de generație, 
putem spune. Între altele, lui i se dato‑
rează, de fapt, organizarea Extensiu‑
nii Universitare, despre care a și scris 
o carte (Extensiunea universitară, 
1926) informativă și astăzi. 

Odată cu generația mea de stu‑
denți, sociologia a luat un nou start 
la noi. Ca și în alte țări, sociologia 
se lăsa acum dominată de obsesiile 
metodologiei, încât nu mai aborda so‑
cietatea, ci eventual probleme socia‑
le. Prin comparație, Virgil Bărbat era 
mai mult decât un sociolog obișnuit, 
el era un gânditor. El a cultivat soci‑
ologia după o temeinică instrucție în 
istorie, filosofie și teoria culturii, încât, 
de la început, a putut să întrețină un 
discurs propriu‑zis sociologic despre 
societate.

El cunoștea bine specificul socio‑
logiei în raport cu istoria și filosofia, 
dar familiarizarea cu metodologia 
disciplinei, care era certă, nu‑i inhi‑

ba efortul de a da imaginea asupra 
societății ca întreg, care este, de fapt, 
însuși obiectul sociologiei. Altfel spus, 
la Virgil Bărbat mai găsești gândirea 
sociologică preocupată de aspecte 
tehnice, dar plină de cultură și de grija 
conceptualizării realității, care are ca‑
pacitatea să propună soluții societății. 

Pe măsură ce am înaintat în 
înțelegerea scrierilor lui Virgil Băr‑
bat, am resimțit ca datorie să readuc 
în atenție personalitatea sa, uitată în 
pofida anvergurii de gânditor pe care 
i‑o atestă scrierile. Se spune că, în 
România, gânditorii veritabili trebuie 
să moară pentru a fi recunoscuți. Cu 
Virgil Bărbat nu s‑a întâmplat nici mă‑
car aceasta. Presupun că dacă l‑ar fi 
avut pe Virgil Bărbat printre vârfuri, 
dincoace de 1931, când el se stin‑
gea la numai 52 de ani, însăși istoria 
universității clujene ar fi evoluat al‑
tfel. Aceasta pentru că el absorbise o 
neobișnuit de întinsă cultură literară, 
istorică și științifică și‑și elaborase o 
viziune sociologică și filosofică, de 
care este nevoie în vremuri de reor‑
ganizări. 

Căci în astfel de vremuri, nu atât 
însușirile rapsodice, cât forța gândi‑
rii sistematice este hotărâtoare. Între 
altele, Virgil Bărbat a folosit devre‑
me, după stagii fructuoase în Elveția, 
Germania și SUA, toate cele trei limbi 
moderne majore – engleza, franceza, 
germana – precum și șansele de in‑
formare corespunzătoare, în serviciul 
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unei concepții proprii. În locul unei ast‑
fel de concepții, a prevalat uneori la 
Cluj – ceea ce s‑a acuzat deja în criti‑
ca literară interbelică, dar este valabil 
pe o scară mai întinsă, până astăzi – 
un fel de pozitivism provincial, care ia 
descrierea și acomodarea la trenduri 
drept scop final al cunoașterii. Acest 
pozitivism a marcat uneori puncte în 
raport cu ideologizările care au surve‑
nit în timp, dar nu a izbutit să consa‑
cre o viziune cuprinzătoare.

Plecând tocmai de la asemenea 
considerente, în intervenția de față 
vreau să aduc în atenție opera lui 
Virgil Bărbat și, în acest scop, reeva‑
luez contribuțiile sale, ținând seama 
de evoluțiile înregistrate ulterior în 
semnificativele sale teme. Voi exa‑
mina într‑un spațiu rezonabil, cât mai 
strâns legat de textul scrierilor tipărite, 
interpretarea dată de Virgil Bărbat lui 
Nietzsche (1), pentru a continua cu 
abordarea Americii (2), a înainta, apoi, 
cu abordarea societății românești (3) 
și cu concepția sa despre educație 
(4). O succintă evaluare (5) va încheia 
intervenția mea.

1
Puțini mai știu că Virgil Bărbat a 

dat una dintre primele monografii con‑
sacrate operei lui Nietzsche. Volumul 
Nietzsche. Tendances et problemes 
(Rascher & Cie., Zürich und Leipzig, 
1911, 448 p.) este o cercetare cuprin‑
zătoare, scrisă în franceză, cu citatele 

în germană, a scrierilor unui autor ce‑și 
încheia viața în 1900, dar a cărui ca‑
pacitate de efort n‑a mai fost aceeași 
din 1888, după ce, în 1869, la vârsta 
de abia 25 de ani, fusese numit profe‑
sor de studii clasice la Universitatea 
din Basel. Virgil Bărbat a folosit ediția 
Nietzsches Werke (C. G. Naumann, 
Leizig, 1906), ediții de scrisori (Nietzs-
ches Gesammelte Briefe, Schuster & 
Loefer, Berlin und Leizig, 1902‑1905 
și Insel, Lepzig, 1908‑1909) și rela‑
tări ale nefastei surori a lui Nietzsche, 
Elisabeth Förster‑Nietzsche, sub ti‑
tlul Das Leben Friedrich Nietzsches 
(C.G.Naumann, Leipzig, 1895‑1904). 
El cunoștea observațiile profundei 
cărți a lui Lou von Salome (Friedrich 
Nietzsche in seinen Werke, 1894), 
care avea să fie cheia înțelegerii ulte‑
rioare a lui Nietzsche, de la Karl Jas‑
pers (Nietzsche. Einführung in das 
Verständnis seines Philosophierens, 
1936) încoace (vezi prezentarea exe‑
gezei nietzscheene din Andrei Marga, 
Introducere în filosofia contempora-
nă, Polirom, Iași, 2002, pp. 42‑56, și 
Andrei Marga, Philosophie der euro-
päischen Einigung, Cluj University 
Press, 2009, pp. 60‑84). El cunoștea, 
desigur, urmele lăsate de Nietzsche la 
Leipzig, inclusiv impresiile foștilor pro‑
fesori ai acestuia. 

Nu se pune problema comparării 
rezultatelor lui Virgil Bărbat cu cele 
de astăzi, dependente de excelenta 
ediție Colli‑Montinari, ce include mul‑
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te inedite și este, pe bună dreptate, 
referința mondială, fiind cea mai com‑
pletă. Cu sursele pe care le‑a avut la 
îndemână, Virgil Bărbat a dat, însă, 
o interpretare a operei lui Nietzsche, 
ce s‑a plasat la nivelul receptării de 
atunci, când accentul, la puțini ani 
de la dispariția filosofului, se punea 
pe observarea conținutului scrierilor 
sale. Să sesizăm contururile acestei 
interpretări.

