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Short historical and institutional guide of
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quality of the Romanian Higher Education
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Abstract: The present article highlightes some new aspects of the
accreditation process revealed by the field visits, coupled with the
requirements of the new education law. Major conclusion we reached is
that quality assurance in Romanian higher education is that this is not a
optional problem but a necessary and mandatory that you prepare
future graduates are very quality, condition on the labor market
integration of national, European and international community.
Ultimately quality assurance in general, particularly in education is a
requirement of the new type of social development, a condition of
general progress of Romanian society.
Keywords: national minorities, inter-ethnic relations, education system,
confessional education, Romanianization, Hungarianization.
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providing education in general, and
higher education in particular. It leads to
the modification of the status of the
specialization, faculty or institution, in this
case of the university.
The accreditation is certified, it is
recognized through the achievement of
criteria, standards, indicators, at least at the
minimum quality level by the education
provider, which resulted in gains
recognized nationally and internationally.
The accredited specialization qualifies for
organizing the
diploma or license
examination within the faculty, with its
teaching staff, and also has the right to
establish masters programs of study. If the
university's institutional accreditation is
recognized it has all rights to issue diplomas
in the national and EU education system.
Accreditation is a multi-criteria
process that takes into account all aspects
of education: institutional capacity, the
content of the educational process,
students, the material base, scientific
research, financial management. Its
objective is to ensure the quality of the
education on the basis of European and
national standards for academic
programs and structures.
Increasing the value of standards and
criteria at the time CNEAA today, imposed
by ARACIS that we previously outlined
are a means and proof of the importance
given to the educational quality process,
its growth, the exigency, and change the
reality in the Romanian higher education
space.

Accreditation

process within the
Romanian higher education
The accreditation process within the
Romanian higher education is a
consequence of the transformations that
took place in the Romanian society after
1990. Accreditation has thus been
imposed in education. In this area, the
process was forced by the emergence of
private universities.
Romanian society in the interwar
period and also in the communist period
did not have a particularly higher
education, and therefore an accreditation
process was not required; it will be a
characteristic only for the postrevolutionary period.
The first private university that
emerged in Romania was a limmited
liability company that had legal status, a
fact which put into question the character
of the non-profit educational process
itself and its mission.
The multiplication of private
universities, but also the emergence of
new faculties and specializations within
public education has been considering to
be the issue of quality education.
Thus, the issue led to the adoption of
Law no. 88/1993, the creation of CNEAA
through Government Ordinance no.
75/2005 and the ARACIS’ appearance,
thus, the adoption and creation of the
legislation and institutions that were
designed to provide quality higher
education.
Accreditation in education is a final
process, which aims at identifying
measurable criteria based on standards,
indicators; the quality of education is
achieved through the organization

Steps in assuring quality in the
field of Social and Political Sciences
The experience gained as an
appraiser and member of the Social and

8

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

Political Sciences Committe has created
us the opportunity to highlight some of
the issues to be pursued and emphasized
in the field of evaluations and
accreditation:
 One must check how the
standards have been met, criteria, quality
indicators,
to
obtain
temporary
authorization until the accreditation
process, and the number of students
allocated. Not all situations on the field
visits found respect to the annual tuition
granted, a phenomenon common in
private universities;
 One must check the work cards
and teaching contracts by certifying their
tenure in that institution. Under the new
education law no. 1/2011, special
attention should be given to professors
who turned 65 years old and who can no
longer be considered the rightful holder
of the basic norm, but an associate
professor in up to 20%. This is common
in the verification of professors and
readers in private universities in
achieving the minimum criterion of 25%
of all staff.
 The requirement that a professor
cannot have more than two norms
including the pay-by-hour basis,
regardless of the institution, also
constitutes an important requirement
because an overload can adversely affect
the quality of education, the professor
training, scientific research and its
activities with students.
 A body of young or middle-aged
professors to ensure operation for a
minimum of one cycle of the evaluated
program, but also by the prospect and
viability of that program
 Special attention should be paid
to analytical programs - important

component of the package of the
educational process. One must check
whether all subjects have syllabi, if they
respond by thematic content to the
course
and
mission
program.
Consideration should be given to new
appearances in the literature which
should be included in the course
bibliography. Requirements of a quality
education today are that at least in the
bibliography offered students may find a
way to retrieve the reference from
Romanian and foreign literature, and this
should be updated. Particularly important
is the fact that the titles given are to be
found in the library of the institution. The
field findings show that these
requirements are not always and in all
cases met.
 The curriculum – important
document – must be carefully assessed in
the educational process, because it
realizes the goals and missions within the
program evaluation. One must analyse
how the subjects are found in the norms
indicated and proposed by theARACIS: if
it has a logical structure, structuring the
two disciplines of education levels, the
ratio between the number of classes and
workshops. Special attention should be
paid to credits, to the "philosophy" of
their distribution, if they meet the
required number of 180 per program,
and if they are allocated 60 per year of
study. Creating practical skills of future
specialists constitute an objective of any
program of study, therefore be traced
include specialty practice in the
curriculum, the year of study that is
performed, the number of hours allocated
to existing programs with international
practice and more selected assigned its
syllabuses.
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 The existence of a material base
with modern equipment capable of
ensuring a quality education, classrooms,
workshops, laboratories, library with
reading rooms and electronic search,
social services, also constitutes an object
tracking. In particular, the proportion
holding at least 70% owned by the
institution evaluated is a requirement of
this criterion.
 Duties of education are important
in their level of program quality
assessment. A small tuition fee, under the
average costs can affect the quality of
education, which you meet at private
universities, but also to some public.
Following the theoretical approach
developed can be drawn some
conclusions, which are able to give us a
picture quality of Romanian higher
education.
 Ensuring
and
continuous
improvement of education in higher
education should be an ongoing concern
of both the government authorities, in this
case the Ministry of Education, and
education
providers:
universities,
faculties, specialties, irrespective of their
public or private nature.
 It requires the existence of an
institution, independent authorities in all
respects, with international recognition,
to coordinate, conduct the evaluation and
institutional accreditation and university
programs of study. In this sense we can
say that the Romanian higher education is
on the right path. ARACIS existence, is
able to provide monitoring, evaluation
and institutional accreditation and
curricula.
 Accreditation shall be the middle,
the main tool for ensuring minimum
quality educational process, but also to

boost performance. It must be multidimensional and multi-criteria, to be
based on criteria, standards, performance
indicators, national, European and
international.
 The institutional evaluation and
accreditation of study programs,
education providers, whether public or
private,
there
should
be
no
discrimination, and any concessions
made by either of these, because in the
near or distant perspective may adversely
affect quality education, the training of
beneficiaries, the very progress of
Romanian society.
 Maintaining a high standard of
quality education, concern for continuous
improvement, should be an ongoing
concern, the actors in the Romanian
higher education system, because it is a
condition for integration.
 At the national and the European
Community and international space of
young graduates. Competition today
requires well-trained youth, high quality,
which prove that they have skills and
practical skills as required to the current
social development today.
References:
[1] Mili C (2005) "Designing and implementi
ng a quality assurance system of higher
education
economy"
(doctoral
dissertation), Bucharest.
[2] Law number 88 of 17 December 1993,
Official Gazette of Romania, Part I,
number 307 of December 27, 1993
[3] Government
Ordinance
75/2005
published in Official Gazette, Part I,
number 642/20.07/2005.
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Abstract: The present article highlights the situation created through
the change in the force relations in South-East Europe after the RussianTurkish War between 1828-1829, the main dispozitions of the Treaty of
Adrianople and the dispozitions of the Regulamente Organice through which the
Principalities dispose of the instrument destined to offer the government a
normative framework..
Keywords: the Russian-Turkish War, Regulamente Organice, Treaty of
Adrianople, legislative power, justice.
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Situaţia

creată prin schimbarea
raportului de forţe din sud-estul Europei
după războiul ruso-turc din anii 18281829, ocupaţia militară rusească – la 25
aprilie 1828 trupele ruseşti conduse de
Wittgenstein au trecut Prutul, Rusia
introducând un regim de ocupaţie
militară care va dura până în anul 18341 au determinat transformări majore în
viaţa social – economică şi politică a
Principatelor
Române.
Prevederile
Tratatului de Pace de la Adrianopol
încheiat la 14 septembrie 1829, au
acordat Rusiei o calitate nouă, cea de
putere protectoare, Turcia rămând putere
suzerană. Tratatul încheiat între Rusia şi
Turcia marchează, prin conţinutul său, un
moment important nu numai pentru
istoria politico-militară a Rusiei, ci şi
pentru istoria popoarelor din sud-estul
Europei, aflate sub stăpânire sau
dominaţie turcă.
Prin Tratatul de la Adrianopol,
Principatelor le erau garantate privilegiile
recunoscute prin tratatele anterioare, le
era acordată libertatea comerţului şi
acceptată administraţia naţională. Un act
separat, anexat Tratatului, prevedea
restituirea către Principate a raialelor din
stânga Dunării, stabilirea graniţei pe
thalwegul fluviului, domni aleşi pe viaţă
de către Divan, stabilirea unui cordon
sanitar şi al carantinelor şi constituirea
unui corp înarmat pentru paza acestora,
deplina libertate a comerţului şi libera
navigaţie pe Dunăre, desfiinţarea
obligaţiei de furnituri în favoarea Porţii,
recunoaşterea autonomiei celor două Ţări
Române etc. Poarta se obliga să confirme
regulamentele administrative ce vor fi
alcătuite în timpul ocupaţiei armate ruse
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de către Adunările celor mai notabili
locuitori (boieri), care vor servi ca bază
pentru regimul intern al Principatelor
Române2.
Instrucţiunile pentru elaborarea celor
două Regulamente au fost transmise de la
Petersburg încă înainte de semnarea
Tratatului de la Adrianopol, în virtutea
prevederilor Convenţiei de la Ackerman,
iar ordinele cereau urgentarea acestei
acţiuni în ideea ca ele să înceapă a fi
aplicate în prezenţa trupelor turceşti. Prin
introducerea acestor două legiuiri Rusia
urmărea îngrădirea puterii domneşti pe
care o punea în situaţia de a coopera cu
Adunările obşteşti mai puţin docile decât
fostele Divanuri domneşti. În darea de
seamă a administraţiei Moldovei şi
Valahiei, adresată împăratului Nicolae,
Pavel Kisseleff arăta scopul urmărit prin
introducerea
Regulamentelor:
„organizarea ţărilor este o chestiune
necesară pentru buna stare a unor regiuni
vecine cu împărăţia noastră şi ca o
măsură care va întări temelia influenţei
noastre politice asupra Orientului”3.
Regulamentele organice au rezultat
dintr-o colaborare a cabinetului de la
Petersburg cu comisiile formate din marii
boieri munteni şi moldoveni şi cuprind în
parte „cererile boierilor de odinioară şi
datinile vechi” privind alegerea Domnului.
Ele integrază proiectele anterioare de
organizare a vieţii statale reprezentând, în
opinia lui Nicolae Iorga, o adevărată
constituţie având ca menire „realizarea,
potrivit cu interesul marilor boieri a
programului sprijinit de boierimea de
toate treptele şi mai ales de boierii cei
mici, începând din secolul al XVIII-lea”4.
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Regulamentele au dat celor două ţări
române aceeaşi organizare politică.
O dată cu intrarea lor în vigoare în
1831 în Ţara Românească şi în Moldova
în 1832, cu puţine deosebiri de conţinut
de la o ţară la alta, Principatele vor
dispune de instrumentul destinat să ofere
un cadru normativ guvernării. Ideea de
stat, în accepţiunea sa modernă, cu
misiunea şi funcţiile sale specifice, apare
pentru prima dată întemeiată pe norme
de convieţuire, adică pe legi. ”Într-un
cuvânt – aprecia A.D.Xenopol –
Regulamentul Organic căutase să prindă
viaţa românescă, şovăindă şi plutitoare în
voia întâmplărei, în regulele precise, fixe
şi nestrămutate ale unor prevederi
formulate în chip general; era substituirea
vieţei legale celei arbitrare de până
atunci”5.
Regulamentul nu constituie însă o
legiuire care să satisfacă aspiraţiile şi
nevoile societăţii româneşti. Ele nu au fost
realizate după tiparul clasic al
constituţiilor apusene (constituţii liberale
impuse de burghezie), fiind mai curând
coduri constituţionale şi administrative
decât constituţii propru zise6. Deşi ele au
valoare de lege fundamentală nu pot fi
socotite totuşi o constituţie deoarece au
fost adoptate cu încuvinţarea puterilor
străine, Rusia şi Turcia, fără consultarea şi
acordul poporului şi nu conţin dispoziţii
referitoare la drepturi şi libertăţi. Ele
reglementează o structură socială şi
politică absolutistă.
Regulamentele Organice reprezintă însă
un moment important în istoria
constituţionalismului românesc chiar
dacă nu sunt „constituţii”, putem spune că
ele au caracter constituţional deoarece
cuprind dispoziţii necesare organizării
instituţiilor statului. Aceste dispoziţii au

introdus primele principii de drept
constituţional în istoria legislaţiei
româneşti. Conţinutul eterogen al
dispoziţiilor cuprinse în cele două
regulamente, care amestecă prescripţiile
de drept administrativ cu cele referitoare
la regimul agrar şi instituţiile de
învăţămând
public,
demonstrează
diferenţa dintre „Regulamente” şi
Constituţii, în deplinul sens al termenului,
şi poate fi înţeleasă în acest context
particular al începutului de secol XIX. În
ansamblul
evoluţiei
constituţionale
poziţia ocupată de „Regulamentele
Organice poate fi evaluată pornind de la
apariţia
unor
principii
specifice
arhitecturii constituţionale”7. Unul dintre
principiile constituţionale fundamentale
introduse de Regulamentul Organic este
cel al organizării statului pe baza
principiului separaţiei puterilor: cea
executivă încredinţată Domnului, cea
legislativă, exercitată împreună de Domn
şi Adunarea Obştească (parlamentul), iar
puterea judecătorească era deţinută de
instanţele de judecată, cele judeţene, cele
de apel de la Iaşi şi Bucureşti şi Înaltul
Divan judecătoresc drept ultimă instanţă
competentă să judece pricinile civile,
comerciale sau penale. Separarea
puterilor în stat face posibilă apariţia
sistemului de puteri clasice.
Regulamentele Organice reglementează
alegerea Domnului, organ constituţional în
jurul căruia se desfăşoară viaţa politică a
Ţării. Conform art. 58 din Regulamentul
Valahiei şi 61 din Regulamentul Moldovei,
Domnul este şeful funcţiunii executive8.
Domnul era ales pe viaţă, din rândul
marilor familii boiereşti, de către o
Adunare Obştească Extraordinară, apoi
trebuia confirmat de Curtea Suzerană.
Instituţia domniei era: eligibilă, viageră,
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aristocratică. Domnul conducea Ţara
conform art. 58 din Regulamentul
Valahiei potrivit cu „vechile întocmiri şi
obiceiuri ale ţări”, modificate însă în
privinţa administraţiei interne. Domnul
avea dreptul de a numi şi revoca miniştrii
(termen care datează din această
perioadă) şi funcţionarii publici; avea
dreptul să acorde şi să ridice, pe baza
procedurii juridice, titlurile nobiliare;
avea dreptul să confirme deciziile
Divanului Suprem, să le defere Curţii de
revizuire; avea dreptul de graţiere şi de
comutare a pedepselor; participa
împreună cu Adunarea la întocmirea
legilor. El avea iniţiativa în materie de
legiferare şi tot el sancţiona legile9.
Domnul era ajutat de un Sfat
Administrativ, „compus din miniştri şi, la
nevoie prezidat de domn care se ocupă de
toate problemele importante de interes
administrativ, rezolvă cazurile neprevăzute
în legi, prepară noile proiecte de legi şi
măsurile care urmează să fie luate”
acţionând „ca cel mai puternic organ de
coordonare al serviciilor publice”10.
Regulamentele Organice nu cuprindeau nici
o măsură prin care să se poată declanşa
punerea sub acuzare a miniştrilor, element
important în cadrul responsabilităţii
ministeriale. Răspunderea miniştrilor se
angaja numai faţă de şeful statului. Puterea
legislativă nu avea competenţa de a provoca
punerea sub acuzare, în caz penal, şi nici
demisia în plan politic a miniştrilor, singura
posibilitate fiind aceea a notificării
domnitorului asupra neregulilor constatate
din cadrul puterii ocârmuitoare.
Competenţa organelor centrale era
generală, ea aplicându-se întregului
teritoriu al ţării. Marile dregătorii cu
competenţă teritorială mărginită la o
parte a ţării se desfiinţează.
Domnul

avea dreptul de a dizolva Adunarea cu
aprobarea în
prealabil a Puterii
Protectoare (Rusia) şi a Puterii Suzerane
(Turcia). În concluzie, Domnul avea
dreptul de iniţiativă şi de conducere în
administraţia Ţării, deţinând atribuţii din
sectoarele tuturor funcţiilor statului şi
având o poziţie de prioritate politică şi
juridică, în ordinea constituţională.
Creând servicii publice specializate, cu
atribuţii bine determinate, şi căutând să le
asigure
stabilitate,
Regulamentele
Organice au făcut un pas important spre
unitatea administrativă a ţării.
Puterea legislativă era formată din
Obicinuita obştească Adunare, una pentru
fiecare
Principat,
alcătuite
din
reprezentanţi ai marii boierimi, ai
boierimii „de ţară” şi din cei ai clerului
care erau numiţi de drept (mitropolitul şi
episcopii eparhioţi), care erau chemaţi să
se pronunţe asupra problemelor de
interes obştesc.
Obicinuita obştească Adunare a
Valahiei se compunea din 42 de membri,
iar cea a Moldovei din 35 de membri.
Preşedinte era de drept Mitropolitul Ţării.
Durata Adunărilor era de 5 ani. La
şedinţele Adunării puteau lua parte şi
miniştri pentru explicaţii, cu rol
consultativ; ei nu aveau drept de vot şi nu
puteau fi membri ai Adunărilor.
Regulamentele Organice reglementează
procedura de lucru a Adunărilor. Astfel,
potrivit art. 48 lit.c din Regulamentul
Organic al Ţării Româneşti, respectiv art. 51
lit. a din Regulamentul Organic al Moldovei,
domnul avea iniţiativa legilor şi trimetea
Adunărilor proiectele de legi. Acestea erau
votate în întregime sau cu anumite
modificări. Exista şi posibilitatea ca
Adunarea să respingă proiectul. Pentru a
dobândi putere de lege, hotărârile Adunării
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trebuiau sancţionate de către domni „fără
arătarea de motive”11.
Adunarea nu avea iniţiativa legilor.
Nici o lege nu putea intra în vigoare fără
sancţiune domnească. Sancţiunea este un
act îndeplinit de Domn în cadrul
funcţiunii legiuitoare.
Hotărârile Adunărilor obşteşti erau
subordonate tratatelor şi hatişerifurilor
care se aflau în vigoare, cu respectarea
„drepturilor Curţei suzerane şi ale Curţei
apărătoare”12.
În concluzie, putem afirma că
Adunările obşteşti aveau un rol
consultativ: dezbăteau fără a delibera,
sancţionarea
rezultatului
acestor
dezbateri fiind o prerogativă a domnului.
Adunările obşteşti nu aveau competenţa
de a adopta o lege. Doar Domnul avea
acest drept, în termeni moderni, un drept
de veto absolut care marca autoritatea
executivului în raport cu legislativul.
Cu toate acestea cele două puteri,
ocârmuitoare şi legiuitoare, erau obligate
să coopereze
în direcţia alocării
veniturilor bugetare. O dispoziţie ce
relevă ruptura de vechiul regim este
precizarea modului în care anaforele
votate de adunare erau investite cu forţă
juridică, în urma balotaţiei ce includea
votul
secret,
individual,
sub
supravegherea unui personal al adunării.
Organizarea justiţiei.
Conform
Regulamentelor Organice instanţele de
judecată au fost reorganizate pe baza
unor principii moderne: separarea
activităţii juridice de cea administrativă
(art. 212 din Regulamentul Organic al
Valahiei, respectiv art. 279 din
Regulamentul Organic al Moldovei);
recunoaşterea autorităţii lucrului judecat
a
hotărârilor
rămase
definitive;
organizarea ierarhică a instanţelor