Virgil Bărbat lasă deliberat, în 
afara considerării, scrierile de după 
1888 ale lui Nietzsche, din „perioa‑
da de boală și slăbire completă a 
individualității sale” (p. 13). El locali‑
zează filosofia conturată a lui Niezs‑
che în Originea tragediei (1872) și o 
vede desfășurându‑se, într‑o certă 
continuitate, până în 1888. Nietzsche 
este privit, plecând de la propune‑
rea lui Deussen, ca „natură creativă”, 
care a trecut de la filologie, spre care 
îl îndrumase vestitul clasicist Ritschl, 
la filosofie. Nietzsche devine filoso‑
ful Nietzsche odată cu o lectură a 
lui Schopenhauer, din care reține nu 
metafizica, ci ideea „voinței de pute‑
re, care îl ajută să înfrângă scepticis‑
mul filosofic” (p. 49). În fapt, Nietzs‑
che leagă „seriosul” și „gravitatea”, 
inspirate de Schopenhauer, cu ideea 
personalității puternice, sugerată de 
Wagner.

Așa cum denotă programul pe 
care și‑l trasează după sosirea la Ba‑
sel, Nietzsche se opune „filistinismu‑

lui” („Philister zu sein” i se pare cel 
mai demn de oprobriu!) și va combi‑
na apoi, în Originea tragediei, „spiri‑
tul științific și simțul moral cu dorința 
de a justifica civilizația înaltă” (p. 72). 
Odată cu desprinderea de Wagner, 
când își dă seama că morala pe care 
o apără nu este cea a compozitorului 
(p. 151), Nietzsche trece nu numai la 
exprimarea unei viziuni proprii, ci și la 
o manieră proprie de exprimare: cea 
a fragmentului. Pentru el, „gândirea 
este expresia temperamentului, a 
voinței proprii de putere” (p. 150). 

Virgil Bărbat aplică însăși abordării 
filosofiei lui Nietzsche postulatul după 
care gândirea este expresia tempe‑
ramentului. Regula sa este aceasta: 
„vom considera, deci, fiecare scriere 
a lui Nietzsche și vom reține ceea ce 
era Nietzsche în momentul scrierii, 
adică ceea ce gândea el asupra lu‑
crurilor și asupra oamenilor în acel 
moment. Apoi, vom reuni fragmen‑
tele în stare să ne informeze asupra 
a ceea ce Nietzsche voia în cutare 
epocă” (p. 155). După ce captează 
ceea ce, din punctul său de vedere, 
este mai caracteristic de‑a lungul scri‑
erilor lui Nietzsche – de la Filosofia 
în epoca tragică a grecilor (1872‑73), 
trecând prin Considerații inactua-
le (1873), Omenesc, prea omenesc 
(1876), Știința veselă (1882), Așa vor-
bit‑a Zarathustra (1883‑1885), Dinco-
lo de bine și rău (1886), Despre ge-
neologia moralei (1887), la pamfletele 
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împotriva lui Wagner, Amurgul idolilor 
(1888), Ecce homo (1888), proiectul 
de reevaluare a tuturor valorilor, a că‑
rui primă concretizare era Antichristul 
(1888), și la reflecțiile asupra Euro‑
pei – Virgil Bărbat trage o concluzie 
proprie. Chiar și în scrierile dinspre 
sfârșitul vieții sale – ne spune el – 
Nietzsche prezintă filosofia trăirilor 
sale. Dacă este vorba de o filosofie 
a lui Nietzsche desprinsă de acestea 
– și este, cu siguranță – atunci, „sis‑
temul său este de reconstituit într‑un 
ansamblu psihologic mai puțin agresiv 
și mai larg decât cel pe care îl oferea 
Nietzsche spre 1888. Acest ansamblu 
ne este oferit de ansamblul psihologic 
al vieții lui Nietzsche, pe care l‑am vă‑
zut derulându‑se în fața ochilor noștri 
în lucrarea de față” (p. 444). 

Virgil Bărbat încheia cu promisiu‑
nea de a reveni cu o lucrare ce urma 
să profileze „sistemul filosofic al lui 
Nietzsche”, dezlegat de chestiunea 
filiațiilor și a „dependențelor psiho‑
logice”, pe care se simțea obligat să 
le rezolve în volumul Nietzsche. Ten-
dances et problemes. Nu a mai avut 
timp pentru a reveni, dar filosofia lui 
Nietzsche avea să‑l marcheze dura‑
bil, iar scrierile ulterioare se resimt, 
cum vom semnala, de pe urma fami‑
liarizării cu optica nietzscheeană asu‑
pra culturii. 

2
Se știe puțin cât de temeinică a 

fost preocuparea lui Virgil Bărbat de a 
cunoaște cultura americană și faptul 
că una dintre scrierile sale de înce‑
put este consacrată Statelor Unite ale 
Americii, cu dedicația: „celor mai buni 
prieteni: prietenilor din America”. Este 
vorba de volumul Imperialismul ame-
rican. Doctrina lui Monroe (Cartea Ro‑
mânească, București, 1920, 220 p.). 
După propria mărturisire, cartea a fost 
scrisă la revenirea din America, unde 
zăbovise mai mult de un an, până 
în 1912, dar a fost publicată, ținând 
seama și de restricțiile anilor de „ne‑
utralitate” a României, în contextul de 
după Primul Război Mondial. Este o 
carte care ne plasează complet în lu‑
mea de după Primul Război Mondial, 
cu controversele României de atunci 
și cu informațiile disponibile ale acelei 
vremi, încât trebuie evaluată plecând 
de la acestea. 

Dacă monografia Nietzsche parti‑
cipa la inaugurarea cercetării filoso‑
fiei „voinței de putere” și a „depășirii 
omului”, noua carte a lui Virgil Bărbat 
participa la inaugurarea cercetării 
relației dintre Europa și America după 
prăbușirea întâietății economice, po‑
litice și militare a Europei în lume, 
odată cu Primul Război Mondial. Este 
contextul în care Woodrow Wilson 
aduce proiectul său de reorganizare 
a Europei pe baze ce revin de fapt la 
Kant. Idealismul cunoscutelor puncte 
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din proiectul wilsonian era o ofertă 
nouă și îmbietoare. În buna tradiție a 
sociologiei clasice, care se întreabă 
cum se transformă societățile atunci 
când întâlnesc impulsuri de schim‑
bare de mare pondere, Virgil Bărbat 
pune două întrebări: „Ce înțeles are 
idealismul american, văzut prin pris‑
ma faptelor care l‑au produs și al re‑
zultatelor către care tinde? Ce este 
acest idealism, din punct de vedere 
european?” (p. 6). 

El dă răspunsuri sprijinite de incur‑
siuni istorice documentate la nivelul 
timpului său și pe considerații sociolo‑
gice, pe cât posibil statistice, de ase‑
menea la acest nivel. Aceste răspun‑
suri culminează cu teza potrivit căreia 
a devenit indispensabilă „revizuirea 
judecăților pe care lumea veche și 
cea nouă le au una asupra alteia” și 
se conturează o „nevoie specifică” a 
țărilor europene de „a da atenție mai 
mare Americii și lumii anglo‑saxone în 
general” (p. 6). America aduce înnoiri 
vaste și de importanță istorică, desi‑
gur, dar la aceste înnoiri raportarea 
trebuie să fie cu luciditate, ținând sea‑
ma de diferențele istorice și geogra‑
fice.

Examinarea Americii – pe care Vir‑
gil Bărbat, cu Imperialismul american. 
Doctrina lui Monroe, o dă în premieră 
în cultura română și între primele în 
cultura europeană a secolului – inter‑
vine într‑un moment delimitat. Pe de 
o parte, în lumea nouă avusese loc o 

dezvoltare industrială, tehnologică și 
socială pe care europenii o minimali‑
zaseră și care conferea americanilor 
o putere singulară. În aceste condiții, 
Statele Unite ale Americii vin în lumea 
veche, răvășită de un război devas‑
tator, pentru a pacifica, cu un proiect 
de refondare. Pe de altă parte, noul 
motor al Europei, care înlocuise An‑
glia secolului anterior, era Germania, 
dar aceasta ieșise înfrântă. În aceas‑
tă situație, Virgil Bărbat caută răspun‑
suri la întrebări, dar răspunsurile sale 
aveau să fie marcate vizibil de starea 
cunoașterii europene a Americii, de 
manifestările americane pe scena 
reflecțiilor și, în plus, de parcurgerea 
lui Nietzsche și, ca o consecință, de 
îmbrățișarea definitivă a personalis‑
mului. 

Virgil Bărbat se informase pe larg 
asupra studiilor americane de la în‑
ceputul secolului al XX‑lea. El ia ca 
referință, dintre expresiile reflecției 
americane, vestita carte a lui An‑
drew Carnegie, Triumfant Democracy 
(1888), lucrări precum cea a lui Char‑
les W. Eliot, American Contributions to 
Civilization (1897) sau intervenții ale 
fecundului autor care a fost Theodore 
Roosevelt, apoi cartea lui Woodrow 
Wilson, The New Freedom (1913), și 
altele, iar din literatura internațională, 
analize datorate lui Mary Antin, Emile 
Durkheim, L. Fulda, R. Kjellen, H. Mu‑
ensterberger, Albert Wirth. Virgil Băr‑
bat se încadrează în acea orientare a 
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interesului european pentru America, 
în care deschiderea spre noile realități 
prevala, dar circulau încă vestigiile 
reacției romantismului german. Mai 
târziu, cum știm, pe scena europeană 
aveau să apară chiar noi detractori ai 
Americii (cum erau, în Anglia, Mathew 
Arnold, iar în Franța, criticii pragma‑
tismului filosofic, la care m‑am referit 
în Andrei Marga, Reconstrucția prag-
matică a filosofiei, Polirom, Iași, 1998, 
vol. I, pp. 55‑67), care sunt, însă, alt‑
ceva.

Virgil Bărbat aparține cu totul altui 
curent. El reconstituie destinul istoric 
al doctrinei Monroe, care prevedea, 
cum se știe, concentrarea SUA asu‑
pra emisferei vestice și evitarea impli‑
cării în nesfârșitele conflicte europe‑
ne. Virgil Bărbat se arată nemulțumit 
de idealizarea reglementărilor ame‑
ricane de drept, concentrate în jurul 
libertății fără obligații a individului, pe 
care o găsește în articole ale lui Nico‑
lae Iorga de la începutul secolului, bu‑
năoară. Idealizării de la distanță el îi 
opune argumentul că SUA beneficia‑
ză de circumstanțe istorice și geogra‑
fice, care protejează națiunea proprie, 
ce nu este în primejdie, dar în Europa, 
cosmopolitismul ar fi riscant. „Politica 
europeană, în America, este în mare 
parte inutilă, fără rost; politica ameri‑
cană în Europa este o ruină materială 
și națională a popoarelor mai mici și a 
celor mai mari poate, mai târziu, sau 
cel puțin a multora din ele” (p. 187). 

Făcându‑se ecoul lui Nietzsche, 
Virgil Bărbat credea că pacifismul 
american ar prefigura o societate în 
care „toți vorbesc englezește”, iar „cei 
mai luptători, mai tari” sunt favorizați, 
și susține că în cultura germană, axa‑
tă pe afirmarea națiunii, se află soluția 
potrivită pentru Europa (pp. 186‑187). 
El aduce un elogiu culturii germane pe 
când se adoptau tratatele de la Ver‑
sailles. „Pentru moment, însă, suntem 
cu toții germani, credincioși ai unui 
singur ideal, cel național, singurul în 
care am găsit sprijin necondiționat în 
ceasurile grele și bucurie nepătată în 
cele de reușită. Să fim sinceri: Germa‑
nia cea învinsă cu armele a ieșit învin‑
gătoare sufletește!”(p. 209). Evident, 
Virgil Bărbat subestima implicațiile în‑
frângerii militare pentru Germania, ce 
avea să intre curând în turbulențele ce 
au culminat cu alunecarea în național 
socialism. 

În chip evident, Virgil Bărbat are 
în vedere, polemic, un curent de în‑
credere în organizarea americană a 
vieții ce s‑a format după războiul de 
secesiune, care exalta virtuțile aces‑
teia și anticipa că ea va fi îmbrățișată 
de întreaga lume. Și americanii și 
neamericanii alimentau acest curent. 
Virgil Bărbat venea din atmosfera de 
la Carpați, tatăl său fiind învățător din 
preajma Brașovului, stabilit la Brăi‑
la. Opțiunile sale s‑au format în ju‑
rul convingerii valorii de neînlocuit a 
națiunilor, pe care studiile în Elveția și 
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contactul cu filosofia lui Nietzsche au 
consolidat‑o. El privește America prin 
prisma acestei optici (vezi p. 20). 

Cum se explică, însă, evaluarea 
sa atât de favorabilă Europei într‑un 
moment dramatic pentru aceasta și 
exagerat de suspicioasă în privința 
rolului potențial al Americii pe bătrânul 
continent?