judecătoreşti. Art. 212 din Regulamentul
Valahiei consemna „despărţirea puterilor
ocârmuitoare şi judecătorească, fiind
cunoscută că este neapărat de trebuinţă
pentru buna orenduială în pricini de
judecată şi pentru paza dreptăţilor
particularilor, aceste două ramuri de
ocârmuire vor fi de acum înainte cu totul
deosebite”13.
Stabilitatea rezultă din coroborarea art.
214 şi 215 din Regulamentul Valahiei,
conform cărora cei ce administrau justiţia
în numele Domnului aveau să fie numiţi la
nivelul Divanului cel mare şi al celorlalte
judecătorii, pe o durată de trei ani.
Domnul în acord cu Obşteasca Adunare,
în termen de 10 ani de la intrarea în
vigoare a Regulamentelor Organice, putea
atribui inamovibilitatea judecătorilor care
erau deja în funcţie: „toţi judecătorii,
orânduindu-se odată de către Domn, vor
rămânea neschimbaţi pentru totdeauna,
afară numai când vor cădea întru
învinovăţire, ori se vor înalţa la alte
dregătorii mai mari ori se vor lepăda de
bună voie”14.
Regulamentele Organice au creat
funcţia de procuror pe lângă tribunale,
pentru paza legii şi a ordinii publice, şi
corpul de avocaţi pentru apărarea
împricinaţilor.
Este un sistem judecătoresc întemeiat
pe alocarea atentă a competenţelor şi pe
indicarea unor căi de atac bine definite.
Reforma judecătorească introdusă prin
Regulamentul Organic instituia o reţea de
instanţe bine structurate fiecare dintre ele
având misiuni şi competenţe foarte clare
şi precis formulate. Cu unele mici
modificări, mai mult de competenţă şi de
titulatură, această organizare a rămas
valabilă până la jumătatea secolului al XXlea.
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După data apariţiei Regulamentelor
Organice, termenul de lege se impune şi
se generalizează prin actele normative ale
Adunării Obşteşti şi Domn. Cele emise de
domn au căpătat nume ca ofis, mesaj,
decret, ordin, spre deosebire de perioada
anterioară când toate se emiteau de
cancelaria domnească şi se numeau
hrisov sau carte domnească, pitac sau
poruncă şi aveau criterii neclare,
tradiţionale. După 1831, legea tinde să se
confunde cu dreptul şi să devină aceeaşi
pentru toţi locuitorii15.
Cu toate că dispoziţiile referitoare la
instituţia responsabilităţii ministeriale nu
erau clare şi complete, separarea
puterilor aducea în prim plan, dorinţa
limitării puterii princiare16.
Regulamentele Organice au organizat,
pe baze moderne, serviciile publice, au
alcătuit un corp de funcţionari
permanenţi, au înfiinţat miliţia naţională,
au modernizat sistemul financiar, au
alcătuit o Adunare legislativă, au instituit
ministerele şi s-a organizat învăţământul
în limba română, care a fost declarată
limbă oficială17, toate aceste măsuri au
contribuit la progresul Ţărilor Române şi
au creat un cadru propice pentru Unirea
lor.
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Cehoslovacia, Iugoslavia – s-a realizat, în
fond, o întreită putere politică şi militară
efectivă, creându-se astfel un important
instrument regional de apărare a statuquo-ului teritorial, a păcii şi securităţii3.
Pe
documentele
constitutive
bilaterale apar semnăturile şefilor Marilor
State Majore român şi al Regatului
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, generalii
Cristescu şi respectiv P. Pekic, precum şi
ai reprezentanţilor şi negociatorilor
români şi cehoslovaci generalul Cristescu,
coloneii Iovanovici şi Prodan, maiorul
Rozin respectiv generalul Mittelhausser –
şeful Marelui Stat Major Cehoslovac,
generalul Cecek şi colonelul Faucher –
subşefii Marelui Stat Major, colonelul
Rozet şi locotenent-colonelul Vitousek. O
caracteristică a primului deceniu de la
înfiinţarea Micii Antante o reprezintă
faptul că şefii Marilor State Majore – ale
celor trei armate naţionale – s-au întrunit
numai cu ocazia semnării convenţiilor
militare; însă, în cel de-al doilea deceniu
de activitate s-au întrunit aproape anual
în şedinţe comune, în cadrul cărora au
elaborat planuri comune de conlucrare a
celor trei armate, în scopul respingerii
unor acţiuni militare din partea Ungariei
şi Bulgariei4. Pentru a-şi atinge obiectivele
propuse, şefii Marilor State Majore au
propus o serie de măsuri: numirea unor
ataşaţi militari, cu experienţă, în cele trei
capitale (Bucureşti, Praga, Belgrad);
posibilitatea unor acţiuni militare comune
de apărare „în cazul în care una sau două
din puterile aliate s-ar afla deja în stare de
război cu una sau mai multe puteri în
afară de Ungaria...”5; realizarea unui
Comandament Unic, format din ofiţeri
care să lucreze împreună, pe rând, în cele
trei armate aliate.

În

perioada interbelică, acţiunile
diplomatice ale Românei au fost
subsumate ţelului suprem şi statornic
vizând apărarea, în cadrul sistemului
creat de Tratatele de Pace care au încheiat
marea conflagraţie din 1914-1918, a
independenţei şi suveranităţii naţionale şi
menţinerea statu-quo-ului teritorial.
Sistemul de securitate conceput de
România în perioada 1919-1939 era
organizat pe trei planuri1: la nivel general,
concretizat într-o formulă de securitate
colectivă; la nivel regional (alianţele
regionale şi relaţiile directe cu vecinii); la
nivel continental.
Un rol important în atingerea
obiectivelor militare asumate de România
în perioada interbelică l-a avut strânsa
legătură dintre Bucureşti, Belgrad şi
Praga. Prin constituirea Micii Antante (sau
Mica Înţelegere), în anii 1920-1921, s-a
urmărit de fapt realizarea unei alianţe
militare defensive între România,
Iugoslavia şi Cehoslovacia împotriva unei
eventuale agresiuni ale Ungariei şi
Bulgariei.
Motivând
apartenenţa
României la această alianţă politicodiplomatică şi militară, Take Ionescu
scria: „Un război nu se termină cu
semnarea tratatelor de pace. El se
continuă chiar în sufletele popoarelor, iar
datoria oamenilor de stat este de a crea şi
menţine o stare a lucrurilor care să
convingă, pe cei ce ar năzui să răstoarne
ordinea nou stabilită, de lipsa de sens şi
chiar de pericolul unei asemenea
încercări”, iar Eduard Beneş mergea mai
departe, precizând că „ea [Mica
Înţelegere] trebuie să reconstituie politic,
economic şi social Europa Centrală a
viitorului”2.
Odată
cu
încheierea
tratativelor dintre cele trei ţări – România,
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Vom menţiona însă că România,
pentru punerea în practică a politicii sale
de apărare, a trecut imediat la
deschiderea de noi birouri ale ataşaţilor
militari români mai întâi, în S.U.A. şi
Anglia (1919), apoi în Polonia, Ungaria,
Cehoslovacia, Japonia, Franţa, Turcia,
Belgia, Austria, Bulgaria, Serbia, Grecia,
Italia, ajungând în ajunul celui de-al doilea
război mondial la un număr de 23 de
ataşaţi militari acreditaţi în străinătate.
Sarcinile birourilor ataşaţilor militari la
unele posturi erau atât de mari încât s-a
simţit nevoia acreditării şi a unor
ajutoare. Apar astfel primii ataşaţi militari
adjuncţi, specializaţi pe probleme de
aeronautică sau navigaţie maritimă la
Paris (1925) şi Londra (1935). Ca
importanţă, în cadrul corpului diplomatic,
„Ataşatul militar vine după Şeful Misiunii
şi după cel care în acea Legaţie înlocuieşte
pe Ministru când este absent”. Mai târziu,
în 1938, prin Regulamentul pentru ataşaţi
militari se stabilea rolul şi locul ataşatului
militar care făcea parte din „misiunea
diplomatică a României, cu rol de
consilier tehnic şi militar al şefului de
misiune”, reprezentând „armata română,
autoritatea română şi interesele armatei
române în toate împrejurările faţă de
autorităţile autohtone, corpul diplomatic
şi cetăţenii români, indiferent de statutul
lor în ţara de acreditare”6.
În acest context politico-militar
internaţional statul român a numit la
Belgrad şapte ataşaţi militari (şi anume
Dumitru Motaş, Constantin Miltiade,
Alexandru Pastia, Ilie Creţulescu,
Alexandru Idieru, Florin Rădulescu,
Gheorghe Baloşin şi la Praga tot şapte (şi
anume: Lucio Victor Vecchio, Anton
Iovanovici, Fotache Pastia, Haralambie

Dimitriu, Aurel Racoviţă, Andrei Nasta,
Ion Eftimiu)7.
Primul ataşat militar în Cehoslovacia
a fost maiorul Vecchio Lucio Victor (19191921). Acesta s-a născut la 27 aprilie
1883 în Focşani. Militar de carieră, a
absolvit Şcoala de fii de militari – Iaşi,
Şcoala militară de infanterie şi alte cursuri
de perfecţionare8. În timpul primului
război mondial a fost pe front „de la
începutul campaniei până la data de 20
septembrie 1915 când a fost rănit”9,
perioadă în care a dovedit că are
„aptitudinea şi
educaţia militară
desăvârşită, conducându-şi unitatea la
atac cu multă bravură”10. După
terminarea războiului, fiind „un ofiţer
desăvârşit din toate punctele de vedere”11
va fi trimis, la 15 septembrie 1919, ca
ofiţer
de
legătură
pe
lângă
Comandamentul Suprem al Armatei
Cehoslovace
şi
ataşat
Secţiei
12
informaţiilor . În scurt timp, fiind
„inteligent, foarte muncitor şi foarte
ordonat în lucrări, a ştiut să se pună la
curent cu situaţia şi cerinţele noului
serviciu, dovedind mult tact şi abilitate”13.
Ca urmare a acestor calităţi este numit, la
1 noiembrie 1920, ataşat militar la
Praga14. În această calitate „a făcut o bună
figură printre ataşaţii militari străini” şi „a
înaintat tot timpul rapoarte documentate
asupra situaţiei militare a armatei
cehoslovace şi asupra situaţiei interne”15.
Un alt ataşat militar român în
Cehoslovacia a fost colonelul Iovanovici
Anton (1921-1922). Acesta s-a născut la
17 ianuarie 1875 în Târgu Măgurele. A
urmat mai multe şcoli militare – Şcoala de
ofiţeri (14 septembrie 1894 – 1 iulie
1896); Şcoala Specială de Cavalerie
(1909-1911)16 – îndeplinind, de-a lungul
timpului, o serie de funcţii, de la profesor
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la Şcoala de ofiţeri activi şi pedagogie
militară până la gradul de general şi
numit Şef de Stat Major la Inspectoratul
Armatei (1923)17.
În calitate de comandant al unor
unităţi militare s-a distins atât în
campania din Bulgaria (mobilizat la 23
iunie 1913), cât şi în timpul marelui
război 1916-1918 (mobilizat la 15 august
1916)18. Pentru modul cum şi-a
desfăşurat activitatea şi s-a distins în
campaniile militare a fost apreciat şi
decorat cu Medalia Avântul Ţării (1913);
Ordinul Steaua României în grad de ofiţer,
cu panglica de Virtute Militară (1917);
Ordinul Coroana României în grad de
comandor (1922) ş.a19.
Începând cu data de 1 ianuarie 1921
pentru faptul că „era un ofiţer serios,
muncitor
şi
priceput”,
colonelul
Iovanovici a fost numit ataşat militar la
Viena, iar de la 15 iulie 1921 a cumulat şi
funcţia de ataşat militar în Republica
Cehoslovacia20. În această calitate – de
ataşat militar – el „a înaintat Marelui Stat
Major rapoarte interesante asupra
situaţiei interne a Republicii Austriece şi
informaţii preţioase culese în Viena,
relative la uneltirile şi înarmările
ungurilor”21, iar la Praga „a urmat a-şi
îndeplini însărcinarea cu acelaşi zel,
inteligenţă şi competenţă ca şi în trecut”,
dovedindu-se „pe tot timpul cât a fost în
străinătate un excelent ataşat militar şi un
eminent ofiţer de stat major”22.
Seria ataşaţilor militari la Praga a
continuat cu Pastia Fotache (1923-1924).
Născut la 12 mai 1882 în Slobozia, judeţul
Ilfov, absolvent al Şcolii fiilor de militari –
Iaşi (1989-1902), al Şcolii militare
infanterie şi cavalerie (1903-1904), Şcolii
Superioare de război (1919/1920) ş.a23.,
de-a lungul timpului „s-a achitat în mod

conştiincios de toate sarcinile pe care i leau dat”24. După terminarea primului
război mondial a fost cooptat în Comisia
de delimitare a frontierelor, ce aparţinea
de Ministerul de Externe, apoi – de la 1
iunie 1921 la 1 mai 1922 – a fost
repartizat la Direcţia Şcolilor Militare,
unde s-a evidenţiat pentru munca depusă
şi apreciat că „merită să ajungă la cele mai
înalte trepte ierarhice militare”25. În
virtutea acestor calităţi, la 1 mai 1922 a
fost numit ataşat militar la Sofia, girând în
acelaşi timp şi postul de la
Constantinopol. Din rapoartele trimise
din cele două ţări rezultă că Pastia
Fotache „posedă cunoştinţe solide şi este
la curent cu ştiinţa militară şi că posedă
calităţile de cultură generală, tact şi
discernământ care se cer îndeosebi
pentru îndeplinirea grelei sarcini ce
are”26. Colonelul Pastia Fotache a fost
ataşat militar în Bulgaria până la data de
15 iulie 1924 când a fost detaşat în Turcia
în aceeaşi calitate”27, achitându-se ca şi în
anii precedenţi de această însărcinare, în
mod desăvârşit”28. Menţionăm că în
dosarul personal (din cadrul Arhivelor
Militare Române, Piteşti) al colonelului
Pastia Fotache nu se regăseşte reliefată
activitatea lui în calitate de ataşat militar
la Praga*.
În această perioadă (începând cu data
de 1 aprilie 1922), în calitatea de ataşat
militar la Praga – girând şi postul de la
Viena – a funcţionat colonelul Dimitriu
Haralambie. El va îndeplini această
funcţie (de ataşat militar la Praga) până în
anul 1927 când este înlocuit de
locotenent-colonelul Racoviţă Aurel29. În
calitate de ataşat militar la Praga, Dimitriu
Haralambie a trimis numeroase lucrări şi
informări „foarte utile, bine făcute şi
denotând că are cunoştinţe militare”
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privind: situaţia politică şi militară din
Cehoslovacia; starea de spirit din armata
cehoslovacă; aprecieri privind Convenţia
franco-cehoslovacă; liniile strategice ale
Statului Major Cehoslovac în cazul
declanşării unui nou război mondial;
studii privind zonele de concentrare ale
armatei ungare; o dare de seamă privind
structura formaţiunilor secrete din
armata germană etc.30.
După Dimitriu Haralambie a fost
trimis, ca ataşat militar în Cehoslovacia,
locotenent-colonelul Racoviţă Aurel.
Acesta s-a născut la 16/29 mai 1890 în
oraşul Botoşani. Clasele primare le-a
urmat la Tg. Ocna, cele gimnaziale la
Liceul „Principele Ferdinand” din Bacău
(1901-1905) şi cele militare la „Şcoala
fiilor de Militari – Iaşi” (1905-1908).
Urmează Şcoala Militară de Cavalerie de
la Târgovişte (1908-1910), obţinând
gradul de sublocotenent şi, la 1 iulie 1910,
fiind repartizat la Regimentul 7 Roşiori
„Cuza Vodă” – Iaşi31. În calitate de militar
el era caracterizat de superiorii lui astfel:
„Cu o înfăţişare plăcută, o ţinută foarte
corectă şi îngrijită, locotenent-colonelul
Racovitză arată multă prestanţă în toate
împrejurările. Bun călăreţ a probat în
toate o capacitate că este rezistent şi are
sănătate perfectă. Ofiţer energic, cu multă
prevedere arătată în tot timpul
serviciului, în funcţia ce a îndeplinit de
subşef de Stat Major şi şef al Brigăzii I
Organizare şi Mobilizare că este un om
hotărât cu multă voinţă şi perseverenţă.
Bun camarad, caracter bun şi real. Are
spirit de observare şi metodă îngrijită în
tot ceea ce i se încredinţează”32.
Pentru calităţile sale deosebite a fost
cooptat şi în serviciul diplomatic. Astfel, în
perioada 31 august 1927 – 1 noiembrie
1930, din dispoziţiile Marelui Stat Major,

Secţia a II-a Informaţii, locotenentcolonelul Aurel Racoviţă îndeplineşte
funcţia de ataşat militar în Cehoslovacia,
fiind acreditat şi în Austria. Această
funcţie necesita calităţi militare şi
personale deosebite, puţini ofiţeri de Stat
Major fiind capabili a o îndeplini. Pe lângă
pregătirea militară, ţinuta impecabilă şi
înaltul grad de stăpânire a limbilor străine
de uzanţă diplomatică (cu precădere
limba franceză în acea perioadă), ataşatul
militar trebuia să fie un bun observator
politic şi militar, furnizor de informaţii de
primă importanţă pentru Marele Stat
Major Român.
Fără a căuta să intrăm în detalii, în
baza documentelor ce se află la Arhivele
Militare Române, amintim că în calitatea
sa de ataşat militar s-a preocupat de:
realizarea unei bune cooperări militare
dintre România şi Cehoslovacia;
trimiterea de informaţii privind noile
dotări cu armament şi tehnică de luptă a
armatei ungare. Şi în baza acestor
informaţii Marele Stat Major român a
desprins ideea unui posibil conflict cu
Ungaria şi a propus constituirea unei forţe
comune de apărare, compusă din 20
divizii cehoslovace, 12 divizii iugoslave şi
8 divizii române (România având 15 mari
unităţi pregătite să riposteze eventual
împotriva Bulgariei)33; atitudinea presei
occidentale – din ţările revanşarde –
privind România; studii privind armatele
din Cehoslovacia şi Austria.
Întreaga sa activitate de ataşat militar
era astfel caracterizată de Statul Major:
„În calitatea sa de ataşat militar a întocmit
mai multe lucrări, parte cerute, parte din
propria-i iniţiativă, punând mult zel în
îndeplinirea acestui serviciu. Lucrările
sale se referă în special la instrucţie în
armata cehoslovacă şi instrucţie de
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război. Locotenent-colonelul Racoviţă a
mai înaintat un studiu privitor la armata
austriacă şi unul privitor la înaintările
Ungariei”34. După revenirea în ţară, în
funcţiile de comandă pe care le-a avut, a
fost apreciat în mod deosebit de şefii
ierarhici. În acest sens stau mărturie
notările
generalilor
Constantin
Anastasescu, Nicolae Ciupercă, Constantin
Pantazi, Petre Dumitrescu ş.a. În calitate
de comandant al Brigăzii 6 Cavalerie,
generalul Aurel Racoviţă s-a aflat în
fruntea marii unităţi, când, la 23 iunie
1941, s-a dat celebrul ordin de trecere a
Prutului (Generalul Aurel Racoviţă s-a
stins din viaţă la 24 iunie 1957).
Aurel Racoviţă a fost urmat, în calitate
de ataşat militar la Praga, de locotenentcolonelul Nasta Andrei (1930-1935). S-a
născut la 20 septembrie 1892 la Craiova.
După absolvirea Liceului Carol I din
Craiova a urmat mai multe şcoli de
pregătire militară: Şcoala pregătitoare de
artilerie; Şcoala specială de artilerie;
Şcoala Superioară de Război (1919-1921)
ş.a35. În timpul campaniilor din 19161918 a luat parte la mai multe bătălii de
pe Valea Oltului şi Carpaţi, de la
Nămoloasa şi Mărăşeşti ş.a36. În perioada
17 ianuarie – 28 februarie 1918 a fost
dislocat în Basarabia, în calitate de
comandant de baterie în Regimentul 23
Artilerie37. Pentru merite deosebite a fost
decorat cu Medalia „Victoria” a Marelui
Război; Crucea Comemorativă de Război
1916-1918 şi Coroana României clasa a
IV-a38. De-a lungul timpului a îndeplinit
mai multe funcţii în armată – profesor de
istorie militară la Şcoala Specială de
Artilerie; director de studii şi comandant
la Divizionul Elevi de la Cursul de
pregătire militară de la Şcoala Politehnică