Pe de o parte, în mod limpede, 
Virgil Bărbat a văzut în americanis‑
mul timpului un liberalism individu‑
alist, dizolvant în implicațiile lui, ori‑
cum neprielnic pentru coeziunea unei 
națiuni europene, care‑l preocupa în 
primă linie. El era însă destul de lu‑
cid încât să recunoască superiorita‑
tea democrației americane. „America 
ne‑a învățat – scria el – marele lucru 
că o democrație, ca să poată trăi cu 
succes, trebuie să se gândească 
tot atât de mult la producție cât la 
împărțeala bogăției publice, lecție 
pe care să nu o uităm” (p. 200). Dar 
înțelegerea culturii americane, chiar 
a acestei democrații, nu era lărgită 
destul, Virgil Bărbat preluând nepre‑
caut unele interpretări din context. 
De aceea, el ajunge să dea sentințe 
deja depășite, pe care Hașdeu, la noi, 
le mai împărtășea, de felul „America 
n‑are decât civilizație; cultură, suflet 
format la școala frumosului, a binelui 
și a adevărului, ea n‑are încă” (p. 31) 
sau „libertatea americană n‑a avut 
nici o valoare morală” (p. 200). 

Sunt sentințe care, evident, nu 
se susțin când este vorba de o cul‑
tură cu rădăcini puritane, în general 
iudeo‑creștine, cum a fost cultura 
americană la începuturile ei. Este ade‑
vărat că Virgil Bărbat putea să invoce 
ce avea în față, de pildă reflecțiile lui 
Andrew Carnegie sau Theodor Roo‑
sevelt, iar în față avea acel „individua‑
lism aspru (rugged individualism)” de 
care avea să vorbească Herbert Ho‑
over mai târziu, și nu încă „individu‑
alismul colectiv” – adică orientat spre 
cooperare, pe care îl teoretiza Louis 
Brandeis (în True Americanism, în 
Perry Miller, ed., American Thought. 
Civil War to World War I, Rinchart & 
Co, New York, Toronto, 1954, p. 341) 
– ca propriu Americii. 

Sub influența sesizabilă a lui 
Nietzsche, Virgil Bărbat face un în‑
treg proces „pacifismului” originar în 
doctrina Monroe. Acesta nu l‑a îm‑
piedicat, de pildă, pe Roosevelt să 
intervină în state din America Latină 
(p. 127). Virgil Bărbat împărtășește 
evaluarea președintelui francez Poin‑
care, după care această doctrină, „din 
defensivă cum era la început, a trecut 
apoi la intervenționism și de la acesta 
la cucerire, iar țările sortite să sufere 
mai întâi efectele acestei transformări 
au fost acelea din America Centrală” 
(p. 136). Virgil Bărbat credea, în ge‑
neral, că „pacifismul” atrofiază voința 
națiunilor și confuzionează viața 
internațională.
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Pe de altă parte, Virgil Bărbat era, 
firește, impresionat de faptul că reor‑
ganizarea de după război a Europei 
îmbrățișa principiul autodeterminării 
naționale. El era prea tributar, însă, 
teoriei de atunci a „imperialismului”, 
stârnită de istoriografia Americii de 
Sud, pentru a mai trage consecințe din 
împrejurarea că tocmai președintele 
american Woodrow Wilson era pro‑
motorul principiului autodetermină‑
rii naționale pe bătrânul continent. 
Acest principiu provenea, desigur, 
din filosofia kantiană, dar era meritul 
americanilor de a‑l fi pus în aplicare. 
Nu se pătrunsese până atunci nici în 
arhivele Nietzsche, cum avea să se 
facă peste decenii (vezi Manfred Ri‑
edel, Herkunft und Zukunft Europas. 
Nietzsche in unserer Zeit, „Studia Uni‑
versitatis Babeș‑Bolyai”, Philosophia, 
Cluj‑Napoca, 1991), pentru a observa 
că însuși filosoful „voinței de putere” 
vedea viitorul Europei într‑o unificare 
pe baze democratice.

Virgil Bărbat avea însă onestitatea 
de a lăsa deschis un proces al cărui 
deznodământ încă nu‑l putea preve‑
dea. El era foarte preocupat de soarta 
națiunilor mici într‑o lume în care ma‑
rile puteri făceau legea și lăsa deschi‑
să perspectiva în care „se va împlini 
o nouă împărțeală a avuțiilor pe pă‑
mânt, o împărțeală mai conformă cu 
nevoile actuale ale fiecărui popor, iar 
nu cu statutul de proprietate rămas 
de la veacurile cele oarbe din trecut” 

(p. 213). Aceasta rămânea doar o 
speranță în fața căreia realitățile lup‑
tei națiunilor se impuneau pentru el în 
mod indiscutabil. 

Tema lui Virgil Bărbat nu s‑a închis, 
însă. Desigur că europenii aveau 
să‑și dea seama că America nu este 
„dictatura dolarului”, cum credea 
Dickens, ci o democrație ce nu are alți 
concurenți decât tot democrația și pe 
care aveau să și‑o asume (vezi simp‑
tomatica argumentare a lui Ralph Da‑
hrendorf, din Democracy and Society 
in Germany, 1965), corectând explicit 
înțelegerile trecutului. Ei au reflectat 
și mai târziu asupra întâlnirii nu fără 
tensiuni dintre cosmopolitismul, ce 
urcă de la Jefferson și John Adams, la 
Kennedy și Clinton, și abordarea re‑
prezentată de președintele de Gaul‑
le, axată pe promovarea națiunii (vezi 
Catherine Durandin, La France contre 
l’ Amerique, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1994). Mai nou, unii 
dintre cei mai importanți teoreticieni 
actuali ai democrației (vezi, de pildă, 
Pierre Mannent, La raison des nati-
ons. Reflexions sur la democratie en 
Europe, Gallimard, Paris, 2006) reiau 
tema națiunii drept cadru indispen‑
sabil al democrației. Virgil I. Bărbat a 
participat, cu siguranță, la deschide‑
rea acestei teme de reflecție a lumii 
de astăzi. 

Faptul că Virgil I. Bărbat voia ca 
europenii să învețe din experiența 
americană este, însă, la fel de cert ca 
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și critica pe care el a adresat‑o unei 
anumite faze, cea de la începutul se‑
colului al douăzecilea, din evoluția 
conștiinței de sine americane. Dovada 
o avem cu alte două scrieri ale sale.

Este vorba, mai întâi, de prefața 
la traducerea pe care el a făcut‑o din 
scrieri ale președintelui Universității 
Harvard, Charles W. Eliot, cu care 
intrase în legătură personală. Este 
vorba de conferința Religia viitorului 
(pe care o și publică la Editura Marea 
Fabrică Ancora, Brăila, 1920), cu o 
prefață în care a elogiat punerea re‑
ligiei în legătură cu viața oamenilor 
din diferite epoci (p. 17). După toate 
indiciile, distincția dintre „religii fixe” și 
„religii reformiste” (pp. 5‑12), pe care 
Virgil Bărbat o teoretiza atunci, este 
inspirată de „religia transformistă” a 
vestitului intelectual american. Ori‑
cum, și astăzi celebrăm meritele lui 
Charles W. Eliot (vezi, de pildă, veri‑
tabilul bestseller al lui Louis Menand, 
The Metaphysical Club. A Story of 
Ideas in America, Farrar, Strauss and 
Giroux, New York, 2001, ce recon‑
stituie, pe mai mult de cinci sute de 
pagini, începuturile pragmatismului fi‑
losofic). Virgil Bărbat a avut meritul de 
a fi atras din timp atenția, la noi, asu‑
pra importanței extraordinare a operei 
educaționale a celui care a consacrat 
definitiv Harvardul.

Este vorba apoi de volumul Dina-
mism cultural (Lepage, Cluj, 1928), 
în care Virgil Bărbat își asumă că so‑

cietatea poate fi ameliorată nu mă‑
rind puterea autorității, ci „întărind 
conștiința datoriei în fiecare membru 
al comunității, făcându‑l de timpuriu 
și pretutindeni un părtaș inteligent al 
operei urmărite de toți” (p. 5‑6), pe 
calea educației și culturii. El vedea în 
„problema culturii” nu doar o proble‑
mă a specialiștilor, ci „problema popo‑
rului întreg, problema cea mare a fie‑
cărui popor, în ea mijind răspunsul la 
toate întrebările, mari și mici, ale vieții 
omenești” (p. 6). 

Astăzi, suntem după „cotitura cul‑
turală” a lumii civilizate (semnalată de 
Friedrich H. Tennbruck, cu Die kultu-
rellen Grundlagen der Gesellschaft, 
Westdeutscher Verlag, Opladen, 
1989), încât această optică nu poa‑
te fi decât salutată, ca premonitorie, 
iar punctul de sprijin al abordării vieții 
românești Virgil Bărbat îl găsește 
în SUA. Sociologul clujean elogia‑
ză, în termeni aproape superlativi, 
faptul că „America este țara în care 
universitățile au părăsit vechiul lor se‑
paratism și au început a se ameste‑
ca în viața poporului care le susține”, 
ceea ce le‑a conferit un rol reformator 
în societate. „Pe câtă vreme profeso‑
rul tip de la universitățile din Germa‑
nia, de exemplu, se închide în cercul 
cercetărilor și colegilor lui, profesorul 
tip din America este veșnic în căuta‑
rea împrejurărilor sociale, în care ar 
putea altoi rezultatele specialității lui 
și a face din aceasta din urmă ceva vi‑
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abil, o operă omenească trăită, iar nu 
un simplu capitol de manual, cum este 
cazul cu confratele lui european” (p. 
117). Virgil Bărbat a văzut experiența 
americană în complexitatea ei și nu 
a ezitat să o considere o referință de 
neocolit pentru europeni.

3
Primul volum publicat de Virgil I. 

Bărbat a fost o semnificativă con‑
fruntare cu A.C. Popovici, cunos‑
cutul fruntaș ardelean, în problema 
priorităților de dezvoltare. Ocazia a 
fost lucrarea intitulată Naționalism 
sau democrație? (Minerva, București, 
1910), în care A.C. Popovici genera‑
liza dezbaterea care a avut loc în ca‑
pitala imperiului austro‑ungar asupra 
națiunilor în calitate de comunități în 
două teze: teza după care apartenența 
națională este un fel de cadru trans‑
cendental al oricărei acțiuni omenești 
și teza corelată, după care democrația 
– inaugurată de Revoluția Franceză și 
dusă mai departe, pe umerii lui Rous‑
seau și Condorcet, de fondatorul soci‑
ologiei, Auguste Comte – ar fi cea mai 
mare primejdie pentru comunități. Vir‑
gil I. Bărbat reacționează cu volumul 
„Naționalism” sau „democrație”? (So‑
cec, București, 1911), în care supune 
unei critici amănunțite tezele. Ocazia 
el o folosește pentru a‑și stabili opțiuni 
proprii în privința conceperii societății 
și a priorităților societății românești.

Teza proprie lui Virgil I. Bărbat este 
că nu democrația este de vină pentru 
degradarea vieții din jur, ci proasta fo‑
losire a democrației. „Răul cel mare 
– scrie el – nu este tăria democratis‑
mului, ci slăbiciunea celor ce ar fi să 
ia în mână conducerea vieții de mâine 
și a celei de azi, slăbiciunea lor fizică, 
metafizică și socială, micimea lor; răul 
cel mare e slăbiciunea fizică, dar, mai 
ales azi, slăbiciunea sufletului popo‑
rului întreg, popor care începe să nu 
mai poată crede, nici el, în valorile cele 
vechi, în valorile metafizice, sociale 
ale trecutului și noi n‑am găsit, n‑am 
știut a găsi alt ideal care să‑l poată 
subjuga, n‑am putut duce o viață care 
să‑l poată prinde, așa cum este el, 
democrat, în complexul unui sistem 
de viață, din care să nu lipsească nici 
știința, dar nici credința, nici democra‑
tismul desăvârșit, dar nici aristocra‑
tismul etc. și disperați ne‑am pus să 
învârtim deasupra capetelor noastre 
fantoma naționalismului și drept orice 
opoziție, în contra democratismului, a 
vieței, am început să scoatem măștile 
tradițiilor trecutului, conservate cu 
sfințenie de dușmanii timpurilor pos‑
terioare lui 48” (p. 60‑61). 

A.C. Popovici susține că democrația 
este răul, în vreme ce acesta vine din 
cu totul altă parte: „nevoioșia (lipsa de 
voință, NM) și inferioritatea claselor 
de sus” (p. 6). Virgil I. Bărbat propu‑
ne trecerea în spatele opoziției dintre 
democratism și aristocratism și asu‑
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marea „vieții” – a „nevoilor acesteia, 
în datoriile pe care forma ei actuală 
le impune, în chipuri diferite, celor 
de sus și celor de jos, tuturor acelo‑
ra care luptă pentru stabilirea bazelor 
culturii viitorului, pentru găsirea echili‑
brului cultural propriu timpurilor ce vin 
(p. 7)” – ca punct de plecare al conce‑
perii societății. 

Prioritatea nu este revenirea la 
trecut, ci angajarea activă a viito‑
rului ținând seama de ansamblul 
trebuințelor omenești, care nu se lasă 
reduse la identificarea națională, chiar 
dacă o includ. Din punctul său de ve‑
dere, A.C. Popovici rămâne inevitabil 
la apelul „formalist” (p. 29) de cultiva‑
re a națiunii, căci „trece cu vederea 
elementul activ, sufletul instituțiilor de 
care se ocupă și, când e vorba să ara‑
te răul din mijlocul nostru, nu‑l poate 
vedea. Domnia sa ne arată numai un 
simptom al boalei, simptom pe care 
ni‑l dă drept cauza ei. Leacul pe care 
ni‑l va recomanda domnul Popovici 
nu va putea fi, nici el, cel bun” (p. 55). 
Rezultatul general la care ajungea 
Virgil I. Bărbat în prima sa carte a fost 
abordarea societății românești din 
perspectiva unei democratizări luate 
în serios, care va putea fi ea însăși 
suportul mândriei naționale. 