Timişoara39; şef de Stat Major al Diviziei
operative ş.a40.
În toate funcţiile în care a activat şi-a
îndeplinit cu conştiinciozitate şi tenacitate
diferitele însărcinări care i s-au dat, fiind
caracterizat de superiorii lui ca „Foarte
inteligent, judecată sănătoasă, cu mult
bun simţ; metodic şi ordonat în lucrări”41.
Pentru meritele sale a fost numit, cu
începere din noiembrie 1930, ca ataşat
militar la Praga, funcţie pe care a
îndeplinit-o până la 15 ianuarie 1935. El
şi-a creat „legături solide în Marele Stat
Major Cehoslovac şi în general în toate
cercurile militare”42, fapt ce s-a dovedit
important pentru România cu ocazia
Conferinţei marilor state majore ale Micii
Înţelegeri – ce a avut loc în noiembrie
1934 la Praga43. După ianuarie 1935 a fost
rechemat în ţară fiind pus la dispoziţia
Marelui Stat Major „aducând o folositoare
contribuţie în diferite însărcinări şi lucrări
ce i-au fost încredinţate, în special în
colaborare cu delegaţia militară
cehoslovacă în ţara noastră”44.
În conformitate cu diverse acorduri şi
convenţii militare ale Micii Înţelegeri,
România a trimis ataşaţi militari şi la
Belgrad. În perioada 1919-1927 a activat,
în această calitate, colonelul Motaş
Dumitru, caracterizat de superiorii săi ca
„Foarte inteligent sub aspectul unei firi
calme, deosebită, o mare putere de muncă
rodnică şi metodică”45. În activitatea
desfăşurată la Belgrad, prin faptul că avea
„o situaţiune excelentă în corpul
diplomatic şi în cercurile politice şi
militare sârbeşti”46 a reuşit să trimită în
ţară „informaţii preţioase”47 privind
politica internă şi externă a Regatului
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor; politica
militară; organizarea armatei şi poliţiei48;
de asemenea, el a urmărit cu mare atenţie
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politica militară dusă de Ungaria
(începând cu 1 mai 1923 a îndeplinit şi
funcţia de ataşat militar la Buda-Pesta)49;
trimiţând rapoarte asupra activităţilor
statului cu privire la dezvoltarea
industriei militare şi capacitatea de luptă
a armatei maghiare50.
După Motaş Dumitru, a urmat, ca
ataşat militar la Belgrad, Miltiade
Constantin (1927-1928). Acesta s-a
născut la 23 martie 1880 în Craiova. A
urmat şi absolvit mai multe şcoli militare:
Şcoala militară de infanterie; Şcoala
Superioară de Război; specializări în
Franţa (la Metz – Centrul de studii tactice
şi artilerie şi Versailles – Centrul de
specialitate al infanteriei)51. S-a afirmat în
mod deosebit, în războiul din 1916-1918,
când a dovedit „că pe lângă cunoştinţe
solide şi aptitudini militare foarte
frumoase posedă şi calităţile unui
adevărat ofiţer de război”52. Începând cu
data de 4 iunie 1927, colonelul Miltiade
Constantin a fost mutat la Marele Stat
Major şi detaşat la Belgrad, ca ataşat
militar, şi unde a activat până la data de
22 mai 192853.
Activitatea de ataşat militar la Belgrad
a fost continuată de maiorul Pastia
Alexandru (1928-1930). Acesta s-a născut
la 25 decembrie 1893 la Fălticeni. Pentru
faptul că era „un temperament calm, plin
de învăţătură, cu multă putere de
muncă”54 a fost numit, la 13 martie 1928,
ca ataşat militar în Iugoslavia55. În această
calitate el s-a distins prin „claritatea
expunerilor sale din studiile făcute, prin
temeinicia aprecierilor şi puterea lui de a
sintetiza şi analiza informaţiile”56
privitoare la politica internă, externă şi
militară a Iugoslaviei.
O activitate îndelungată, în calitate de
ataşat militar, a fost cea a locotenent-

colonelului Creţulescu Ilie (1931-1937).
El s-a născut la 2 octombrie 1892 la
Ploieşti. Cariera militară şi-a desăvârşit-o
prin absolvirea şcolilor militare: Şcoala
militară de infanterie; Cursul de
informaţii „Sf. Gheorghe”; Şcoala
Superioară de Război57. A fost mobilizat în
timpul primului război mondial de la 15
august 1916 până la 30 iulie 1918,
remarcându-se prin curaj şi hotărâre,
fiind mai apoi mobilizat din nou la 28
octombrie 1918 şi demobilizat la 31
martie 1921. Pentru activitatea sa militară
a fost decorat cu „Steaua României”,
gradul de cavaler, panglica Virtutea
Militară; Medalia „Crucea Comemorativă”
a campaniei 1916/1918 şi Coroana
României, în grad de ofiţer58. Referindu-se
la întreaga sa activitate, de ataşat militar,
generalul Partenie sublinia: „Prin
experienţa sa în serviciul de informaţii,
tactul său deosebit şi sufletul pe care l-a
pus a făcut ca în străinătate să se deschidă
porţi largi de pătrundere în anumite
direcţiuni, de unde am putut şi vom putea
şi de aci înainte să privim just asupra unor
probleme de mare importanţă pentru
ţara noastră”59.
În întreaga perioadă (1919-1939),
diplomaţia militară română, constituită
din ataşaţii militari şi Secţia a II-a din
Statul Major General care îi coordona, din
ofiţerii secţiei operaţii supervizaţi chiar de
Şeful Statului Major General care
cooperau în cadrul Micii Înţelegeri şi a
Pactului Balcanic, a avut un aport
hotărâtor în înfăptuirea politicii de alianţe
a României pentru apărarea integrităţii
sale teritoriale în noile fruntarii60.
Faptul că cele două alianţe nu vor
funcţiona în faţa agresiunii pentru care au
fost create, nu se datorează nici României
şi nici statelor aliate, ci marilor puteri
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europene Anglia şi Franţa, nehotărâte să
se opună agresiunii Germaniei şi Italiei.
ATAŞATI MILITARI ÎN CEHOSLOVACIA 1919-1939*
1.

Vecchio Lucio
Victor

2.

Iovanovici Anton

3.
4.
5.
6.
7.

Pastia Fotache
Dimitru Haralambie
Racoviţă Aurel
Nasta Andrei
Eftimiu Ion

Maior

1919-1921

Praga

Colonel

1921-1922

Praga

Lt.colonel
Colonel
Lt.colonel
Lt.colonel
Lt.colonel

1923-1924
1924-1927
1927-1930
1930-1935
1935-1939

Praga
Praga
Praga
Praga
Praga

În 1919 a fost ofiţer de legătură
pe lângă Marele Cartier general
cehoslovac
A fost acreditat şi în Austria din
1919

ATAŞATI MILITARI ÎN IUGOSLAVIA 1919-1939
1.
2.
3.
4.
5.

Motaş Dumitru
Miltiade
Constantin
Pastia Alexandru
Creţulescu Ilie
Idieru Alexandru

Colonel
Colonel

1919-1927
1927-1928

Belgrad
Belgrad

Maior
Lt. Colonel
Lt. Colonel

1928-1930
1931-1937
1937-1939

Belgrad
Belgrad
Belgrad

Note:

A fost acreditat şi în
Grecia
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Abstract: The history of medieval Wallachia and modern Romania
recorded several important dynasties, two of them – the first dynasty of
Wallachia and the Hohenzollern-Sigmaringen dynasty – having various
common elements, such as the political legitimation, achieved by the
Church intercession. In this respect, by being mentioned in a religious
book, the prince’s or the king’s son could emphasise his political function
as throne successor. This situation was typical for Mihnea Turcitul, in the
16 the century, while, in the 20th century, Carol II, although was involved
in printing an official translation of the New Testament, failed to appear
in its pages as crown heir, because he abandoned his prerogatives as
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reînnoi ideea legitimității politice, nu
doar la nivel general, dinastic, ci și dintro perspectivă particulară, caracteristică
fiecărui conducător în parte. Una dintre
aceste metode a fost legitimarea prin
intermediul Bisericii, știut fiind faptul că
motivarea actului politic a făcut adeseori
trimitere la aspectul religios, în acest
spectru larg fiind inclusă și complicata
chestiune a succesiunii tronului.
Această modalitate de construire a
legitimității a fost folosită și de domnii
din prima dinastie a Țării Românești,
respectiv de regii din familia
Hohenzollern-Sigmaringen. Este bine
știut faptul că în Evul Mediu, puterea
politică era de drept divin, domnia din
Țara Românească nefăcând excepție din
acest punct de vedere; o analiză a
documentelor emise de primii domni
dintre Carpați și Dunăre relevă faptul că
acești au folosit, în titulatura lor, formula
„din mila lui Dumnezeu”1. Deși monarhia
românească din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea și prima parte a
secolului
al
XX-lea
era
una
constituțională, regii din familia
Hohenzollern-Sigmaringen au păstrat,
cel puțin formal, în actele oficiale,
menționare divinității ca izvor al puterii
politice2.
Un alt loc comun al celor două
dinastii în discuție, din perspectiva
legitimării politice și stabilirii succesiunii
tronului, prin intermediul Bisericii, a fost
menționarea conducătorilor politici pe
cărțile folosite în serviciul divin. Din
acest punct de vedere, în studiul de față
vom analiza compartiv cazurile a doi
domni din secolul al XVI-lea – Alexandru
II Mircea și Mihnea Turcitul – respectiv a
doi regi din secolul al XX-lea – Ferdinand
și Carol al II-lea.

Istoria

statului medieval al Țării
Românești, începută în secolul al XIV-lea
și continuată, cinci veacuri mai târziu,
prin istoria României moderne, a
cunoscut în evoluția sa succesiunea mai
multor dinastii, familiile domnești și
regale, care au corespuns atât Țării
Românești de la începuturi, cât și
României de mai târziu, succedându-se
unele altora și păstrând adeseori
elemente comune în cadrul complexului
proces de legitimare politică. Dintre
aceste elemente pot fi amintite numele
de Basarab, pe care l-au purtat urmașii
Craioveștilor, ajunși pe tronul Țării
Românești în secolele al XVI-lea și al
XVII-lea sau politica ecleziastică a regelui
Carol I, care a restaurat vechile biserici,
ctitorite de domnii valahi. În aceste
exemple se poate vedea intenții noilor
dinastii de a se așeza în tradiția celor
vechi, de a-și găsi noi puncte de
legitimitate și de a continua anumite linii
politice trasate de predecesori.
Evoluția comparată a dinastiilor
dintre Carpați și Dunăre relevă și situații
în care apar elemente comune, dar care
nu pot fi justificate printr-o intenție
explicită a conducătorilor politici de a
continua tradiții existente anterior. Altfel
spus, se poate observa că strategiile de
legitimare politică înfățișează aspecte ce
le regăsim la distanță de secole unele de
altele, dar care nu au legături de
cauzalitate directă și, mai mult decât atât,
nu prezintă existența unor canale de
transmitere a informației dinspre trecut
spre prezent.
În decursul unei istorii de șase
secole, domnii valahi sau regii din
dinastia străină au făcut apel la diverse
metode pentru a justifica sau pentru a
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Alexandru II Mircea, domn al Țării
Românești în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea3, după experiența detronării din
primăvara anului 15744, a încercat,
reîntors în a doua domnie, să-și asigure
succesiunea și să-și securizeze dinastia,
prin asocierea la tron a fiului său, Mihnea,
viitorul domn Mihnea Turcitul5. Din
totalitate izvoarelor ce descriu asocierea la
domnie dintre Alexandru II și Mihnea6,
reținem o categorie importantă de surse
primare – cărțile de cult. În număr de patru
– un Octoih7, o Psaltire8, un Triod9 și un
Tetraevangheliar10 – acestea reprezintă
elemente foarte importante în programul
politic al domnului valah.
În Octoih sunt menționați ca
donatori „Io Alexandru voevod, cu fiul
meu iubit Io Mihnea voevod”, această
carte de cult fiind chiar primul izvor care
amintește asocierea la domnie dintre cei
doi, ea începând a fi redactată la 12 mai
157411. În Psaltirea amintită mai sus,
regăsim următorul fragment referitor la
Alexandru II Mircea și Mihnea Turcitul:
„Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu
împlinirea Sfântului Duh şi cu porunca
domnului Io Alexandru voevod şi a fiului
său Io Mihnea voevod… eu păcătosul
diacon Coresi am scris această sfântă
carte ce se numeşte Psaltire… Şi s-au
scris aceasta de la facerea lumii în anul
7085 [1 septembrie 1576 – 31 august
1577]”12. În intervalul 24 august 1577 –
26 martie 1578 a fost scris Triodul, din
care reținem următorul text: „Din
porunca domnului Io Alexandru voevod
şi a fiului său Io Mihnea voevod, eu
păcătosul diacon Coresi am scris aceste
cărţi cu 5 ucenici”13. În cea de-a patra
carte de cult (Tetraevangheliarul) s-a
păstrat și imaginea celor doi domni ai
Țării Românești – „Io Alexandru

voievod” şi „Io Mihnea voievod” –
înveșmântați în haine princiare și
purtând pe cap coroane, această
reprezentare regăsindu-se la sfârșitul
Evangheliei după Matei, drept pentru
care în fața celor doi apare Evanghelistul
binecuvântând14.
Cum în Evul Mediu românesc, titlul
voievodal puratat de fiu în timpul
domniei tatălui său îi garanta acestuia
statutul de asociat la tron15, putem
concluziona, lucru ce îl afirmam și mai
sus, că Mihnea Turcitul a fost asociat la
domnia tatălui său, Alexandru II
Mircea16. Asocierea la domnie reprezenta
o etapă intermediară parcursă de asociat
pentru accederea la tron, după moartea
tatălui său; „uns de Biserică și recunoscut
de boieri încă din timpul vieții titularului
– nota Emil Vârtosu – domnul asociat se
găsea învestit, în formă publică adecvată,
cu puterea de a domni și nu mai putea fi
înlăturat decât prin forță și prin
«hiclenie»”17. În aceste condiții, se poate
spune că, încă din timpul domniei sale,
Alexandru II Mircea l-a pregătit pe fiul
său, Mihnea, să devină domn și să-i
urmeze la tron, lucru care s-a și realizat
imediat după moartea lui Alexandru18.
În continuare, ne vom opri asupra
celui de-al doilea caz – Ferdinand-Carol
al II-lea. Cercetarea a două documente
păstrate în fondul Miron Cristea de la
Serviciul Arhivelor Naționale Istorice
Centrale19, ne permite să analizăm relația
dintre cei doi regi, folosind cărțile de cult
ca izvoare de primă însemnătate. Un
prim document este sumarul ședinței
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, din 16 mai 192520, în care se
arăta, printre altele, că un manuscris al
Noului Testament, în traducerea lui Gala
Galaction, urma a fi trimis la tipar, dar
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cum
Fundația
Principele
Carol,
proprietara manuscrisului, nu avea banii
necesari tipăririi, partea financiară urma
a fi acoperită de Institutul Biblic. Pentru
perfectarea acestei activități, Sfântul
Sinod încheia o înțelegere cu „Principele
moștenitor Carol”21 – așa cum apare el în
document – în urma căreia Noul
Testament urma a fi trimis spre tipărire.
Până aici situația pare a fi
asemănătoare celei de la sfârșitul
secolului al XVI-lea. Așa cum numele lui
Mihnea, viitorul domn Mihnea Turcitul,
apărea pe cărțile de cult tipărite în
timpul domniei tatălui său, Alexandru II
Mircea, tot astfel, numele lui Carol,
viitorul rege Carol II, urma, cel mai
probabil, să fie menționat într-o ediție a
Noului Testament, tipărită în timpul
domniei
tatălui
său,
Ferdinand.
Evenimentele ulterioare aveau să
schimbe acest curs firesc al lucrurilor. În
decembrie 1925, Carol a renunțat la
prerogativele sale privind moștenirea
tronului, pentru ca la 4 ianuarie 1926,
cele două Camere ale Parlamentului să ia
act de renunțarea la tron și să-l proclame
ca moștenitor pe Mihai, fiul lui Carol22.
Cel de-al doilea document de la
Serviciul Arhivelor Naționale Istorice
Centrale, amintit mai sus, era proiectul
foii de titlu a Noului Testament, propus
de patriarhul Miron Cristea, în anul
192723. Atrage atenția faptul că în
respectiva foaie de titlu se menționa că
Noul Testament vedea lumina tiparului
„în zilele Majestății Sale Regelui
Ferdinand I”24. Având în vedere
evenimentele politice de la sfârșitul lui
’25 și începutul lui ’26, fostul moștenitor
al tronului, Carol, nu-și mai putea găsi
nicidecum locul, alături de tatăl său,

regele Ferdinand, pe o carte de cult
tipărită de Casa Regală a României.
La final, putem spune că dacă
Mihnea Turcitul a apărut alături de
Alexandru II Mircea pe cărțile de cult din
secolul al XVI-lea, în calitate de voievod
asociat și ca viitor urmaș al tronului, în
acest fel legitimându-se politic prin
intermediul Bisericii, Carol II a ratat
această ocazie, datorită renunțării la
tron.
ANEXE
-1„Noul Testament
tradus dupe textele originale
de Preacucernicul preot Grigorie Pișculescu
(Gala Galaction) misionar al arhiepiscopiei
Bucureștilor
și tipărit în zilele
Majestății Sale Regelui
Ferdinand I
și cu îndemnul și purtarea de grijă
a Înaltpreasfinției Sale Domnului Domn
Miron
întâiul patriarh al României
1927”
(S.A.N.I.C., fond Miron Cristea, f. 66)
-2„Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe
Române
.........................
Sumarul ședinței din ziua de 16 mai 1925
I.P.S.
Patriarh face următoarele
comunicări:
1) Sf. Sinod, în urma înțelegerii făcută cu
A.S.R., Principele moștenitor Carol, Fundația
Principele Carol, proprietara manuscrisului,
va pune în curând sub tipar Noul Testament
tradus de P.C. Preot Gr. Pișculescu (Gala
Galaction). Dar cum Fundația nu dispune de
fondurile necesare tipărirei, Institutul Biblic,
după puterile sale, va contribui la această
operă atât de inportantă (așa în original, n.n.,
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L.M.I., L.D.) și necesară și roagă Sf. Sinod să
ratifice această înțelgere și să aprobe ca
Institutul Biblic să ajute cu fonduri la tipărire.
1. Se ratifică înțelegerea intervenită între
I.P.S. Patriarh și A.S. Regală, Principele
moștenitor, Carol, în privința tipărirei Noului
Testament, tradus de P.C. Preot Gr. Pișculescu
(Gala Galaction).
2. Se autorizează Institutul Biblic ca, în
măsura necesităților și a puterilor sale, să
ajute la această tipărire.
2) Tot în înțelegere cu A.S.R., Principele
Carol, comunică I.P.S. Sa am stabilit
modalitățile ca să fie ajutat P.C. Pr. Grigorie
Pișculescu (Gala Galaction) ca să înceapă a
traduce și Vechiul Testament. În acest scop
Fundația Principele Carol, Institutul Biblic și
eventual Ministerul Cultelor să creeze un
fond suficient, din care să se susțină Pr. G.
Pișculescu, pentru a se putea ocupa exclusiv
numai cu traducerea Vechiului Testament
câțiva ani, până când va fi gata întreaga
traducere și rog Sf. Sinod să ratifice această
înțelegere.
1. Se ratifică înțelegerea intervenită între
I.P.S. Patriarh și A.S. Regală, Principele Carol I,
în privința traducerii Vechiului Testament.
2. Se autorizează Institutul Biblic a
contribui cu fonduri pentru traducerea
Vechiului Testament de către Pr. Gr.
Pișculescu.”
(S.A.N.I.C., fond Miron Cristea, f. 67)