Virgil I. Bărbat a intervenit în dez‑
baterea asupra dezvoltării din Româ‑
nia în primele decenii și cu deosebi‑
re după Primul Război Mondial, pe 
fondul creat de exproprierea marilor 

moșii boierești, pe care a salutat‑o. El 
a promovat atunci teza după care ex‑
proprierea moșiilor boierești și trece‑
rea pământului în posesia „plugarilor” 
trebuie urmată de a doua expropriere 
– „exproprierea neștiinței de carte” (Di-
namism cultural, Lepage, Cluj, 1928, 
p. 8). Numai aducându‑i la școală pe 
plugari, aceștia vor face față unor vre‑
muri în care se călătorește cu trenul și 
avionul și se produce pe scară mare. 
„Un om prin școală – argumenta el – 
trebuie să fie mai bine preparat pentru 
viață, pentru viața muncii și câștigului, 
pentru aceea a bucuriei și a sufletului, 
pentru viața cetățenească” (p. 9).

Termenul care captează vederile 
lui Virgil I. Bărbat asupra dezvoltării 
României este „democratizarea” mai 
departe a statului și societății. El are în 
vedere explicit „dispariția monopoluri‑
lor” de orice fel, „împărțirea pământu‑
rilor la țărani”, „țărmurirea drepturilor 
patronilor”, prevalența „cuvântului ce‑
lor mulți în politică”, „recrutarea con‑
ducătorilor după merit”. Diferența, de 
asemenea explicitată, de orice egali‑
tarism și de orice nivelare este marca‑
tă de Virgil I. Bărbat astfel: nu trebuie 
ca odată cu împărțirea pământului să 
cadă „respectul pentru ideea de pro‑
prietate”; odată cu votul universal să 
cadă și importanța reprezentării poli‑
tice; odată cu promovarea după merit 
toți să se considere că sunt pe același 
plan și au îndreptățirea să conducă (p. 
11). El avea sentimentul că s‑a intrat 
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într‑o perioadă de „anarhie” socială, 
dar socotea că aceasta se corectează 
prin „cultură” și „educație”. „Numai de‑
mocratizând cultura vom completa cu 
folos democratizarea socială a zilelor 
noastre. Numai făcând lucrul acesta 
vom face pe oamenii deveniți cetățeni 
să simtă în fața vechilor idealuri altce‑
va decât ură a oricărui ideal, ură a ori‑
cărei șefii” (p. 16). Virgil I. Bărbat a re‑
petat de multe ori că „autoritarismului” 
din societate îi este mereu superioară 
soluția sprijinirii pe „datoria” resimțită 
de către cetățenii care au beneficiat 
suficient de „educație” și „cultură”. 

4
Pentru Virgil I. Bărbat cultura – 

înțeleasă, cum spune în discursul 
Premisele umane ale culturii moder-
ne (Extensiunea Universitară, Cluj, 
1925‑26), drept „rezultatul apropie‑
rii celor doi factori scoși în relief de 
viața modernă, adică al mediului și al 
omului” (p. 28), așadar ca interacțiune 
dintre omul ce prelucrează realitatea 
și mediul – este hotărâtoare în soci‑
etate. Era, de altfel, cu totul firesc ca 
cel care a consacrat o monografie lui 
Nietzsche să fie captat de argumente‑
le celebrului filosof privind importanța 
trăirii cultivate a lumii în configurarea 
vieții oamenilor. Pe de altă parte, în 
aceeași direcție presau nevoile Ro‑
mâniei, așa cum acestea erau per‑
cepute de un sociolog convins că 
Auguste Comte a avut dreptate să 

delimiteze marile perioade ale isto‑
riei umanității ca perioade înăuntrul 
evoluției spiritului. 

Răspândirea culturii este, oricum, 
pentru Virgil I. Bărbat, cheia de bol‑
tă a soluționării problemelor de dez‑
voltare a României. El a luat pe cont 
propriu o argumentare pe care Max 
Weber o consacrase în sociologie, 
care vede o dependență strânsă a 
societății de acțiuni și a acestora de 
felul în care oamenii trăiesc realitatea, 
fel dependent, la rândul său, de cultu‑
ra împărtășită. Spus cât se poate de 
direct, România nu se va putea mo‑
derniza dacă nu sunt moderne chiar 
mijloacele culturale pe care le pune în 
lucru.

Pentru români, două solicitări is‑
torice devin – în concepția lui Virgil 
I.Bărbat – chiar imperativ de neo‑
colit. Primul este înlocuirea tentației 
„pesimismului” și a „concepției tragi‑
ce a existenței”, cu „principiul înnoirii 
permanente a claselor conducătoare 
prin elemente destoinice venite de 
jos” (Virgil I. Bărbat, Dinamism cultu-
ral, p. 6). „Sancțiunea sănătoasă pe 
care acest principiu o dă meritului și 
nemeritului” este cea care ține trea‑
ză conștiința posibilului și motivează 
acțiunea. Al doilea imperativ este tre‑
cerea de la înțelegerea elitistă a culturii 
la înțelegerea ei în profunzime demo‑
cratică. În lumina acesteia, „problema 
culturii nu mai este o preocupare de 
specialiști numai. Ea este problema 
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poporului întreg, problema cea mare 
a fiecărui popor, în ea mijind răspun‑
sul la toate întrebările, mari și mici, 
ale vieții omenești. De aceea, proble‑
ma culturii va trebui să iasă din cadrul 
strâmt al vechilor instituții de cultură 
și să ia locul în centrul vieții, devenind 
focarul de la care să se încălzească 
toate manifestările vieții. În felul aces‑
ta, instituțiile de cultură, ele înseși, 
vor trebui să devină copilul răsfățat, 
templul de voință, al popoarelor mo‑
derne” (Ibidem, p. 6). Virgil I. Bărbat 
susținea fără ezitare că „schimbarea 
cea mare, singura care va face din 
poporul românesc un popor cu ade‑
vărat la înălțimea constituției lui, ră‑
mâne tot răspândirea culturii. Numai 
aceasta va putea înlătura definitiv gu‑
vernele rele din țară” (Ibidem, p. 225). 
De aceea, urgențele României, deve‑
nită instituțional democrație, sunt, în 
opinia sa, eminamente culturale.