Ultimul act emis de un rege al dinastiei
Hohenzollern-Sigmaringen – abdicarea
regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947 –
conținea formula „prin grația lui
Dumnezeu și voința națională” (Ioan
Scurtu,
Gheorghe
Buzatu,
Istoria
românilor în secolul XX (1918-1948),
București, Editura Paideia, 1999, p. 592).
3 Pentru originea sa, ascensiunea la tron și
limitele cronologice ale domniei, dar și pentru
o
cuprinzătoare
bibliografie
privind
personalitatea lui, vezi Constantin Rezachevici,
Cronologia critică a domnilor din Ţara
Românească şi Moldova, a. 1324 – 1881, I.
Secolele
XIV-XVI,
Bucureşti,
Editura
Enciclopedică, 2001, p. 255-263, 267-272.
4 Ibidem, 262-263.
5 Liviu Marius Ilie, Asocierea la domnie
dintre Alexandru II Mircea şi fiul său
Mihnea, în „Analele Universităţii din
Craiova. Seria Istorie”, an XI, nr.11/2006,
p. 85.
6 Ibidem, passim.
7 Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia
românească veche (1508-1830), tom I
(1508-1716), Bucureşti, 1903, p. 60.
8 Ibidem, p. 68; Gernot Nussbächer, Din
cronici şi hrisoave. Contribuţii la istoria
Transilvaniei, în româneşte de Elisabeta
Marin şi Gernot Nussbächer, cuvânt
înainte de Costin Feneşan, Bucureşti,
Editura Kriterion, 1987, p. 166-167.
9 Ion Bianu, Nerva Hodoş, op. cit., p. 69;
Gernot Nussbächer, op. cit., p. 166-167.
10 G. Popescu-Vâlcea, Un manuscris al
voievodului Alexandru al II-lea, Bucureşti,
Editura Meridiane, 1984, p. 8.
11 Ion Bianu, Nerva Hodoş, op. cit., p. 60.
12 Ibidem, p. 68; Gernot Nussbächer, op.
cit., p. 166-167.
13 Ion Bianu, Nerva Hodoş, op. cit., p. 69;
Gernot Nussbächer, op. cit., p. 166-167.
14 G. Popescu-Vâlcea, op. cit., p. 8, ilustrația
XXII; pentru o analiză a celor patru cărți
de cult, vezi și Constantin Rezachevici, op.
cit., p. 271.
15 Cf. cu ibidem, p. 25.
2
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Despre celelalte izvoare care descriu
această asociere, precum și analiza lor,
vezi Liviu Marius Ilie, op. cit., passim.
17 Emil Vârtosu, Titulatura domnilor și
asocierea la domnie în Țara Românească și
Moldova (până în secolul al XVI-lea),
[București], Editura Academiei Române,
1960, p. 147.
18 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 274 și
urm.
19 Serviciul Arhivelor Naționale Istorice
Centrale (în continuare S.A.N.I.C.), fond
Miron Cristea, f. 65-67.
20 Ibidem, f. 67.
21 Ibidem.

Despre aceste evenimente, a se vedea
Ioan Scurtu, Criza dinastică din România
1925-1930,
București,
Editura
Enciclopedică, 1996, p. 36 și urm.; Istoria
românilor, VIII. România întregită (19181940), coord. Ioan Scurtu, secr. Petre Otu,
București, Editura Enciclopedică, 2003, p.
257-259; Lucian Dindirică, Miron Cristea –
patriarh, regent și prim-ministru, Iași,
Editura Tipo Moldova, 2011, p. 284 și
urm.
23 Documentul s-a păstrat atât scris de
mână (S.A.N.I.C., fond Miron Cristea, f. 65),
cât și bătut la mașină (ibidem, f. 66).
24 Ibidem.
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că dacă n-ar fi fost conjunctura
internațională care ne poate impune
în fiecare moment răspunderi grave,
ar mai fi amânat un an sau doi
convocarea unui Parlament”8.
Neavând niciun sprijin real pe plan
internațional din partea marilor puteri
europene, dar nici în politica internă,
unde, dorind să-și impună monopolul,
ajunsese să își creeze opozanți
înverșunați, regele Carol al II-lea se
găsea, în primăvara anului 1939, întro situație destul de dificilă. Existau, în
perioada respectivă, tot mai multe
voci din rândurile elitei partidelor
tradiționale
care
cereau
chiar
abdicarea suveranului,9 pe care îl
vedeau principalul vinovat pentru
izolarea
României
pe
teren
internațional; membrii partidului
regal și principalii susținători ai
regimului carlist erau și ei blamați
pentru
susținerea
acordată
monarhului. O reliefare a acestei
situații în care se găsea prins regele o
regăsim chiar în jurnalul său;
comentând o scisoare primită de la
Gheorghe Tătărescu, Carol afirma –
„pe de altă parte, el face observația că
F.R.N. nu este un organ destul de viu și
că făcându-ne datoria pentru a apăra
țara, vom trece prin momente foarte
grele, cari vor da prilejul opoziției săși ridice capul și atunci situația mea și
a guvernului vor fi critice. El
preconizează un guvern de Uniune
Națională, cu mandatul limitat, de a
trece hopul. Ideea e frumoasă în sine,
dar are marele cusur de a stârni din
nou viața partidelor, de a învia morții,
cum sunt Maniu și Dinu Brătianu și de
a sacrifica pe Călinescu [...] Deci, aș
trebui să recunosc că sunt bătut și deci

O

etapă importantă în evoluția
Frontului Renașterii Naționale –
partidul înființat de regele Carol al IIlea – a fost aceea a creării
Parlamentului în cadrul căruia au
intrat
numai
reprezentanți
ai
partidului unic înființat în decembrie
1938. Văzută uneori drept o etapă
firească în demersul suveranului Carol
al II-lea de a-și subordona toate
instituțiile statului – „Carol, ajuns în
sfârșit să-și vadă visul cu ochii:
Constituție, parlament și guvern –
instrumente
la
dispoziția
sa
1
necondiționată!” – apariția acestui
organism a fost, mai degrabă, o reacție
de apărare a regelui2 la gravele violări
teritoriale ce aveau loc în acea
perioadă în Europa3. Elocventă în
acest sens este afirmația monarhului
din cadrul Consiliului de Coroană din
17 martie 1939 – „nu cedez teritoriu
fără parlament”4; tot regele a fost cel
care a cerut secretarilor generali ai
F.R.N., în timpul aceluiași consiliu, să
grăbească
pregătirile
necesare
organizării alegerilor generale, ce
urmau a avea loc în maxim două luni
de la acea dată5. Această idee a fost
preluată și de către Armand Călinescu,
primul ministru notându-și în jurnalul
său, la 24 aprilie 1939 – „acum, în
vederea evenimentelor6, trebuie să ne
servim țara, dar într-o formă de
Uniune Națională și sufletească. De
aceea, de a grăbi parlamentul, spre a fi
prezent”7. Și Constantin Argetoianu
preciza în jurnalul său faptul că
suveranul
fusese
forțat
de
evenimentele ce se desfășurau la acea
dată în Europa să grăbească formarea
parlamentului – „regele ne-a explicat
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o diminuare de prestigiu, care și ea, în
momentu acesta, ar putea fi fatală”10.
Pornind de la această idee, se pare
că regele a dorit să rezolve situația
apărută și de data aceasta în avantajul
său. Carol al II-lea a încercat să creeze,
conform sfatului primit din partea lui
Tătărescu, o grupare a tuturor forțelor
politice; însă, pentru a evita o
eventuală diminuare a prestigiului său
sau, mai grav, o eventuală forțare a sa
în sensul părăsirii tronului României,
suveranul și-a manifesta dorința de a-i
grupa pe foștii conducătorii politici
români în jurul coroanei, proces de
unire ce s-ar fi realizat, implicit, în
cadrul partidului regal. Ioan Hudiță
relatează în jurnalul său că la data de
29 aprilie 1939, deci înaintea apariția
legii electorale, prin intemediul unui
membru marcant al camarilei regele –
Gavrilă Marinescu – Carol al II-lea le-a
propus național țărăniștilor un târg
destul de tentant și anume o sută de
mandate în viitorul parlament al
României – 50 de mandate urmau a
reveni lui Iuliu Maniu pentru
Transilvania și câte 25 pentru Nicolae
Lupu și Ion Mihalache pentru restul
țării11. În schimbul acestor mandate
parlamentare, cei trei lideri ai P.N.Ț.
trebuiau să accepte posturile de
consilieri regali12, deci, să accepte
regimul ale cărui baze fuseseră puse
încă din 10/11 februarie 1938. Cum
era de așteptat, propunerea nu a fost
acceptată; în acest context, Ion
Mihalache
își
va
manifesta
dezaprobarea atât în legătură cu
schimbul de favoruri propus de
monarh cât și în ceea ce privește
crearea unui nou organism legislativ –
„propunerea
este
inacceptabilă.

Domnul Carol să facă bine să ne lase în
pace. Sunt cu totul de acord cu domnul
Maniu că abdicarea lui este
indispensabilă pentru ca țara să-și
poată aranja treburile ei. Ne-a făcut
destul rău. Dacă țara are nevoie de un
Parlament pentru unele chestiuni
grave, se poate convoca Parlamantul
dizolvat ilegal, acum doi ani. Noi
alegeri, în astfel de împrejurări, când
nu știm dacă războiul nu izbucnește
înainte de a avea timp să le facem, ar fi
o curată nebunie. De aceea, părerea
mea este că noi, nu numai că nu putem
participa la astfel de prostii, dar
trebuie să protestăm energic în contra
acestor parodii de alegeri”13.
Chiar dacă nu a putut atrage de
partea
sa
liderii
partidelor
tradiționale, regele a hotărât să
continuie acțiunea de alcătuire a unui
corp legislativ. Mai întâi era, însă,
necesară
elaborarea
suportului
legislativ în baza căruia să fie
organizate alegerile. Proiectul legii
electorale prezentat de primul
ministru, a fost adus la cunoștiința
consilierilor regali la începutul lunii
mai; regele a fost plăcut surprins să
vadă că nu au existat din partea
acestora proteste, toți fiind de acord
cu prevederile respectivului proiect. 14
Mai mult, Nicolae Iorga, declara, cu
ocazia acelei întruniri, că, deși nu
fusese de acord cu crearea F.R.N. –
„astăzi trebuie să se găsească o
justificare pentru aceasta și aprobă, în
toate, legea ce s-a înfățișat”15.
Astfel, la 9 mai 1939, a fost publicat
în „Monitorul Oficial” decretul lege
pentru reforma electorală16 care
venea să înlocuiască legea din 1926.
Câteva linii generale asupra alegerilor,
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dar și asupra parlamentului, fuseseră
trasate încă din februarie 1938, prin
Constituție. Și decretul legii de
înființare a Frontului aducea, în art. 6,
precizări referitoare la componența
viitorului parlament și anume
specifica faptul că F.R.N. era singura
organizație politică ce avea dreptul să
depună candidaturi pentru alegerile
parlamentare (această precizare va fi
reluată și de Regulamentul de
organizare al Frontului Renașterii
Naționale din 5 ianuarie 1939). Prin
noua lege numărul deputaților era
redus la 258 – câte 86 de mandate
pentru fiecare dintre cele trei
categorii profesionale17, votul era
uninominal pe circumscripții – erau
create unsprezece circumscripții
electorale (câte una pentru fiecare
ținut și una în plus pentru capitală)18;
numărul senatorilor numiți de rege
era de 88, egal cu numărul celor
aleși19 și cu cel al senatorilor de
drept20.
Legea electorală era însoțită de un
Referat, din care se putea constata că
noul sistem electoral era conceput de
regimul carlist drept un mijloc de
consolidare a propriilor poziții21. Una
dintre precizările acestui document a
fost cea potrivit căreia avea loc
schimbarea
raporturilor
dintre
parlament și guvern – „nu mai există,
ca în trecut, un primat al Legislativului
față de Executiv”; în mod paradoxal,
același document făcea și mențiunea
că „nu se înlătură și nici nu se
scoboară
importanța
instituției
22
parlamentare” . Se preciza, de
asemenea, că fiecare candidat pentru
un fotoliu în parlament trebuia să
primească o autorizație din partea

Frontului
Renașterii
Naționale23,
numărul acestor autorizații nefiind
limitat la numărul locurilor ce urmau
a fi ocupate; aici intervenea „libertatea
de alegere” lăsată votanților, care
puteau decide pe care candidat al
F.R.N. doreau să îl trimită în
parlament. Cu toate acestea, pentru a
se asigura că alegerile se vor
desfășura în liniște, Armand Călinescu
– aflăm din relatările colonelului
Crețoiu – îi îndemna, în cadrul unei
conferințe desfășurată la 26 aprilie
1939, pe membrii Directoratului
F.R.N. să ia măsuri ca rezultatele
alegerilor să nu înregistreze, referitor
la abțineri, decât cifre foarte mici, de
ordinul sutelor24. Primul ministru a
atras atenția și prefecților să fie
vigilenți în ceea ce privește acțiunile
cadrelor țărăniste și să evite, pe cât
posibil, arestările zgomotoase25.
Responsabile cu alcătuirea listelor cu
cetățenii care trebuiau să participe la vot
au fost – conform ordinului din 11 mai
1939 – comisiile, care în localitățile
urbane erau alcătuite din primari,
secretari F.R.N. și șefi de poliție, iar în
cele rurale din primari, notari și șefii
posturilor de jandarmi26. Înscrierea pe
listele electorale a cetățenilor care
întruneau condițiile prevăzute de lege
era obligatorie27, cum, de altfel,
obligatorie era și participarea acestora la
vot, cei nu-și exercitau acest drept fiind
amendați cu 1000 de lei28.
Concomitent cu demararea de către
F.R.N. a pregătirii listelor candidaților
pentru
alegerile
parlamentare29,
reprezentanții
partidelor
politice
tradiționale – a căror activitate, conform
decretului lege din 30 martie 1938, fusese
teoretic suspendată – au încercat să
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organizeze o opoziție unită împotriva
regimului carlist, cu ale cărui acțiuni
referitoare la un nou parlament nu erau
de acord. După discuțiile purtate între
reprezentanți ai P.N.Ț., P.N.L., P.C.R., etc., sa decis organizarea unei consfătuiri
comune, în capitală, în urma căreia,
inițiatorii ar fi dorit să se ajungă la crearea
unui „front unit al opoziției”30. Această
întrevedere s-a desfășurat la 16 mai 1939,
în locuința liderului liberal Dinu Brătianu,
iar discuțiile avute cu această ocazie au
pornit de la ideile menționate de Iuliu
Maniu într-o scisoare trimisă lui Dinu
Brătianu. Conducătorul național țărănist
încerca – în respectiva scrisoare – să
găsească cea mai bună metodă de
contrcarare a planurilor regale cu privire
la noul for legislativ și propunea ca soluții
fie convocarea parlamentului ales în
1933, fie organizarea unei largi
consfătuiri, chiar în ziua deschiderii
lucrărilor parlamentului F.R.N., care să
joace rolul unui „parlament al opoziției” și
care sa fie alcătuit din aproximativ o sută
de foști demnitari. Discuțiile nu au fost,
însă, finalizate cu o concluzie clară,
rămânând a se reveni ulterior asupra
acțiunilor pe care adversarii regimului
carlist urmau să le adopte31.
Neîntâmpinând nicio opoziție reală
din partea membrilor vechilor grupări
politice, reprezentanții Frontului au
avut drum liber pentru organizarea
alegerilor
parlamentare,
acestea
desfășurându-se la începutul lunii
iunie – 1 iunie pentru Senat și 2 iunie
pentru Camera Deputaților. Cum nu a
fost permisă înscrierea pe listele de
participare la alegeri a celor care nu
erau membrii F.R.N., este ușor de
înțeles că reprezentanții partidului
regal au fost singurii care au fost aleși.

Cu toate acestea, regele, făcând
referire la rezultatul alegerilor, nota
mulțumit în jurnalul său – „mare
succes pentru Guvern, ai cărui membri
sunt mai peste tot în capul listelor [...]
E un examen ce l-a trecut regimul și a
ieșit bine”32.
Dările de seamă întocmite de Gărzile
Naționale ale ținuturilor și județelor –
conform ordinului nr. 71/ 23 mai 1939,
primit de la Comandamentul General al
Gărzii F.R.N. – oferă o imagine de
ansamblu a desfășurării alegerilor pe
teritoriul țării. În județul Alba – potrivit
reprezentanților Gărzii – atât propaganda
electorală, cât și alegerile s-au desfășurat
fără incidente; candidații, deși, în mare
parte au fost exponenții breslei în numele
căreia au candidat și erau toți membrii ai
F.R.N., nu au făcut, înainte de alegeri,
propagandă favorabilă regimului carlist33.
Raportarea trimisă din Ținutul Prut
amintea de existența unei propagande
pentru abținerea de la vot dusă de
comuniști și cuziști; aflam că nici aici
candidații, membrii ai Frontului, nu
activaseră pentru propagarea doctrinei
noului partid.34 Din Ținutul Timiș, odată
cu transmiterea către centru a
informațiilor potrivit cărora populația
avea încredere în felul cum s-au
desfășurat alegerile, comandantul Gărzii
de aici ținea să precizeze că, în acele zile,
în ținut, a observat „acelaș mare
entuziasm pentru noul regim, aceleaș
cuvinte de laudă și mulțunire față de M.S.
Regele, de D-l Prim Ministru și de
Guvern”35. În raportarea primită din
Ținutul Nistru exista mențiunea – „se
vorbește că unii din parlamentarii aleși sau înscris târziu în F.R.N. și unii au votat
chiar contra Constituției”, iar candidaturi
precum cea a avocatului Mâță Alexandru
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„n-a fost și nu este deloc simpatizată de
tot ce este bun român”. O altă
nemulțunire invocată a fost cea legată de
împărțirea
pe
circumscripții
–
circumscripțiile judecătorești, pe care
populația nu le cunoștea, fiind alese în
detrimentul celor polițienești, cunoscute –
potrivit documentului – de toți36. În
Ținutul Marea – conform dării de seamă –
„foarte multe persoane au rămas rău
impresionate de faptul că au fost admiși a
candida pe lista intelectualilor numai
avocați”, unii dintre aceștia având „un
trecut foarte discutabil”37. În județul Argeș
nu s-au înregistrat niciun fel de incidente,
candidaturile au fost primite cu simpatie,
iar modul de desfășurare al alegerilor a
stârnit admirația votanților38. La Bacău, în
schimb, candidații pentru categoria
muncă manuală nu au fost exponenții cei
mai calificați pentru această categorie; tot
în raportarea Gărzii era menționat – „se
pare că vechile partide ar fi arătat că încă
n-au dispărut definitiv. Unii dintre
alegători – foști cuziști, georgiști ori
gardiști – ș-ar fi anulat votul pentru a nu-l
da candidatului care în trecut a fost întrun alt partid decât al lor”39; Constatăm,
astfel, că îngrijorarea primului ministru,
Armand Călinescu, în ceea ce privește
adoptarea metodei de anulare a votului,
era una îndreptățită40; în lipsa
candidaților de altă coloratură politică –
membrii F.R.N. fiind singurii acceptați să
se înscrie pe listele celor care puteau fi
aleși – această tactică era singura
modalitate de manifestare a unei opoziții
față de regimul regelui Carol al II-lea și
față de partidul acestuia.
Din informațiile transmise de Garda
Naționala a județului Bălți, aflăm că au
exista îndemnuri ale unor evrei care
încercau să convingă populația evreiască

să se abțină de la vot, îndemnuri care, însă,
nu au fost urmate. Singura nemulțumire a
fost aceea că circumscripțiile electorale au
fost organizate pe ținut și nu pe județ,
cetățenii considerând că prin organizarea
unui scrutin la nivel județean ar fi putut
trimite în parlament proprii reprezentanții,
care le conoșteau nevoile îndeaproape, pe
când așa existau șanse ca un județ să nu
aibă niciun reprezentant în cadrul forurilor
legislative41. În darea de seamă trimisă de
comandantul Gărzii din județul Bihor se
preciza că pentru populație modul cum sau desfășurat alegerile a fost un prilej de
ușurare „agitațiile dispărând și ea putând
să-și exercite dreptul de a vota în liniște”;
era menționată și încrederea manifestată
de cetățeni în noul regim, dar și faptul că
lipsa cărților de alegător a dus la
îngreunarea procesului de votare42. În
Botoșani, deși nu au fost constatate acțiuni
directe ale acestora, era precizată existența
unor vechi grupări – în special liberală și
național-creștină (cuzistă) – care nu s-au
integrat complet ideologiei F.R.N.43. Dacă în
Câmpulung alegerile s-au desfășurat în
liniște, iar candidații, deși nu au făcut
propagandă favorabilă Frontului, erau
exponenții cei mai calificați ai breslei în
numele căreia au candidat44, în Cetatea
Albă erau contestate unele dintre
candidaturi, fie pe motiv că nu erau dintre
cei mai calificați să reprezinte categoria
pentru care candidau, fie pe motiv că
făcuseră parte din P.N.Ț. – erau înscriși pe
listele de votare un fost deputat și un fost
primar național țărănist. 45 Darea de seamă
primită din județul Cetatea Albă era
încheiată cu prezentarea unor întâmplări
desfășurate cu ocazia „despuierii
scrutinului” – „la secția de votare XIX
Cetatea Albă, s-a găsit într-un plic
fotografia candidatului Mihail Stratan,
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împreună cu fotografiile lui Iuliu Maniu,
Mihalache și Dr. Lupu, decupate din ziare46;
în alt plic fotografia lui Stalin având scris
dedesubt «Dictatorul României în 1940»;
în alt plic decupate din ziare, litere cu care
era formată o bandă de hârtie, o injurie la
adresa Guvernului” 47. Putem constata că
membrii vechilor partide, deși nu își
puteau manifesta opțiunea pentru
candidații propriilor formațiuni politice, au
găsit metode ingenioase de a-și exprima
opiniile; aceste luări de poziție nu au
reprezentat însă un fenomen general, de
natură să pericliteze planurile inițiate de
rege și de F.R.N. În județul Ciuc
candidaturile au fost primite cu simpatie
din partea populației, iar alegerile s-au
desfășurat în liniște, lăsând o impresie
plăcută populației, acestea fiind catalogate
de reprezentantul Gărzii drept „primele
alegeri făcute în acest județ fără ceartă,
băuturi spirtoase și bătaie”48. Propaganda
mai bine realizată de minoritarii maghiari
în Cluj i-a ajutat pe aceștia să câștige
primele două mandate ale categoriei
comerț și industrie, cu un număr de voturi
mult mai mare decât cel înregistrat de
candidații români, mai mult, comandantul
Gărzii Naționale a F.R.N. nota în raportul
trimis către centru – „dacă ar fi fost mai
mulți candidați unguri, am credința că ar fi
reușit toți, în detrimentul românilor”49.
Asemeni populației din județul Bălți și cea
din Durostor a considerat centralizarea pe
ținut și nu pe județ a voturilor un punct
slab, deoarece, se preciza în document,
oricât de binecunoscut era în județ un
candidat din Duroastor, nu putea fi ales
dacă nu era cunoscut și în celelalte județe
ale ținutului. 50 Darea de seamă venită din
județul
Făgăraș
menționa
lipsa
candidaților de marcă și caracterul
îndoielnic al celor care s-au înscris în cursa

electorală; ca și în alte județe și aici
propaganda minoritară a fost mult mai
bine organizată.51 În Ialomița, numele
candidaților – membrii devotați ai F.R.N. și
care au participat la opera de propagandă
în favoarea regimului carlist – au fost
primite cu simpatie, iar părerea populației
despre cei aleși a fost și ea una pozitivă52.
La Iași, se preciza în darea de seamă a
Gărzii, s-a încercat răspândirea de
manifeste comuniste, însă, au fost
descoperite la timp de către poliție și
distruse; deoarece în comuna Sinești au
fost semnalate oarecare „manifestări
gardiste” jandarmii au fost nevoiți să
intervină, împiedicând acțiunea acestora53.
Încercând, parcă, să creeze imaginea unui
spațiu idilic în care s-au desfășurat
alegerile din Iași, comandantul Gărzii
menționa în raport – „populația a constatat
cu multă satisfacție că aceste alegeri s-au
efectuat sub semnul suprem al solidarității
naționale și al apărerei patriei. Toate
mărturiile culese dovedesc limpede că
niciodată liniștea și pacea n-au fost așa de
puternic armonizate cu ordinea și
disciplina socială”54. În județul Ismail totul
a decurs în bune condiții, fiind menționată
o singură sugestie și anume, pentu
ușurarea procesului de votare și evitarea
aglomerațiilor, s-a propus împărțirea
secțiilor de votare pe cele trei categorii
profesionale prevăzute de lege55. În județul
Lăpușna părerea generală a populației
asupra desfășurării alegerilor a fost una
„foarte favorabilă” F.R.N.56. Darea de seamă
transmisă din județul Mureș sublinia faptul
că „alegerile F.R.N.-ului au decurs în cea
mai desăvârșită liniște”57; și în județul
Neamț procesul de votare s-a desfășurat
asemănător58. Raportul Gărzii din județul
Olt, deși menționa faptul că în cea mai
mare parte atât candidații cât și cei aleși în
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acest județ nu erau cunoscuți alegătorilor –
nemaiputând fi vorba, în aceste condiții, de
o reprezentare reală a locuitorilor de aici,
sublinia în final – „populația este fericită că
s-a ajuns la un grad de civilizație atât de
înalt și preaslăvesc pe M.S. Regele și pe
Sfetnicii Săi pentru deșteptăciunea și
bunătatea ce au avut-o și au în conducerea
destinelor acestui popor oropsit până
acum numai de necazuri”59. În județul
Rădăuți, alegerile „s-au desfășurat în cea
mai perfectă ordine și disciplină”; 60 în
schimb în județul Someș se preciza că
votarea a decurs anevoios, printre motive
numărându-se faptul că votanții trebuiau
să semneze în tabelul cu alegători, numărul
mare de votanți sau slaba informare a
alegătorilor asupra modalității de votare61.
În județul Soroca aflăm că, deși populația a
admirat și a primit cu mare satisfacție
modul cum au decurs alegerile, candidații
nu au fost exponenții cei mai calificați ai
breslelor pe care le reprezentau, iar
candidaturile lor au fost primite fără
încredere și simpatie din partea
populației62. În județul Trei Scaune
candidaturile au fost primite cu multă
simpatie de către români în special cea a
primului ministru Armand Călinescu și cea
a ministrului de interne Mihai
Ghelmegeanu; pătura conducătoare a
minoritarilor – preoții, învățătorii, marii
proprietari –
a privit cu ostilitate
candidaturile și a căutat totodată să își
anuleze voturile63. Conandantul Gărzii
Naționale a județului Vaslui informa
centrul de existența unei campanii dusă de
către reprezentanți ai fostelor grupări
cuziste și liberale prin care aceștia
îndemnau populația să își anuleze voturile,
campanie care nu a avut sorți de izbândă,
dovadă fiind numărul redus de voturi nule
înregistrat – 75 de voturi64.

Imaginea de ansamblu creată de
raportările Gărzilor Naționale, venite din
toate colțurile țării, nu era una unitară; o
multitudine de informații uneori chiar
contradictorii creiona contextul pestriț al
desfășurării alegerilor. Una dintre
puținele idei perfect valabile pentru mai
toate centrele de votare era aceea potrivit
căreia populația prefera noua modalitate
de desfășurare a procesului de votare –
fără cumpărarea voturilor și fără violență.
Dacă privim doar acest aspect, se pare că
problema alegerilor tumultuase din trecut
fusese rezolvată; nu mai puțin adevărat
este, însă, faptul că, această nouă stare de
fapt era creată nu datorită implementării
unor programe sau a unor idei menite să
soluționeze problemele din trecut, ci se
datora „obligării”, prin lege, a votanților să
aleagă parlamentarii din rândurile unui
singur partid politic – Frontul Renașterii
Naționale.
După alegerile din iunie 1939,
minoritățile naționale se aflau pe
poziții superioare celor câștigate în
urma alegerilor anterioare. Maghiarii
erau reprezentați în noul parlament –
grație secției proprii din cadrul F.R.N.
– de nouă deputați, doi senatori și încă
doi senatori aleși dintre muncitori,
acestora adăugându-li-se încă 3
senatori numiți de rege; în 1933
fuseseră aleși doar 9 deputați și trei
senatori unguri. Rezultatul din vara
anului 1939 a fost cu atât mai
îmbucurător
pentru
minoritatea
maghiară cu cât, dacă ținem seama de
legea electorală, numărul total al
parlamentarilor
scăzuse
cu
65
aproximativ 33% .
Lucrările noului for legislativ, au
fost deschise, după cum fusese în
prealabil propus în cadul cercurilor
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apropiate ale monarhului66, în
preajma unei sărbători regale, fapt ce
sublinia, simbolic, puternica legătură
de subordonare ce exista între
coroană
și
parlamentul
F.R.N.
Sărbătoarea aleasă a fost cea a
restaurației (8 iunie), dar, pentru a nu
se suprapune cu celebrarea a 10 ani
de domnie a regelui Carol al II-lea,
ceremonia
de
deschidere
a
parlamentului a fost oficiată la 7
iunie67. Mesajul regal transmis cu
această ocazie – Carol al II-lea debuta
prin a remarca faptul că „adunările
legiuitoare actuale sunt totdeodată
reunite sub semnul renașterii și al
concordiei naționale”68 – a fost unul
plin de entuziasm și de mulțumire din
partea regelui, monarhul considerând
alegerile și formarea legislativului
F.R.N. drept un nou succes al
regimului69; în realitate Frontul era
marele câștigător al unei curse cu un
singur participant. Finalul discursului
regelui este creionat de către
Constantin Argetoianu în jurnalul său,
astfel – „de data asta, Regele n-a mai
trecut mesajul primului ministru70 și a
pronunțat dânsul cuvintele: «Eu
declar deschisă sesiunea Corpurilor
Legiuitoare!» Fără să mai adauge
«ordinară» sau «extraordinară», căci
după noua Constituție nu mai există
sesiuni ordinare sau extraordinare, ci
numai sesiuni de complezență”71.
Scurta sesiune parlamentară – de la
7 iunie la 11 iulie – a fost mai degrabă
o perioadă de acomodare, timpul
respectiv
fiind
folosit
pentru
discutarea mesajului regal sau pentru
alegerea conducerii celor două
camere: Alexandru Vaida Voievod –
președinte al Camerei Deputaților72 și

Constantin Argetoianu – președinte al
Senatului73; inițial, această funcție, de
președinte al Senatului, fusese
atribuită lui Nicolae Iorga, istoricul,
însă, în mai puțin de o lună de la
învestire și-a depus demisia74.
În cadrul discuției generale a Adresei
de răspuns la mesajul Tronului, în ședința
din 21 iunie a Camerei Deputaților, prin
discursul său, I.P. Gigurtu încerca să
lămurească parlamentarii asupra menirii
lor – „îmi puneți poate întrebarea, care
este rostul Parlamentului: rostul nostru în
calitate de reprezentanți ai claselor
producătoare? Azi nu mai reprezentăm
un partid sau o ideologie. Reprezentăm,
dacă vreți, interesele celor ce ne-au trimis,
însă nu interesele lor particulare, ci numai
interesele ce se pot integra cu interesele
generale ale Țărei. Noi facem legătura
între guvernul Majestății Sale și marea
masă a poporului. Informăm și poporul și
guvernul de dorințele unuia și scopurile
celuilalt”75. Perceput de Henri Prost,
alături de Consiliul Superior Național al
Frontului, doar ca o „perdea de fum”
menită „să confere un fel de sancțiune
legală fanteziilor Coroanei”76 sau ca un
„conclav al notabilităților”77, parlamentul
F.R.N. a fost departe de a se încadra în
condițiile expuse de I.P. Gigurtu care
făceau referire la abandonarea vechilor
credințe politice.
Deși, în teorie, toți membrii corpurilor
legislative erau reprezentanții aceleiași
ideologii
F.R.N.-iste78,
parlamentul
devenise, în fapt, o copie în miniatură a
Frontului Renașterii Naționale, în cadrul
căruia erau adunați exponenți ai tuturor
partidelor tradiționale, care, în cea mai
mare parte nu își schimbaseră până
atunci concepțiile politice, fapt care nu se
va întâmpla nici în viitor. Acest lucru a
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consens cu privire la gestionarea sferelor
de influenţă. Dimpotrivă fiecare
superputere şi-a intensificat eforturile de
a obţine avantaje unilaterale în diverse
zone ale lumii. Disputa zonelor de
influenţă a continuat şi în Orientul
Mijlociu. După întemeierea statului Israel
conflictul arabo-israelian a luat amploare
şi a implicat nu numai statele din zonă ci
şi marile puteri.
În acest context internaţional –
dominat de cele două superputeri, de
războiul rece, de contradicţii ideologice,
politice şi economice –, România s-a
implicat, mai ales după 1965, cu supleţe
şi diplomaţie în rezolvarea principalelor
crize din Orientul Mijlociu. Intervenţia
României s-a făcut, de fiecare dată, în
conformitate cu respectarea principiilor
O.N.U. şi intereselor naţionale. Totodată,
diplomaţia
română,
în
analiza
fenomenului geopolitic din Orientul
Mijlociu a făcut mereu recurs la istorie,
deoarece istoria popoarelor – arab şi
evreu – a suferit multiple „ajustări” şi
„interpretări” de-a lungul timpului din
partea marilor puteri.
Interesul
României
pentru
rezolvarea problemelor din zona
Orientului Mijlociu îşi găseşte justificare
în:
- semnificaţia geopolitică a ţării
noastre, aşezată între Europa, Uniunea
Sovietică, Balcani şi Orientul Mijlociu;
- implicarea activă în toate
organismele internaţionale;
- dorinţa preşedintelui Nicolae
Ceauşescu ca România să aibă „o politică
externă de apărare a păcii, de micşorare a
încordării internaţionale şi dezvoltarea
colaborării între popoare”4;
- relaţiile româno-israeliene şi care
au reprezentat o excepţie în diplomaţia

În a doua jumătate a secolului al XXlea, România a fost o prezenţă notabilă în
dezbaterea marilor probleme ale lumii
contemporane, creându-şi premise
pentru a contribui la adoptarea de măsuri
privind securitatea şi cooperarea,
dezarmarea şi soluţionarea pe cale
paşnică a stărilor conflictuale. Astfel, pe
16 iunie 1967, la întâlnirea şefilor statelor
membre ale O.N.U. consacrată Orientului
Mijlociu, N. Ceauşescu s-a situat pe altă
poziţie decât ceilalţi şefi de stat din ţările
socialiste, iar pe 23 iunie, în cadrul
Forumului O.N.U., premierul Maurer a
rostit o cuvântare în care a adoptat
aceeaşi poziţie ca şi preşedintele
României1. Atitudinea României în
problema „Războiului de şase zile” era în
consonanţă cu poziţia ţărilor occidentale
şi în primul rând cu cea a Statelor Unite.
Acest gest al Bucureştiului a făcut posibil
marele succes diplomatic al României,
din 19 septembrie 1967, când ministrul
de externe, Corneliu Mănescu, a fost
acceptat ca preşedinte al celei de-a XXII-a
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U2.
Este de subliniat – nota bene – că
diplomaţia română şi-a desfăşurat
activitatea când arhitectura ordinii
mondiale era bipolară (S.U.A. şi U.R.S.S.) şi
Războiul rece (1945-1989) domina
politica mondială. Războiul rece nu era
numai o rivalitate geopolitică sau o cursă
a armelor nucleare; era o dispută pentru
modul cum se putea organiza cel mai
bine societatea umană. În acest sens, în
1972, Nixon şi Brejnev, într-o declaraţie
comună a „Principiilor de Bază” au
promis că ţările lor vor încerca să evite
„acţiunile prin care să obţină avantaje
unilaterale una în detrimentul celeilalte”3.
Dar, în ciuda aparenţelor nu a existat un
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celor două blocuri. În timpul „războiului
de şase zile” (1967), România a fost
singura ţară din blocul socialist care nu a
rupt relaţiile cu Israelul5;
- dorinţa României în a rezolva
„problema palestiniană” pe care o
considera cu adevărat hotărâtoare
pentru o pace trainică în Orientul
Mijlociu. Astfel, după războiul de Yom
Kippur (1973) între trimişii celor două
tabere – arabă şi israeliană – s-au
desfăşurat o serie de negocieri (până în
1977) pe teritoriul românesc6.
Păstrând şi amplificând un dialog
deschis atât cu statul Israel, cât şi cu
statele arabe, România a reuşit să
contribuie la realizarea unor paşi
importanţi în procesul de destindere şi
pace, într-o regiune învecinată – cea a
Orientului Mijlociu, faţă de care este
legată prin vechi tradiţii spirituale, şi
manifestând interes şi respect pentru
toate popoarele din zonă.
*
* *
Organizaţia
pentru
Eliberarea
Palestinei (O.E.P.) a fost înfiinţată la
Alexandria, în Egipt, în 1964, şi
recunoscută, până în 1974, de peste 90 de
state, inclusiv de România, ca unic
reprezentant legitim al poporului
palestinian, devenind ulterior observator
la O.N.U. şi în alte organizaţii
internaţionale7.
Carta naţională palestiniană –
elaborată de primul Congres al O.E.P.
(mai 1964), reluată şi adaptată apoi de
Consiliul Naţional Palestinian (C.N.P.),
întrunit la Cairo în iulie 1968 – reprezintă
un fel de prolog la cristalizarea ideologiei
rezistenţei palestiniene. Acest document
prevedea:

„Art. 1 – Poporul palestinian este
parte a naţiunii arabe.
Art. 6 – [...] Evreii care au trăit în
Palestina în permanenţă până la
începutul invaziei sioniste vor fi
consideraţi drept palestinieni.
Art. 9 – [...] Lupta armată constituie
singurul mijloc de eliberare a Palestinei.
Art. 19 – [...] Împărţirea Palestinei în
1947 şi crearea statului Israel sunt nule şi
neavenite [...] şi în contradicţie cu Carta
Naţiunilor Unite, care recunoaşte, înainte
de toate, dreptul la autodeterminare.
Art. 27 – [...] O.E.P. va coopera cu
statele arabe [...] fără a interveni în
treburile interne ale vreunui stat”8.
În cadrul celui de-al şaptelea Congres
al Consiliului Naţional Palestinian –
desfăşurat la Amman, în mai 1970, cu
participarea a 11 organizaţii palestiniene
– s-a adoptat o Platformă comună care
proclama că „revoluţia palestiniană este
parte integrantă a mişcării revoluţionare
arabe şi a mişcării de eliberare
internaţională”9.
*
* *
România a fost una din primele ţări
care au recunoscut Organizaţia pentru
Eliberarea Palestinei ca unic reprezentant
al acestui popor; O.E.P. având din 1974 o
reprezentanţă permanentă la Bucureşti.
Întâlnirile şi convorbirile dintre
preşedintele Nicolae Ceauşescu şi Yasser
Arafat, preşedintele Comitetului Executiv
al O.E.P. (aprilie 1972 la Cairo; februarie
1974 la Beirut; august 1979 la Damasc;
octombrie 1974, decembrie 1976,
decembrie 1981, octombrie 1982, iunie
1983, ianuarie şi august 1984, februarie
1985, februarie 1986, iunie 1986,
noiembrie 1987, iunie şi septembrie
1988, decembrie 1989 de la Bucureşti şi
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august 1986, august 1987, martie 1988 la
Snagov) au avut în vedere relaţiile
bilaterale, cele cu privire la unele
probleme internaţionale – îndeosebi în
legătură cu situaţia din Orientul Mijlociu –
şi căile de realizare a unei păci drepte şi
durabile, care să asigure rezolvarea
problemei poporului palestinian10.
România a susţinut în permanenţă că
problemele grave şi complicate din
Orientul Mijlociu nu-şi pot găsi rezolvare
prin forţa armelor, ci doar prin mijloace
paşnice în conformitate cu interesele
fundamentale ale popoarelor din zonă,
ale păcii şi securităţii mondiale. Astfel,
când în 1967 a izbucnit războiul dintre
arabi şi evrei, România nu s-a situat pe
poziţie explicit proarabă, aşa cum au
procedat celelalte ţări din blocul sovietic;
pe 2 iunie 1967 cotidianul „Scânteia”
publica un articol cu titlul Interesele
majore ale popoarelor cer micşorarea
încordării şi consolidarea păcii în Orientul
Mijlociu, în care era reiterată teza lui
Nicolae Ceauşescu că „războiul sau
conflictul armat între ţările arabe şi Israel
n-ar servi nici unora, nici celorlalţi, ci doar
cecurilor reacţionare, imperialismului
internaţional”11.
Referitor la modalităţile pentru a se
ajunge la instaurarea păcii, România
situa pe primul plan al eforturilor ce
trebuie întreprinse activitatea politicodiplomatică. „... acest focar de încordare
trebuie stins cât mai grabnic. Pentru
aceasta ţara noastră este de părere că
există o singură cale: calea reglementării
politice. România consideră că rezoluţia
Consiliului de Securitate din noiembrie
1967 constituie o bază echitabilă pentru
rezolvarea cu mijloace politice a
problemelor
Orientului
Apropiat,
corespunzător cerinţelor majore ale

popoarelor din regiunea respectivă. Ţara
noastră se pronunţă pentru retragerea
trupelor israeliene şi independenţa
tuturor statelor din această regiune. De o
mare importanţă este soluţionarea
problemei palestiniene, în conformitate
cu interesele şi aspiraţiile ei naţionale,
aceasta fiind una din problemele
fundamentale
de
care
depinde
statornicirea păcii în frământata zonă a
Orientului Apropiat”12.
La rândul său, Yasser Arafat a
adresat, la fiecare întâlnire cu Nicolae
Ceauşescu, cele mai sincere şi profunde
mulţumiri pentru sprijinul consecvent
acordat cauzei drepte a poporului
palestinian: „Din primele clipe ale
dialogului purtat, atât în timpul acestei
vizite (octombrie 1974), cât şi cu prilejul
celorlalte întâlniri pe care le-am avut
până acum, am simţit că preşedintele
Nicolae Ceauşescu, precum şi ceilalţi
membri ai conducerii de partid şi de stat
înţeleg foarte bine problemele noastre şi
apreciază revoluţia palestiniană, lupta
poporului palestinian”13.
Pornind de la înţelegerile convenite
între preşedintele României, Nicolae
Ceauşescu şi preşedintele Comitetului
Executiv al O.E.P., de-a lungul timpului, sau convenit mai multe acorduri şi
programe de cooperare şi care
prevedeau:
- consultări asupra problemelor de
interes reciproc;
- schimb de experienţă în domenii de
interes reciproc al activităţii: economice,
social-culturale, ştiinţifice şi educaţionale;
- cooperarea bilaterală între
organizaţiile de masă şi profesionale ale
celor două popoare, în scopul adâncirii
cunoaşterii reciproce şi al lărgirii
schimbului de experienţă;
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dumneavoastră, partidului dumneavoastră
militant, stimatului dumneavoastră guvern şi
poporului român prieten, în numele
poporului nostru arab palestinian, al fraţilor
mei membri ai Comitetului Executiv al
Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi al
meu personal, mulţumirile noastre profunde
şi deosebita noastră apreciere pentru
recunoaşterea statului palestinian a cărui
constituire am proclamat-o la 15 noiembrie
1988, în cursul celei de-a XIX-a sesiuni
extraordinare a
Consiliului
Naţional
Palestinian de la Alger.
Această recunoaştere constituie un
sprijin pentru lupta noastră pe plan
internaţional şi întăreşte premisele unei păci
bazate pe justiţie, fiind o dovadă concretă a
prieteniei şi solidarităţii tovărăşeşti pe care le
manifestă România prietenă, sub înţeleapta şi
curajoasa dumneavoastră conducere, faţă de
cauza palestiniană justă şi faţă de lupta
dreaptă a poporului nostru.
Vă adresez aceste rânduri, stimate
tovarăşe preşedinte şi drag prieten, pentru a
vă informa despre hotărârile de covârşitoare
importanţă istorică pe care le-a luat Consiliul
Naţional Palestinian la sesiunea menţionată,
mai cu seamă că aceste hotărâri au venit să
încununeze lupta poporului nostru şi
revoluţia sa în teritoriile noastre ocupate,
precum şi rezistenţa sa dârză în taberele de
refugiaţi.
Precipitarea evenimentelor pe plan
palestinian, determinată de revolta din
teritoriile ocupate şi de evoluţiile politice din
zonă, a făcut imperios necesară proclamarea
independenţei noastre şi a statului nostru
palestinian, pe baza dreptului nostru istoric,
naţional şi uman. Această hotărâre a constituit
o încununare firească a luptei îndelungate şi
tenace purtate de poporul nostru timp de mai
bine de şapte decenii pentru realizarea
independenţei sale naţionale, fiind o cotitură
istorică în viaţa sa.
Consiliul Naţional Palestinian a adoptat,
totodată, o hotărâre privind formarea unui
guvern provizoriu, cât mai curând posibil, în

- acordarea de ajutoare materiale –
constând în medicamente, alimente şi
îmbrăcăminte – poporului palestinian;
- burse de studii în România, pentru
învăţământul superior, doctorantură,
specializare şi perfecţionare;
- partea română va pune la dispoziţie
un imobil pentru a fi folosit ca sediu al
Ambasadei Statului Palestina14.
La 16 noiembrie 1988, România a
recunoscut Statul Palestinian, proclamat
de Parlamentul palestinian în exil, după
care Reprezentanta Permanentă a O.E.P.
de la Bucureşti a fost transformată în
1989, în Ambasada Statului Palestinian15.
În toată această perioadă – 19671989 –, relaţiile apropiate pe care
diplomaţia română le-a menţinut cu
palestinienii şi cu statele arabe din
Orientul Mijlociu s-au reflectat prin
susţinerea „dreptului palestinienilor la
autodeterminare” şi sprijinul exprimat în
favoarea „creării unui stat palestinian
independent”16.
Anexă
Informare adresată de Yasser Arafat
lui Nicolae Ceauşescu
despre hotărârile Consiliului Naţional
Palestinian
privind proclamarea statului
palestinian
EXCELENŢEI SALE
TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN
Stimate tovarăşe preşedinte Nicolae
Ceauşescu,
Adresându-vă un călduros salut
revoluţionar, am plăcerea de a vă transmite
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funcţie de condiţii şi de evoluţia
evenimentelor, lăsând stabilirea datei de
realizare a acestei măsuri la latitudinea
Consiliului Central şi a Comitetului Executiv al
Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei.
Pentru a impulsiona procesul de pace în
zonă şi găsirea unei soluţii juste a problemei
palestiniene, Consiliul Naţional Palestinian a
adoptat o hotărâre de importanţă decisivă, în
care este afirmată necesitatea organizării unei
Conferinţe internaţionale efective sub egida
Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu participarea
statelor membre permanente în Consiliul de
Securitate şi a tuturor părţilor implicate în
conflictul din zonă, inclusiv a Organizaţiei
pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul
unic şi legitim al poporului palestinian, pe
picior de egalitate cu celelalte părţi, luându-se
în considerare că această conferinţă
internaţională se va organiza pe baza celor
două rezoluţii ale Consiliului de Securitate
242 şi 338 şi a garantării drepturilor naţionale
legitime ale poporului palestinian. Consiliul a
chemat la punerea teritoriilor palestiniene
ocupate, inclusiv a Ierusalimului, sub
patronajul Naţiunilor Unite, pentru o perioadă
determinată, în vederea protejării poporului
nostru şi asigurării unui climat optim
succesului
lucrărilor
conferinţei
internaţionale.
Consiliul Naţional Palestinian a reafirmat
respectul său faţă de Carta ONU şi principiile
acesteia, precum şi respingerea terorismului,
sub toate formele sale, inclusiv a terorismului
de stat. Consiliul a exprimat în acelaşi timp
sprijinul consecvent şi principial al
Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei faţă
de dreptul popoarelor de a lupta împotriva
ocupaţiei străine, a colonialismului şi
discriminării rasiale, precum şi dreptul lor de
a lupta pentru independenţă, Consiliul a
afirmat solidaritatea Organizaţiei pentru
Eliberarea Palestinei cu lupta popoarelor din
Africa de Sud şi Namibia, cu statele africane
din prima linie şi cu lupta popoarelor din
America Centrală. Consiliul Naţional
Palestinian a exprimat, de asemenea, tuturor

statelor prietene, inclusiv statelor socialiste în
frunte cu Uniunea Sovietică prietenă,
mulţumirile şi aprecierile poporului nostru.
Poporul nostru speră că aceste hotărâri de
covârşitoare importanţă istorică, pe care le-a
adoptat Consiliul Naţional Palestinian, să joace
un rol important în modificarea poziţiei
administraţiei americane şi să o determine să
recunoască drepturile inalienabile ale
poporului palestinian, acestea fiind consfinţite
de legalitatea internaţională reprezentată de
Naţiunile Unite.
Mulţumindu-vă pentru sprijinul şi
ajutorul acordat, sunt ferm convins că
solidaritatea şi sprijinul Republicii Socialiste
România faţă de lupta poporului nostru se vor
întări şi dezvolta continuu, sprijinul ţării
dumneavoastră faţă de hotărârile şi opţiunile
politice pentru care ne-am pronunţat la
sesiunea Consiliului Naţional Palestinian
constituind un reazem de nădejde în lupta
noastră pentru realizarea păcii în Orientul
Mijlociu.
Dorindu-vă noi succese şi deplină reuşită
în activitate, iar poporului român prieten
continuu progres şi bunăstare, vă rog să
binevoiţi a accepta deosebita mea stimă.
Yasser Arafat
Preşedintele Comitetului Executiv al
Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei
Comandant Suprem al Forţelor
Revoluţiei Palestiniene
9.I.1989

Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice
Centrale, Bucureşti,
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Abstract: Romania’s Integration in the EU (beginning with January 1-st
2007) formally marks the overcoming of a stage which is full of
controversies in the contemporary history of Romania. There has been
vehicled with too much insistence the syntagm „transition stage” wihout
having been defined clearly its reference. What is the post-communist
transition and what its effects are in a country that has condemned
communism by an official Report, but which the European statistics keep
on ranking high in an official „top” of corruption or of the number of HIV
infected children?
Keywords: communism, duplicity, conformism, ideology, language.
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On the communist regime in
Bucharest
It is for sure that it is not the statistics
that are the optimum instrument which
might offer a correct vision upon the
current situation in a country that has
permanently claimed its profoundly
European vocation. The pro – European
opinion trends from Romania have not yet
been accompanied but by accident by a
vigorous and coherent political action
capable to make concrete a real wish of
overcoming a past which the Romanians
(in general) do not respect, but they
cultivate it out of conformist reasons. The
process of communism, officially finalized
by a document presented in front of the
reunited chambers of the Parliament was
not able to clarify the ambiguous
relationship which a part of the political
elite from Romania keeps on maintaining
with the inheritance of the old Regime.1
(Politologist Vladimir Tismăneanu did not
succeed in being more convincing, not
even a bit, including in the pages of the
Report the name of his own father...2)
Condemning communism isn’t, for the
time being, but a rhetorical formula meant
to offer (interestedly and selectively) the
guilty ones on duty for a history willing to
pay old debts...
I do not feel the need to talk here
about the inertia of mentalities because, at
a structural and mentality level,
communism did not represent for us a
spiritual option. The communist regime
from Romania was not a natural
outgrowth of the national history, but a
Soviet implant. The communism from
Romania lacked social-historical roots and
this explains its strongly repressive
character. The violence of a system is
directly proportional with the intensity

of the public resentment towards the
official ideology. Communism was par
excellence a regime of terror3 because its
values have never been interiorized and
effectively assumed by the Romanian
people. The communist propaganda was
not sustained by genuine culture or
streams of ideas. Communism subzisted
by public conformism and individual
cowardice. In this sense Nazism and
communism developped based on
involuntary, but essential complicities. If
we are to apply this non-idelological rest
which supports the explicit ideology to
the example of national-socialism, it is
worth remarking that the indestructibility
of the Nazi discourse was not conferred by
the fanatized masses of supporters, but
rather by the silent majority of the
population, who pretended that it does not
know what was happening and anyway, it
has no fault. The same in the case of the
communist regime: the strategy by which
the dominant ideology managed to selfreproduce itself, consisted in the fact that
it has given its subjects the illusion of a
private sphere in which they can resist by
culture, not only without harming the
system, but on the contrary, even
decorating the subduance with the
attributes of the autonomy and liberty. In
general, the rest of ideological nonidentifiction is the one that makes the
would-be autonomy of the private sphere
to become a simple alibi for the public
subduance”4. The fact that the people did
not believe in the social and cultural
norms imposed by ideological means did
not make these less efficient at a political
level. The regime took advantage of the
lack of public reaction accrediting the idea
of a wide consensus at the level of
population. The conformism inoculated
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publicly by violent means has enabled,
after 1989, the speculation in a political
ground of the post-violence conformism.
The latter was the natural effect of a
national „fatigueness” of a defeated
generation who further on refuses to
admit that it has lost its bet with history.
The official propaganda did not
suceed but to a lesser extent to determine
consciousness commitments. The party
(identification) card was, most of the
times, the symptom of a resignation or of
opportunism of conjecture. People who
wished for themselves a professional
career and a decent life viewed the party
membership and affiliation as a „political
vaccin”. It was not the ideological
convictions which determined the
intellectuals and artists to accept the offer
of the party. The party activist was, most of
the times, a primitive oportunist, devoid of
any intellectual grace. The exceptions,
otherwise extremely rare5, could not (and
probably did not even try) to reconfigure
intellectually the need for legitimity of the
regime. The official propaganda was most
of the times subject of acid irony. The most
convincing proof in this respect is the
flourishing production of political jokes.6
(A recent sociological study revealed as
many as over 10.000 political jokes, more
than half of which, with Ceauşescu). The
low legitimity and credibility of the actions
of the regime has lead to the total
discrediting of the official ideology. The
common answer to the aggressive
propaganda of the regime was the
rumour and jokes. Ironical and defensive,
the Romanian has taken advantage of the
capaciy of the double discourse of defying
even the most severe censorship.
In reality, these (ludic) spiritual sideslippings constituted tolerated forms of

repression of the public resentment
against an oppressive system which used
to violently respond to any tentative of
explicit dissidence. The irony is the
inoffensive form of disdain which the
common man could handle without
endangering his own existence and family.
The joke represented the passive form of
dissidence towards a regime of terror.
Communism, in spite of its intolerant
aspect and perhaps in the virtue of its lack
of apetite for subtility had its own
„wonders”7.
The transition and the historical
inheritance
With this inheritance, too little
healthy, the Romanian society has
undergone after the 1990s a prolongued
process of transition. The word of order of
the last 15 years was „reform” and this
issue has gathered a suspect unanimity.
And as we all agreed that we needed a
reform all that was left to be settled, was
what exactly there was to be reformed.
This is the moment in which the
Romanian society has known the first
convulsions.
The
miners’
strikes
[„Mineriadele”] of the 90s are symptomatic
effects of the diseases the society in its
whole suffered from.
When the miners scanned (shouted
slogans) in the Revolution Square „death
to the intellectuals” or „we work, we do
not think”, Western Europe has realized in
the most brutal possible way that Eastern
Europe was not cured from communist
nostalgia
and
resentments.
The
intellectuals’ answer to the events of June
1990 was devoid of force and a certain
part of the spiritual elite has even tried to a
produce excuses for these movements.
Out of the wish to keep the consensus and
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silence the majority preferred to keep the
silence.
„The resistance by culture” and the
„opposition from within the system”
represent today cliches devoid of stake, but
the fact that they were considered until
recently, as arguments, reflects the
dimension of a far-reaching crisis,
manifested at the level of a community
from which many common people would
have been willing to borrow ethical models.
The
universities
(as
institutions
responsable with the qualified expertise)
proved to be unable to produce (in efficient
doses) the collective antidote which would
cure not only the „ostalgia”8, but also the
faulty or damaging intellectual skills
reactivated publicly by the insatisfaction of
the rich and plenty generation of engineers
and specialists without destiny.9 The
universities limited themselves to
administrate only the more and more
suspect production of consensus. In
exchange for these services the power
offered generous financing for all sort of
productions with an uncertain academic
value.
On this historical backround, it was
perfectly explainable the availability of the
mass of voters of reacting positively to an
electoral slogan of the type „we do not sell
our country”. The important percentages
obtained by the leaders with nationalist
rudimentary discourse reflected the
frustration and fear of a society threatened
by poverty and lack of education. On this
occasion for the Western world it has
become very clear that the maturing of
democracy in Romania needed time and
particularly a different political will. „The
window democracy” has remained for
the entire period of transition an export
product. The post-revolutionary leaders

from Romania were, with rare exceptions,
exponents of the Leftist ideologies. These
convictions did not enable the triggering at
an institutional scale of a genuine reform
capable to change the paternalist way of
thinking in the society.
There are, of course, a series of
differences between the „socialism with
human face” timidly launched at the
beginning of the 90s by president Iliescu
and the current program of social
democracy in Romania. It is remarkable the
moving away from the sterility of contents
of the „wooden language” to a publicity
form of dramatized dialogue meant to
empathize and to bring about solidarities.
Between „wooden language” of the prime
secretary and the populist simplicity of
the contemporary discourse, there are,
however, no
differences at
a
performative level. They perfom, at the
limit, the same service.
There have obviously changed the
public expressions of a collective feeling of
disgust towards the political action. With
resentment and deliberately vulgar, the
daily language isn’t but the primitive retort
to the cynical duplicity of the official
political discourse10. This continuity of
substance between the wooden language
and the vulgarity of the actual political
discourse11 produces visible sociocultural effects. Nothing radical and
spectaculous does (not) separate the
principles (otherwise honorable) of the
scientific socialism from the projects of the
reforming transitions from education or the
healthcare system. Common leit-motive, the
education for the masses and the
democratization of the act of culture,
remain the favourite space of imposture,
while the healthcare, in its eternal quality of
„national priority”, does not succeed in
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making forgotten the humiliating „queues”
from the times of the old regime.
Postcommunism has cultivated a
specific type of communication report.
With expression resources drastically
limited by the exigency of mass
pertinence, the public discourse is taken
over a priori as a tentative camuflated by
reparatio. To speak intelligibly means in
Romania to explain guilty things. The
comon excuse of the rhetoric of transition
(a rhetoric of the common guilt) is the
need for success with the masses. At the
last televized electoral confrontation,
before the presidential elections of 2004
president Traian Băsescu deplored
(strategically and somewhat duplicitary) in
front of his political opponent the situation
of a captive electorate, obliged to choose
from among two ex-communists. Such a
discourse has had, the way it was proved, a
great success to the public. Worked out in
the horrizon of a „culture of excuse” the
discourse of the authority has implicit
resentment accents. The specificity of the
discourse of transition is given by the
fragile professional and political legitimity
of the actors. The public discourse
explains and involves, subjectively
engages without grounding something. It
remains mainly an accessory of the
production of consensus.