În consecința conceperii culturii 
drept condiție a dezvoltării moderne, 
Virgil I. Bărbat a lansat în România 
tema reorientării școlii. El conside‑
ra că „dintr‑o școală a cărții, școala 
noastră trebuie să ajungă cea mai 
înaltă școală a vieții”, „întocmindu‑se 
după nevoile și firea poporului de la 
noi” (Ibidem, p. 9). El era convins că 
modernizare înseamnă raționalizare, 
iar „aceasta reclamă, într‑adevăr, să 
se facă tot posibilul, în vederea va‑
lorificării sau scoaterii la lumină și 
a utilizării maxime a tuturor forțelor 

omenești de care dispune o țară” (Ib‑
idem, p. 204). Și chelnerul, și oricare 
om care exercită o muncă, oricât de 
simplă pare, se cuvine prețuit pen‑
tru ceea ce izbutește să facă, nu în 
funcție de profesiunea sa. 

El a considerat că viziunea ameri‑
cană, după care „un popor care are 
dreptul să se guverneze trebuie să fie 
instruit” este de luat ca fir călăuzitor în 
deciziile de politică culturală (Ibidem, 
p. 42). El a elogiat reforma școlară a 
lui Spiru Haret, ca „început” bine ori‑
entat al „operei de înălțare a culturii 
naționale”, prin îndreptarea școlii spre 
toți cetățenii, și a propus completarea 
acestei reforme. El a fost de părere 
că în treburile școlii „opinia poporului” 
trebuie să conteze, dar „specialistul” 
are greutate hotărâtoare (Ibidem, p. 
26). „Ceea ce ne rămâne să facem 
acum – scria el – este să lărgim și ba‑
zele culturii, întinzând‑o la tot poporul 
și înfrățind‑o cu acesta” (Ibidem, p. 
20). 

În acest scop, Virgil I. Bărbat și‑a 
asumat mai multe inițiative, unele 
după modelul impactului exemplar 
al învățământului american în viața 
societății, cum a fost cea mai cunos‑
cută acțiune a sa – crearea „Exten‑
siunii universitare” de la Cluj (1924), 
ca instituție menită să concretizeze 
rolul social al universității. „Extensi‑
unea universitară – argumenta Virgil 
I. Bărbat – nu ambiționează să facă 
savanți sau pseudosavanți. Ea nu 
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ambiționează decât să ajute pe fieca‑
re om să devină un adevărat «om mo‑
dern» adică un om care să înțeleagă 
tot mai bine realitatea din jurul lui, 
locul lui în ea, felul și necesitatea 
idealurilor în această realitate, pre‑
cum și drumul cel mai potrivit pentru 
înfăptuirea acestor idealuri. Fiecare 
om trebuie să devină un punct viu, o 
legătură dinamică între baza și vârful 
piramidei culturale a poporului întreg. 
Iar pentru aceasta trebuie multe, dar 
printre toate, trebuie tot mai mult și 
conștiința acestei legături” (Virgil I. 
Bărbat, Florian Ștefănescu‑Goangă, 
Extensiunea universitară, Editura Ex‑
tensiunea universitară, Cluj, 1925, p. 
41‑42). Altfel spus, numai cu oameni 
conștienți deopotrivă de libertățile și 
de răspunderile lor se poate asigura 
dezvoltarea în forma modernizării.

Virgil I. Bărbat a îmbrățișat pro‑
gramatic soluția democratizării. El 
știa foarte bine cât de mari sunt 
discrepanțele din societatea Români‑
ei și cât de mult este de făcut pentru 
a‑i ridica cultural pe cei socotiți de jos. 
Acestei ridicări el i‑a consacrat cea 
mai mare parte a reflecțiilor sale. El 
a fost, însă, tot atât de conștient de 
răspunderea celor care ajung să‑i 
conducă pe ceilalți – în fapt, de nevo‑
ia unei vaste reconsiderări a profilului 
elitei politice și culturale ce conduce 
în societate. Observațiile de la care a 
plecat sunt profunde și bat adânc în 
istorie.

Virgil I. Bărbat a sesizat carențele 
de formare culturală a politicienilor 
din țara noastră, care îi fac pe aceștia 
să caute titluri academice după ce 
au ajuns în funcții. „La noi, politicienii 
ajung specialiști: miniștri de industrie, 
de lucrări publice, de instrucție și așa 
mai încolo. În alte părți, specialiștii 
ajung miniștri și uneori șefi de stat. O 
diferență care spune multe, nu?” (Di-
namism cultural, p. 185). Carențele 
politicienilor au și alt aspect. „Adăugați 
acum, la toate cele spuse mai în urmă 
și concesiile, tragerile pe sfoară, bu‑
cătăria întreagă în sfârșit, necesară 
mersului înainte al mașinei unui partid 
și veți înțelege prăpastia dintre oa‑
menii lumii formelor și aceia ai lumii 
interne, dintre politică, așa cum ne‑a 
format‑o lumea modernă, și cultură” 
(Ibidem, p. 215). El a semnalat carie‑
rismul care a cuprins politicienii, care 
face ca aceștia să ignore, după insta‑
larea în funcții, opinia celorlalți, cerân‑
du‑le de fapt „supunere orbească”, în 
vreme ce ei se ocupă de „îmbogățirea 
prin politică” (Ibidem, p. 207).

Teza lui Theodore Roosevelt, din 
celebrul discurs al președintelui ame‑
rican la Universitatea din Sao Paolo, 
după care „civilizația” presupune „ca‑
ractere”, iar „caracterul” reunește „cu‑
rajul”, incluzând „inițiativa”, „cinstea” 
și „bunul‑simț” (Ibidem, p. 207) a fost 
împărtășită manifest de Virgil I. Băr‑
bat. El a acuzat energic „oportunismul 
bizantin”, care face ca la noi cărturarul 
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să se adapteze la împrejurări, în loc să 
judece independent și să promoveze 
o opinie proprie și responsabilă față 
de interesul public (Ibidem, p. 218). 
El a acuzat lipsa angajării în cauze 
publice din rândurile profesorilor uni‑
versitari, ca și ale tinerilor titrați, în ter‑
meni severi: „dacă profesorii universi‑
tari ne‑au dat icoana senilității timpurii 
a intelectualității române, masa cea 
mare a absolvenților școlilor noastre 
medii și superioare ne‑au dat‑o pe 
cea a senilității noastre morale” (Ibi‑
dem, p. 206). El a arătat că o societa‑
te nu‑și rezolvă problemele dacă oa‑
menii se consideră pe sine doar simpli 
„funcționari” într‑un angrenaj de care 
răspunde mereu altcineva și că „fuga 
din fața luptei” cu asprimile situațiilor 
nu se poate justifica (Ibidem, p. 207). 

Autorul Dinamismului cultural a 
sesizat cu toată claritatea că „teoria 
formelor fără fond”, care a întreținut 
dezbaterea asupra stărilor de lucruri 
din țară, nu este destul de profundă. 
Ceea ce a contat în istoria României 
– după părerea lui Virgil I. Bărbat – a 
fost împrejurarea că „fondul” nu a fost 
atins prin măsuri destul de hotărâte, 
care să deschidă posibilități pentru 
oamenii din diversele straturi de a se 
exprima în treburile societății și de a 
împrospăta la timp garniturile de con‑
ducere și elitele culturale (Ibidem, p. 
212).