the error, or to make the specific difference
between the benign forms of betrayal, a
certain rhetoric cleverness is needed. The
paralogism is the specialty of transition.
A frivolous logic and always available to
self-irony has invaded the public space of
transition. The excuses did not lose the
power of seduction as many felt that, one
way or another, they can justify something
of a common past.
Any betrayal has justifications, just as
„any whore has its sad story”. However, the
betrayal, once discovered, has become
altogether a public warning. A suspicious
complaisance tacitly interposes itself
between interlocutors. Suspicious and full
of prejudices the public has become the
preferred client of allusion. The truth
strained among lines has been for a long
time the specialty of the cultural
dissidence from Romania. This happening
has traumatized the act of culture and has
amputated any inclination and preference
for the debate of ideas. Complexed and
amiable up to the dissolution of the idea to
the proletcultist discourse has formed at the
level of mentality a generation. Subtle or illbred intriguers propelled by insolence and
pluck, the party activists have shared an
absurd for the background. The rumour has
turned into the preferred horrizon for the
production of significances. The public
effect of this happening is visible until
nowadays. We have inherited (as
individuals, but also at the level of the
community) a detestable propension for
the conspirative tone and the truth
whispered at the corners. Fear, most often
without object, is the consequence of the
generalized incapacity of rejecting the
Soviet-type paternalism. The excessive
centralism has infiltrated itself at the level
of the whole society a series of

The culture of the Left and the
duplicity of the language
The ones who have written
proletcultist texts in the time of a regime
that has tortured people without any fault,
perform obsessive variations on the same
topic: the texts are a series of plausible
explanations of the „wanderings” of the
authors. These are not always deprived of
grace.12 In order to surprise the nuances of
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subconscious reflexes. In Romania people
got used to accuse the occurrence that
the country has done so little for them
and did not have (but by exceptions) the
strength to wonder what they had to do(
and what they could do) for the country...
It is obvious to anyone the fact that
there have been made mistakes. And if any
Romanian would be willing to admit that
things did no go very well during the years
of transition, very few would be able to
indicate categorically who would be the
main persons responsible for this. In this
sense, the main ideologist of the political
Left in Romania, proeminent member of
PSD, the professor from Cluj Vasile Dâncu,
used to synthetize in a recent interview
(May 2007) the maladies of the Romanian
Left: „It did not have courage to assume the
radical transformation, it hesitated to get
involved in restituting properties, it has shyly
made a privatization with the fear of not
being bought over by the people abroad and
the delays brought us in the situation of
losing the very small amount of efficiency
and of being now in the situation most feared
by all. It did not tell the people that they have
to work harder, that they have to educate
themselves so as not to lose their work
places. It did not have the courage of tearing
away from the past, nor did it have the
courage of preserving what was meant by
the competitional advantages of the socialist
Romanian society, as many as they were.”
Condemning communism has become
a leit-motiv and a minimal expression of
celebrating one’s own intellectual honesty
for any „public voice” within the academic
community from Eastern Europe. To
publicly confess the adherence to the
„fundamental
values
of
Western
democracy” has turned into the festivist
opportunity of manifestation of a

predictible decency in the absence of which
no cultural accreditation seems to be
possible. It is, nevertheless, less clear the
way in which a series of intellectuals active
militants in the time of the ex-regime, have
steered ideologically without coming into
conflict with the moral landmarks they
have assumed and promoted publicly (or
they have accepted tacitly). Between
communism and the socialism with
„human face” there lies the „castration
complex” of an elite made up on the ruins
of the revolutionary enthuziasm.
Outstanding and excellent teachers and
voluble brawlers keep on giving lessons of
morals to a people who has discovered that
the liberty does not replace hunger and the
dignity of the spirit does not provide nor
ensure one a light and well heated home.
In post-communist Romania there are
very few public voices who have not firmly
expressed the pro-west(ern) attitude. The
recent integration into the structures of the
European Union has enabled the
strengthening of the public feeling that it
was proceeded correctly. And nobody
would accept for nothing in the world that
it could be unfit to love a system that has
administered the massive capitalization of
certain societies which the last World War
practically exhausted and totally drained
them of resources. Such an attitude, beyond
the fact that it is trendy, it becomes an
esteemed exercise of social hygiene. It
seems much less significant the happening
that such a type of discourse revives in the
East a failure syndrome. Even if this thing
is for the moment less evident, this
recurrence proves to be, (day by day), a
psycho-cultural fact yielding effects in the
long run.
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The European integration and its
syncronization with the Western
democracy
Even if Orthodoxy and the West have
accepted to stay aside in Romania; we
cannot say that there has been constituted
more than a conjectural alliance. The
consolidation
of
the
democratic
institutions and the recent accession of
Romania to the European Union beginning
with January 1-st 2007 should offer the
necessary conditions for overcoming this
provisory situation. In spite of some
enthusiastic-optimistic forecasts, the
hypothesis
of
the
accelerated
synchronization of the Romanian
democracy with Western Europe
remains, for the time being, in a lack of
proofs. It is difficult to foretell what kind of
motives the „local barons” might take into
account (frequently invoked by the press
in Romania) so that they would give up
the discretionary priviledges with which
the transition got them used to. And if the
„window democracy” is still a sufficient
and covering formula for Romania’s
foreign policy, it is not sure that the simple
accession to the structures of the
European Union can compensate the
essential deficit felt over by a society
which represses with difficulty the
nostalgia of paternalism.
Once with losing the collectivist utopia,
postcommunism triggers the blocking of an
associated type of moral relationship. All of
a sudden, many people who declared
(more or less emphatically) their total
availability to die for liberty found
themselves too lonely in order to do
something memorable with it. Willing to
sell the „useless freedom” for nothing, they
form today the platoons of „the fooled” of
transition. The trauma of the contact with

an oppressive liberty, associated with the
shortage of projects, has delivered to the
postcommunist society in Romania „the
man of resentment”. On the background of
the more and more stern exigencies of
professional performance, there took shape
a specific form of ethics of transition.
As a rezidual product of the ethics of
performance, „the man of resentment” is,
as a rule, an informed guy and articulated
by tenacious convictions. Passionate player
and voluble loser, the man of resentment
has built his life on mere words (prating).
Mass-media is his church, and he himself,
the fervent apostle of revealing. Identifying
the conspirations remains his specialty.
And the press investigations are his reason
of being. They explain definitively and
indisputably the personal failures and are,
at the same time, proofs on the grounds of
which he (The Victim with capital V) must
be deplored and reabilitated without delay.
As a human type, the man of resentment is
the historical effect of changes which
Eastern Europe has known in the last
decades associated with an illegitimate
import of civilization values.
Why is the intellectuality in
Romania defensive ?
The lack of a vigorous intellectual
reaction of the Romanians as to the
„socialism with a human face” could be the
effect of two categories of motivations:
1. Conjectures of cultural-historical
type have limited the access to consistent
ethical landmarks.13 On the background of a
failed modernity in România there have
entered the public circuit a series of
literary-cultural products with transparent
western licences.14 They did not properly
mark the autochtonous space, nor did they
produce significant mutations at the level of
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the collective mentalities. The quasimedieval anatomy of the inter-war
society (and later on post-war) from
Romania has a hindered the maturing of
a virile elite, capable and willing to
ethically materialize its social and political
destiny.
2. Causes of an ethno-psychologic
type have posed insurmontable hindrances
in the way of taking a decisive and
categorical attitude. The consistent
tribalism of the rural communities has
undermined the process of constituting a
strong symbolic national identity. About a
cultural and civilizational identity of the
Romanians there has always been
discussed projectively. Too hasty to get to
Europe (and if possible to get there) the
elites have declined the creative
confrontation with a present undermined
by primitivism and ingratitude. A culture
grinded by the temptation of evading out of
the present cannot offer certitudes. Without
certitudes the moral norm remains a
symptom of the fashionable preference for
a form or another of public relationship.
Any key of interpreting the action remains,
in the given conditions, irreparably related
to conjectures. Capitalizing in the horrizon
of „fashion”[of the trendy], creation is
delivered to unsuccessful vassalages.
Partizan of a „culture of dissimulation” the
Romanian intellectual has proved to be
always preoccupied with what „it should
be” and too discrete with relation to „what
it is”.
There are official voices from the
European Union that accuse, not without
grounds, the slow rhythm of the politicaldemocratic changes from Romania. The
political realities of the East are, as we all
know, difficult to be managed. One can talk
very much about the postcommunist

transition and its causes. However, more
important than any theory remain the facts.
Since the people do not want to hear
explanations and they expect but a better
life, all I am left with now is the unpleasant
task to ask the European elites a friendly
understanding for a people, which all along
its history, has remained unflinching in faith
as a gate of Christianity (and here you can
well understand what I’m saying) guarding
themselves and sacrificing themselves for a
common cultural heritage. In defense of
those who return home today (for all
Romanians Europe is a common house) I
shall say only this: the post-communist
transition was a trap. And as you well
know, it is very easy to get into any trap, but
much more difficult it is to get out...
Notes:
“As a head of the Romanian state, I explicitly
and categorically condemn the communist
system from Romania, ever since its setting up,
based on dictate, in the years 1944-1947, and
until its collapse, in December 1989. Taking
notice of the realities presented in the report, I
assert with deep responsability: the communist
regime from Romania was illegitimate and
criminal”
2 The article signed by Raul Balogh „Tismăneanu
does not forgive not even his own father” from
Cotidianul of December 16-th 2006 the head of
the Commission from Cotroceni has also
explained the reason fo which in the report of
condemning the communism the name of his
father appears as well. „It is right for the reason
of ending any speculation regarding my wish of
covering names from my own family biography
I have lowered the lath so very low at the level of
nomenclature and the naming of its members,
that I have reached the level of the deputy
directors of the political publishing houses. For
the very reason of putting an end to this, I have
appointed five or six directors of publishing
1
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houses all along the time of the regime, among
whom there appears the name of my father, too.
My father was not a member of the Central
Committee (CC), did not take part in the
leadership of the Romanian Communist Party
(PCR), did not work for Securitate. Nevertheless,
he has worked in the ideological apparatus“,
Tismăneanu explained.
3 „The communist Regime from Romania has
been ever since its beginnings to the end
illegitimate and criminal“ this is phrase which, in
the opinion of Vladimir Tismaneanu, best
defines the conclusion of the report drawn up by
the Presidential Commission for the Analysis of
the Communist Dictatorship.
4 Cistelecan, Alex., A fi sau a nu fi: aceasta-i
intrebarea [To be or not to be: this is the quesion
?] in IDEA arta şi societate [The IDEA, Art and
Society] no 25 of 2006
5 I make reference here to such a person as
Octavian Paler, recently deceased
6 A Romanian gets to Germany and asks for
political asylum. A journalist questions him:
- What can you tell us about president lliescu?
- Well, I cannot complain about anything in this
respect!
- What can you tell us about the freedom of the
press?
- Well, I cannot complain about anything in this
respect!
- What can you tell us about the corruption from
Romania?
- Well, I cannot complain about anything in this
respect!
- Well, man, if so, the why have you asked for
political
asylum
in
Germany?
- Well, that’s the very reason for it, that here I can
complain about everything!

The 7 wonders of communism 1.Everybody
had work to do. 2.Although everybody had
work to do, nobody worked. 3. Although nobody
worked, the plan was achieved over 100%. 4.
Although the plan was achieved over 100%, one
could’t buy anything. 5. Although one could’t buy
anything, everybody had all necessary things. 6.
Although everybody had all necessary things,
everbody used to steal. 7. Although everbody
used to steal, there was never something
missing.
8 In Germany – Ostalgie- term that defines the
nostalgia for communism (idealized, „with
human face”) from Eastern Europe
9 How significant could be the happening that
until the revolution, Romania was the country
with the highest percentage of graduates in
Politechnics in the world, even higher than in the
Soviet Union...
10 Unfortunatelly it seems pretty little probable
that the vulgarity of the actual entertainment to
be able to compete with the inspiration and
subtility of the jests with Ceauşescu
11 The premier has recently labelled one of the
opposition MPs as „stupid”, and the vulgarity of
the interventions in Parliament is already a
common thing...
12 A poet such as Adrian Păunescu has always
had his fans...
13 Not even the intellectual grace of professor
Nae Ionescu could not save the theatrical and
legionary drift away. And between the legionary
drift and the politicianism of the representatives
of the „historical” parties there were no
alternatives
14 Between Proust and Camil Petrescu there
cannot be about a proper choice...
7
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Abstract: A holistic interpretation – in terms of what Brandom (2000)
calls „the ontological priority of the social” - of the appeal to subjectivity,
interpretation that defines assertions as the assumptions of
responsabilities to other participants to what Brandom calls the „game
of giving and asking for reasons”, and a Rortyian pragmatist
interpretation of the Berlin’s notion of value pluralism (Rorty, 2007) may
contribute to an understanding of value-based public deliberative
argumentation in terms of what Sartori (2001) calls „dialectic of
dissension” rather than in those of Kock’s „enduring dissensus” (Kock,
2003; 2006; 2007; 2009a; 2009b).
Keywords: holism, pragmatism, Kock, deliberative argumentation,
value pluralism.
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Din punct de vedere al consecinţelor
asupra
teoretizării
specificului
argumentării deliberative şi retorice
publice într-o societate democratică,
bazată pe principiul toleranţei, o
interpretare inferenţialistă a apelului la
valori în justificarea şi luarea de decizii în
privinţa unei politici publice poate
contribui, se va arăta, la limitarea acelor
motive (în particular, a celor bazate pe o
ontologie a valorilor), invocate într-o
dezbatere, în sprijinul iniţierii sau
menţinerii disensiunii.

Introducere
Una din provocările recente la adresa
orientării consensualiste dominante în
logica informală şi retorică o constituie
abordarea lui Christian Kock a specificului
disensualist al argumentării deliberative
publice în termeni ai unei ontologii
incompatibiliste a valorilor. O sursă
filosofică importantă a acestei încercări
este noţiunea de conflict sau pluralism al
valorilor a lui Berlin (1958), pe care Kock
o interpretează în termenii unui
subiectivism ireductibil al valorilor (sau
cel puţin al unora dintre valori). Scopul
principal al acestui material este acela de a
arăta că o interpretare inferenţialistă a
apelului la subiectivitate şi a autorităţii
epistemice în termenii a ceea ce Brandom
numeşte „prioritatea ontologică a
socialului”, interpretare care defineşte
aserţiunile în termeni ai responsabilităţii
faţă de ceilalţi participanţi la ceea ce
Brandom numeşte „jocul oferirii şi cererii
de motive”, şi o interpretare pragmatistă a
noţiunii lui Berlin de pluralism sau conflict
al valorilor, de tipul celei oferite de Rorty
(2007) pot contribui la înţelegerea
argumentării deliberative publice în
termeni ai ceea ce Sartori (Sartori, 2001)
numeşte „dialectica disensiunii”, mai
curând decât în cei ai „disensiunii
perpetue” (enduring dissensus) a lui Kock
(2003, 2006, 2007, 2009a, 2009b).
„[E]lement
central
al
unei
Weltanschauung pluraliste”, arată Sartori,
dialectica disensiunii este „generatoarea
unei dezbateri care, pe de o parte,
presupune consens, pe de alta, capătă
intensitatea unui conflict, fără ca vreunul
din cei doi termeni să fie hotărâtori” (p.
30).

1.
Pluralismul
valorilor
şi
argumentarea deliberativă
Kock este un adversar al caracterului
normativ al consensului în teoria
argumentării: „Orice teorie a argumentării
care consideră atingerea consensului o
normă teoretică nu înţelege natura
gândirii deliberative” (Kock, 2007, p. 238).
Pentru că „argumentele care încep şi se
termină în disensiune se întâlnesc peste
tot în jurul nostru pentru că disensiunea
perpetuă (enduring dissensus) este starea
naturală şi stabilă a lucrurilor pentru unele
tipuri de argument” (Kock, 2009, p. 2).
Ceea ce legitimează disensiunea în
argumentarea deliberativă este caracterul
în mod esenţial subiectiv al deciziilor,
subiectivitate care „provine din faptul că
justificările pe care se bazează raţionarea
deliberativă sunt valori, şi pentru că
seturile de valori, şi ierarhiile lor de valori
nu sunt identice” (Kock, 2007, p. 244).
Poziţiile diferite ale indivizilor sau
grupurilor care participă la o dezbatere de
interes public pot fi astfel „fundamentate
prin moduri legitim diferite de comparare
a argumentelor pro şi contra” (Kock, 2007,
p. 238). Motivul nu este acela „că
«adevărul» este subiectiv”, ci mai curând
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acela că „valorile care funcţionează ca
justificări în deliberare sunt subiective şi
incomensurabile” (Kock, 2007, p. 237). Ele
sunt, cu un termen împrumutat din
matematică, „reciproc incompatibile”.
Kock foloseşte aici noţiunea lui Berlin de
pluralism sau conflict al valorilor, ideea că,
aşa cum spune Berlin, „nu toate lucrurile
bune sunt compatibile”. Spre exemplu
„nici egalitatea politică, nici organizarea
eficientă, nici dreptatea socială nu sunt
compatibile decât într-o măsură restrânsă
cu libertatea individuală” (Berlin, 2002, p.
246; citat de Kock, 2007, p. 235).
Însă pentru Kock, pluralismul valorilor
poate fi „superficial”, sau, dimpotrivă,
„profund”. Este superficial dacă poate fi
găsit un „numitor comun” în care valorile
să poată fi convertite. Şi este profund
atunci când nu poate fi găsit un astfel de
numitor comun. Acesta este cazul valorilor
conflictuale sau incomensurabile, valori
care sunt „calitativ diferite”, în sensul că
„nu există niciun mod intersubiectiv,
algoritmic de a le măsura pe aceeaşi scală”
(Kock, 2007, p. 180). De asemenea,
incompatibilitatea valorilor este dată de
faptul că o valoare „poate fi realizată
numai în detrimentul a cel puţin uneia
dintre celelalte valori” (Kock, 2007, p.
236). Ceea ce justifică, în mod legitim
pentru Kock, faptul că „în argumentarea
practică disensiunea poate persista
indefinit” (Kock, 2009, p. 106). Aceasta
înseamnă că, în evaluarea unei decizii
referitoare la adoptarea sau respingerea
unei propuneri privind o anumită politică
publică cel mai probabil este cazul în care
beneficiul corespunzător unei anumite
„dimensiuni” (corespunzătoare unei
valori) nu compensează pierderile
aferente unei alte dimensiuni sau valori.
Costurile şi beneficiile nu pot fi apreciate şi