5
Virgil I. Bărbat avea înzestrarea, 

inclusiv de natura formării intelectuale 
(ceea ce rămâne, totuși, rar la noi!), 
încât să elaboreze una din concepțiile 
de referință din țara noastră în teme‑
le de care s‑a ocupat. Timpul nu a 
avut, însă, destulă răbdare cu el, în‑
cât potențialul său, pe care reușise, 
totuși, să‑l facă sesizabil, nu s‑a va‑
lorificat până la capăt. Chiar și așa 
stând lucrurile, ceea ce el a început și 
a conturat îi asigură, atunci când i se 
vor fi republicat scrierile, un loc printre 
capetele cele mai lucide, mai pregă‑
tite să exprime opinii calificate și mai 
responsabile din cultura română a 
epocii moderne. Cu siguranță, printre 
capetele care au deschis drumuri ce 
nu au fost, poate, continuate, dar care 
au trebuit să fie redescoperite.

Bunăoară, chiar în instituția în care 
Virgil I. Bărbat s‑a consacrat, Univer‑
sitatea clujeană, a trebuit să elabo‑
răm interpretarea operei de răscruce 
a lui Nietzsche (vezi Andrei Marga, 
Die Philosophie der europäischen Ei-
nigung, Cluj University Press, 2009, 
pp. 59‑108), dar monografia lui Virgil 
I. Bărbat rămâne cea care deschide 
tema. Am cercetat sistematic cultu‑
ra americană (vezi Andrei Marga, 
Reconstrucția pragmatică a filoso-
fiei, Polirom, Iași, 1998), dar Virgil I. 
Bărbat a inițiat la noi acest câmp de 
reflecție. Am procedat la schițarea 
unei teorii a modernizării (vezi Andrei 
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Marga, Raționalitate, comunicare, 
argumentare, Dacia, Cluj, 1992), dar 
aveam să descopăr mai târziu că Vir‑
gil Bărbat a ajuns la această tematiza‑
re. Am dat seama de cotitura culturală 
a lumii civilizate (vezi Andrei Marga, 
Die kulturelle Wende, Cluj Universi‑
ty Press, 2005), dar aveam să aflu 
ulterior că Virgil I. Bărbat a înaintat 
pe direcție. Am argumentat continuu 
pentru o sociologie ce‑și desfășoară 
discursul, cu instrumente desigur di‑
ferite de cele ale istoriei sau filosofiei, 
până la a face inteligibilă societatea în 
care trăiesc oamenii (vezi Andrei Mar‑
ga, Diagnoze. Articole și eseuri, Ei‑
kon, Cluj‑Napoca, 2008, și altele). Am 
considerat că ține de logica lăuntrică 
a unei cercetări sistematice să dea 
analiza propriei societăți (vezi Andrei 
Marga, România actuală (Diagnoză), 
Eikon, Cluj‑Napoca, 2011), dar aveam 
să observ că Virgil I. Bărbat ajunsese 
în acest punct. Am văzut în educație 
cheia asanării României și mi‑am 
asumat o reformă condusă de abor‑
dări inspirate de un raționalism prag‑
matist (vezi Andrei Marga, University 
Reform Today, Cluj University Press, 
2005), dar Virgil I. Bărbat era deja pe 
direcție. Am criticat demisia morală 
a intelectualității și moravurile degra‑
date din politica românească (vezi 
Andrei Marga, Sincronizarea culturii 
române. Un proiect, Tribuna, Cluj‑Na‑
poca, 2012, și altele), dar abia recitind 
toate scrierile publicate de gânditorul 

clujean, pentru a documenta textul 
de față, mi‑am dat seama că Virgil I. 
Bărbat aruncase o privire adâncă în 
aceste fenomene. Și multe altele.

Analizele lui Virgil I. Bărbat nu nu‑
mai că au deschis direcții care, deși 
nu au fost continuate nemijlocit, au 
trebuit să fie redescoperite, dar a și 
formulat soluții care, la o abordare se‑
rioasă, nu pot fi ocolite. Din păcate, la 
noi nu există obiceiul de a inventaria 
punctele de vedere, fie și în vederea 
examinării ulterioare, și de a învăța 
din istoria abordărilor unei teme. Dar, 
dacă va fi la un moment dat aseme‑
nea inventar, atunci punctul de ve‑
dere al lui Virgil I. Bărbat va conta 
ca unul profilat. Aș putea exemplifica 
această evaluare cu fiecare dintre 
abordările sale, în mulțimea temelor 
de care s‑a ocupat: Nietzsche, Ame‑
rica, modernizarea, starea României, 
importanța educației, rolul elitei cultu‑
rale, carențele politicii românești, eti‑
ca intelectualilor etc. Rămân aici doar 
la exemplul educației. 

România a fost dominată, pe rând, 
de variate puncte de vedere. De pil‑
dă, Spiru Haret cu educația în slujba 
cultivării poporului, 1948 cu educația 
„de clasă”, 1989 cu educația dezide‑
ologizată, 1998 cu reforma recupera‑
toare și de compatibilizare cu țările de 
referință, 2004 cu educația populistă, 
2012 cu educația neoliberală. Virgil I. 
Bărbat, așa cum atestă scrierile sale, 
poate fi și acum inspirator cu privi‑
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rea educației prin prisma scopurilor 
sociale, dar în legătură cu o cultură 
deschisă și sigură, cu o educație ori‑
entată spre formarea de personalități 
care dispun nu numai de competențe, 
ci și de caracter. În dezorientarea din 
educația actuală a României ar fi foar‑
te util să fie recitite scrierile autorului 
Dinamismului cultural. Iar în degrada‑
rea vieții publice din țară, a‑l studia și 
înțelege pe Virgil I. Bărbat poate fi mai 
mult decât încurajator. 

Avem acum datoria să‑l edităm și 
să‑l cercetăm monografic pe Virgil I. 
Bărbat. Un doctorand ar putea face 

performanță cu asemenea întreprin‑
deri, restabilind astfel în interesul 
general figura unui gânditor prolific 
în idei. Doar că – așa cum s‑a putut 
constata și până acum, din caracte‑
rul excesiv de sumar al articolelor ce 
i s‑au dedicat – ne trebuie un docto‑
rand care stăpânește în același timp 
româna, germana, franceza și engle‑
za și are la activ incursiuni în cultu‑
rile pe care le‑a frecventat eminentul 
gânditor. Nu este ușor de găsit un 
doctorand cu o asemenea dotare, dar 
timpul nu s‑a sfârșit.