comparate, astfel, datorită diferenţelor
calitative ale dimensiunilor cărora le
corespund. Kock are în vedere aici cazul
tipic al argumentelor practice formulate în
cadrul dezbaterilor publice în care sunt
implicate „două persoane care vor lucruri
diferite” şi „trebuie să ia decizii practice
împreună” (Kock, 2009, p. 2). În astfel de
cazuri, indivizii îşi pot păstra opiniile
divergente indefinit, arată Kock, datorită
faptului că ele sunt fundamentate în mod
legitim pe valori ireconciliabil diferite.
Astfel, conchide Kock, „există disensiune,
dar nu există în general, nicio modalitate
de a decide care alegere este corectă, şi a
cui propunere este cea adevărată sau cea
acceptabilă. Aici avem de-a face cu alegeri,
şi aşa cum spune Aristotel, «alegerea nu
este adevărată sau falsă» (Etica Eudemică,
1126a). Prin urmare, disensiunea nu va fi
în mod necesar rezolvată în discurs”
(Kock, 2009, p. 2). Sau, pentru că
„argumentele pentru şi împotriva unei
propuneri aparţin unor dimensiuni
diferite; ele se referă la proprietăţi de
tipuri ireductibil diferite” (Kock, 2007, p.
236), rezultă că „în argumentarea
deliberativă poate să nu existe nicio
modalitate obiectivă sau intersubiectivă de
a stabili care parte o depăşeşte pe cealaltă”
(Kock, 2007, p. 236). Proprietăţile avute în
vedere aici sunt proprietăţi ale acţiunilor
specificate de părţile aflate în dispută.
Acestea sunt de tipuri diferite sau
ireductibil diferite pentru că „justificările
(warrants) care le valorizează sunt valori
care reciproc incompatibile (Kock, 2007, p.
235)
Kock oferă o justificare teoretică sau
filosofică nu doar a diferenţelor de opinii,
ci şi „persistenţei indefinite” a acestora, şi
astfel a disensiunii într-o dezbatere
deliberativă publică, printr-o ontologie
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subiectivistă şi incompatibilistă a valorilor.
Potrivit acestei ontologii, valorile pot avea
un caracter intrinsec subiectiv şi
conflictual. Kock speră să ofere o bază
filosofică unei opţiuni disensualiste în
teoria argumentării şi retorică care să fie
coerentă cu ceea ce el consideră a fi
orientarea dominantă în ştiinţele politice,
orientare caracterizată printr-o „concepţie
despre
democraţie
bazată
pe
recunoaşterea disensiunii mai curând
decât a consensului” (Kock, 2009, p. 107).
O astfel de poziţie teoretică poate
contribui, crede Kock, la ceea ce Gutmann
şi Thompson numesc „speranţa liberală”,
adică speranţa exprimată implicit în
credinţa că, în cuvintele lor, „[o]
democraţie poate guverna efectiv şi
prospera moral dacă cetăţenii săi caută să
clarifice şi să limiteze dezacordurile
deliberative
fără
a
renunţa la
angajamentele lor morale cele mai intime...
Aceasta este atât mai caritabil cât şi mai
realist decât binele comun pe care îl
preferă
democraţii
consensualişti”
(Gutmann şi Thomson, 2004, p. 29; citat
de Kock, 2009, p. 107). Astfel, din punctul
lui Kock de vedere, dacă valorile sunt
subiective,
incompatibile
şi
incomensurabile, acele justificări care fac
apel la ele în cadrul unei dezbateri
constituie cazuri legitime de acceptare a
disensiunii în deliberare. În astfel de
cazuri, dezbaterea poate continua, dar
scopul său nu este ajungerea la un
compromis, ci mai curând clarificarea
dezacordurilor.
Cu
alte
cuvinte,
legitimitatea renunţării la încercarea de a
obţine consensul în privinţa problemei
discutate, şi astfel la încercarea de a
continua conversaţia este dată de o relaţie
specială dintre un anumit gen de aserţiuni
– adică acele justificări sau motive care

valorizează sau fac apel la acele valori
subiecive şi reciproc incompatibile sau
incomensurabile – şi acele valori.
Dintr-un punct de vedere consensualist
general, pentru care rezolvarea unei
diferenţe de opinii este scopul dialectic
principal al argumentării, aceasta
înseamnă că statutul unor astfel de
aserţiuni (motive, justificări) depăşeşte
obligaţia celui care le foloseşte de a ţine
seama, în privinţa lor, de îndoielile sau
obiecţiile celorlalţi participanţi la
dezbatere sau dialog. Dacă este aşa, atunci
statutul dialectic al unor astfel de aserţiuni
este subordonat statutului lor filosofic sau
epistemologic, acela de a fi judecăţi
evaluative, de a reprezenta sau exprima
valori. Ele au astfel un statut privilegiat,
fiind asemănătoare, spre exemplu, cu
enunţurile „clare şi distincte” carteziene,
enunţuri care trebuie acceptate datorită
certitudinii date de aceste caracteristici ale
lor mai curând decât datorită unor relaţii
cu alte propoziţii sau pentru că există un
acord în privinţa acceptării lor. Din punct
de vedere al posibilităţii recunoaşterii
disensiunii ca o caracteristică dialectică a
argumentării deliberative, problema cu
acest tip de enunţuri sau aserţiuni este,
aşadar, mai curând aceea a legitimităţii
dialectice a privilegiului sau autorităţii
unui anumit tip de enunţuri (enunţurile
care exprimă judecăţi subiective de
valoare), decât aceea a recunoaşterii
disensiunii ca „stare naturală şi stabilă a
argumentării deliberative”.
2. Holism, pragmatism şi conflictul
valorilor
Kock interpretează noţiunea lui Berlin
de pluralism sau conflict al valorilor
accentuând ceea ce Berlin numeşte
„reacţia
romantică”
faţă
de
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incompatibilitatea valorilor. Această
reacţie se manifestă în tendinţa „de a
atribui cea mai mare importanţă unor
valori” (Rorty, 2007, p. 81), în convingerea
că, aşa cum spune Berlin, „ceea ce contează
este că oamenii ar trebui să se dedice ei
înşişi unor astfel de valori [„valori care nu
pot fi reconciliate”] cu toată puterea” (p.
81). Însă din punctul de vedere pragmatist
al lui Rorty, conflictul dintre valori, „luarea
în serios a coliziunii binelui cu binele” nu
implică în mod necesar „totala dedicare”
sau „angajamente pasionale totale” (Rorty,
2007, p. 81). Pentru că pluralismul
valorilor, „conflictul intelectual şi moral”
pe care acesta îl presupune, este „în mod
tipic o chestiune de credinţe care au fost
dobândite în încercarea de a servi un scop
bun care a apărut în calea credinţelor
dezvoltate în timp ce serveau un alt scop
bun. Ceea ce trebuie făcut”, spune Rorty,
„nu este să ne imaginăm ce este real şi ce
este doar aparent, ci să găsim un
compromis care să facă posibilă realizarea
cel puţin a unei părţi a binelui la care s-a
sperat. Aceasta înseamnă, de obicei,
redescrierea situaţiei care a dat naştere
diferitelor probleme, căutând un mod de a
gândi astfel încât ambele părţi să o
accepte” (Rorty, 2007, p. 81). Expresia „să
ne imaginăm ceea ce este real şi ce este
doar aparent” descrie aici atitudinea
platonistă tradiţională manifestată în
credinţa potrivit căreia „coliziunea binelui
cu binele este întotdeauna iluzorie, pentru
că există întotdeauna un singur lucru care
trebuie făcut” (Rorty, 2007, p. 81). Din
punctul lui Rorty de vedere, reacţia
romantică faţă de incompatibilitatea
valorilor poate fi descrisă în termeni
platonişti ca „supremaţie a pasiunii faţă de
raţionalitate, a autenticităţii faţă de
conversabilitate” (p. 81), o descriere pe

care Kock ar accepta-o, dată fiind ipoteza
sa referitoare la caracterul incompatibil şi
ireductibil incomensurabil al valorilor.
Atât Rorty cât şi Kock sunt de acord cu
descrierea lui Berlin a reacţiei romantice
faţă de tradiţia platonică, faţă de credinţa
acesteia „că există un singur răspuns la
întrebarea ce este de făcut”. Ambii filosofi
iau în serios concepţia lui Berlin despre
conflictul valorilor, sugestia lui că acesta
nu este „o eroare”, ci „un conflict de un fel
inevitabil... între valori care nu pot fi
reconciliate” (citat de Rorty, 2007, p. 81).
Însă, în timp ce pentru Kock
incompatibilitatea valorilor, interpretată
ca incomensurabilitate ireductibilă, este
sursa legitimă a disensiunii perpetue,
pentru Rorty ea este doar un conflict între
credinţe care pot fi totuşi reconciliate
printr-o redescriere a situaţiei care a dat
naştere conflictului iniţial. Spre deosebire
de Kock, Rorty crede că disensiunea poate
fi „rezolvată prin discurs” (Kock, 2009, p.
2). Desigur, compromisul nu ar fi posibil
dacă valorile ar fi într-adevăr ireductibil
incomensurabile. Însă pentru Rorty,
încercarea de a gândi astfel valorile este la
fel de greu de acceptat ca şi încercarea pe
care Kock o atribuie tradiţiei platoniste
dominante în teoria argumentării: aceea
de a „teoretiza ca şi cum valorile ar fi
compatibile şi nu ar intra în conflict. Sau
cel puţin, ca şi cum lipsa compatibilităţii
între ele nu ar fi o problemă” (Kock, 2009a,
p. 100). Aceasta este încercarea de a crede
că „există un singur adevăr care va apărea
în cadrul dialogului raţional” (Kock,
2009b, p. 2). În ambele cazuri valorile sunt
gândite în termeni ai unor ontologii de
sugestie matematică care valorizează,
fiecare, câte unul din membrii distincţiei
tradiţionale dintre subiect şi obiect, dintre
subiectiv şi obiectiv.
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Dintr-un punct de vedere pragmatist al
naturii şi scopului deliberării, argumentele
oferite de aceste ontologii favorizează şi
întreţin moduri diferite de a evita
formularea de „argumente referitoare la
pericolele şi avantajele relative” (Rorty,
2007, p. 6) cărora le poate da naştere
problema dezbătută, singurele argumente
care contează din perspectivă pragmatistă.
Însă, potrivit lui Kock, astfel de argumente
nu
sunt
posibile
datorită
multidimensionalităţii
argumentării
deliberative bazată pe valori plurale,
reciproc incompatibile. În astfel de cazuri,
crede Kock, nu există „nicio modalitate
obiectivă sau intersubiectivă de a stabili
care parte o depăşeşte pe cealaltă”, pentru
că „argumentele pentru şi împotriva unei
propuneri aparţin unor dimensiuni
diferite; ele se referă la proprietăţi
ireductibil diferite [ale acţiunii]” (Kock,
2007, p. 236). Rorty ar fi de acord că nu
există nicio astfel de modalitate obiectivă,
dacă obiectiv înseamnă respectarea
condiţiilor universale şi transcendentale
de validitate pentru ceea ce Habermas
numeşte „cel mai bun argument”, dar el
crede că nici nu ar fi nevoie de o astfel de
modalitate.
Dar, în timp ce Kock speră să obţină de
aici un tip de validitate pentru evaluarea
argumentelor
practice,
argumente
referitoare la propuneri de acţiuni, care să
fundamenteze
şi
să
legitimeze
multidimensionalitatea
argumentării
deliberative bazate pe valori, şi astfel să
legitimeze disensiunea ca scop şi specific
al acesteia, Rorty vrea exact contrariul. El
ar spune că dacă incomensurabilitatea
valorilor,
şi
prin
aceasta
multidimensionalitatea
argumentării
deliberative, este tot ceea ce poate
împiedica atingerea consensului într-o

deliberare, atunci ar fi mai bine să
renunţăm la amândouă.
Tipul de legitimitate căutat de Kock
presupune (i) că o astfel de evaluare (a
argumentelor practice) nu ţine cont de
adevărul premiselor, ci doar de
„corectitudinea [acestora] în raport cu o
anumită normă” (Kock, 2009, p. 94), şi (ii)
că legitimitatea nu este „subiect al
raţionalităţii comunicative”, tocmai pentru
că acest tip de raţionalitate presupune ca
paricipanţii la un context comunicaţional
(cum este dezbaterea) să urmărească
atingerea consensului (Kock, 2009, p. 94).
Acest tip de legitimitate nu face apel la
ceea
ce
Habermas
numeşte
„recunoaşterea
intersubiectivă
a
pretenţiilor de validitate criticabile”
(Habermas, 1997, p. 17; citat de Kock,
2009, p. 94), ci mai curând la
recunoaşterea subiectivităţii ca sursă de
legitimitate a disensiunii în deliberare.
Rorty vrea, dimpotrivă, să păstreze ceea ce
este intersubiectiv în noţiunea lui
Habermas de raţiune comunicativă şi
dialogală (2007, p. 77) şi coerentismul său
antifundaţionalist (2000, p. 8) fără a păstra
şi universalismul şi transcendentalismul
pe care îl presupun condiţiile de validitate
pe care le presupune acea noţiune,
înlocuind noţiunea de presupoziţii
noncontextuale ale discursului cu cea de
practică justificatorie ca un tip de practică
socială. Această din urmă noţiune îi
permite lui Rorty să înlocuiască, de
asemenea, „obiectivitatea ca fidelitate faţă
de ceva nonuman cu obiectivitatea ca
intersubiectivitate” (1999, p. 155). Apelul
la prima noţiune de obiectivitate este
implicit prezent în apelul, specific
epistemologiei fundaţionaliste, la „surse de
evidenţă”. Pentru Rorty, apelul la o sursă
de evidenţă ar trebui înlocuit cu apelul la
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„consens în privinţa a ceea ce contează ca
evidenţă” (1999, p. 155). Astfel,
„întrebarea «Există vreo modalitate de a
obţine consensul în privinţa a ceea ce ar
conta în favoarea lui p?» înlocuieşte
întrebarea «Există vreo evidenţă în
favoarea lui p?»” (1999, 155). Pentru că,
din punctul coerentist de vedere al lui
Rorty, „înţelesul unui enunţ constă în
relaţiile inferenţiale pe care enunţul le are
cu alte enunţuri” (1999, p. 151). O altă
consecinţă a acestui coerentism şi a ideii
de obiectivitate ca intersubiectivitate este
că problemele referitoare la ceea ce
fundamentează un enunţ – de exemplu,
prin apelul formulat în termeni obiectivişti
ca „evidenţă” sau subiectivişti ca
„afectivitate” sau „natură pasională”, pot fi
reformulate sau înlocuite cu întrebarea
„«Voi fi eu capabil să justific enunţul p în
faţa altor oameni?»” (1999, p. 155).
Pentru Rorty nu este important
pretinsul statut epistemologic al lui p –
dacă el este, spre exemplu, un enunţ
obiectiv de fapt sau o judecată subiectivă
de valoare -, ci dacă el poate fi justificat de
cel care îl formulează, mai curând decât în
general. Pentru că, din punctul pragmatist
de vedere al lui Rorty, orice enunţ, şi astfel
orice credinţă, poate fi „transpusă în
termenii unor consecinţe practice
particulare” şi poate avea un loc în cadrul
unor relaţii inferenţiale care pot fi
analizate în „detaliu” (1999, p. 159). În
mod tipic, o astfel de analiză face apel la
inferenţe care au forma silogismelor
practice, silogisme care conţin atât o
dorinţă că o anumită stare de lucruri se va
obţine, cât şi credinţa că o anumită acţiune
va contribui la realizarea ei” (1999, p.
159). În mod tipic, practicile justificatorii
presupun formularea de astfel de
silogisme. Dar, deşi oricărui enunţ sau

credinţe i se poate găsi un loc într-o reţea
de credinţe sau enunţuri între care există
relaţii inferenţiale, obligaţia indivizilor de
a-şi justifica credinţele este limitată la
acele credinţe care se referă la sau
promovează proiectele cu caracter public.
Această obligaţie lipseşte în cazul
proiectelor private. A spune că obligaţia
participanţilor
într-un
context
comunicaţional de a-şi justifica credinţele
depinde de natura publică sau privată a
proiectelor pe care le promovează acele
credinţe, mai curând decât de statutul
epistemologic sau de altfel al acelor
credinţe, înseamnă a accepta că, aşa cum
spune Brandom, „toate problemele legate
de autoritate şi privilegiu, în particular de
autoritate epistemică, sunt probleme ale
practicii sociale, şi nu chestiuni obiective
de fapt” (Brandom, 1983; citat de Rorty,
2007, p. 7). A accepta această formulare a
ceea ce Brandom numeşte „prioritatea
ontologică a socialului” înseamnă, din
punctul de vedere al lui Rorty, a accepta,
de asemenea, că apelul la o sursă de
obiectivitate, cum este experienţa, în
evaluarea unei politici cu caracter public
este „ineficientă... dacă nu este însoţită de o
predispoziţie din partea comunităţii de a
lua astfel de apeluri în serios” (Rorty,
2007, p. 11). Pentru că, în cazul apelului la
experienţă, „ceea ce contează ca o relatare
fidelă a experienţei este o problemă de
ceea ce permite comunitatea” (Rorty,
2007, p.11). Cu alte cuvinte, o problemă de
acord sau consens în privinţa a ceea ce
este permis sau nu, a ceea ce este acceptat
sau nu.
Mai general, „[a]şa numita «autoritate»
a orice altceva decât comunitatea (sau o
anumită persoană sau lucru sau cultură
expert autorizată de comunitate pentru a
lua decizii în numele ei) nu poate fi decât o
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lovitură cu pumnul în masă” (Rorty, 2007,
p. 9). Această concluzie referitoare la
statutul conversaţional sau dialectic la
apelului la obiectivitate se bazează pe
noţiunea lui Brandom de aserţiune
definită în termeni ai responsabilităţii faţă
de ceilalţi participanţi la ceea ce Brandom
numeşte jocul cererii şi oferirii de motive.
Dar, aceeaşi noţiune şi aceleaşi argumente
pot fi de asemenea folosite pentru a
descrie statutul dialectic al apelului la
subiectivitate în deliberare.
Ceea ce este caracteristic, în raţionarea
practică, judecăţii şi acţiunii nu este pentru
Brandom, „nici relaţia lor cu o realitate
special nici claritatea lor specifică”, ci mai
curând responsabilitatea pe care acestea o
implică. Responsabilitatea este o
consecinţă a faptului că judecăţile şi
acţiunile
„exprimă...
angajamente
(commitments) pentru care suntem
responsabili, în sensul că îndreptăţirea
(entitlement) noastră faţă de ele este
întotdeauna
potenţial
chestionabilă,
angajamente care sunt raţionale în sensul
că revendicarea îndreptăţirilor corespunzătoare este o chestiune de oferire de
motive pentru ele” (Brandom, 2000, p.
80). Ca angajamente discursive, judecata şi
acţiunea sunt, din punct de vedere al
semanticii
inferenţiale,
articulate
inferenţial în sensul că, pe de o parte, ele
sunt întotdeauna „deschise faţă de
solicitările de justificare”, iar pe de altă
parte, „ele servesc atât la justificarea altor
angajamente cât şi la excluderea justificării
altor angajamente” (Brandom, 2000, p
164).
Afirmaţia lui Brandon despre
autoritatea epistemică ca o chestiune de
practică socială, şi astfel ca o chestiune de
respectare a ceea ce Brandom numeşte
„prioritate ontologică a socialului”, ar

putea fi reformulată astfel: atribuirea de
autoritatea epistemică unui enunţ depinde
de posibilitatea oferirii de justificări în
favoarea acceptării ei atunci când există o
astfel de solicitare, mai curând decât de o
pretinsă relaţie a acelui enunţ angajament
cu ceva nonlingvistic sau de o proprietate
intrinsecă a sa. Răspunsul inferenţialist la
întrebarea dacă pot exista enunţuri sau
afirmaţii (judecăţi sau acţiuni ca
angajamente discursive) care să nu fie
deschise faţă de solicitarea de justificare,
este astfel negativ. Pentru că, din punctul
de vedere al semanticii inferenţialiste,
atribuirea de autoritate angajamentelor
discursive este întotdeauna o chestiune de
acceptare sau consens în privinţa
răspunsurilor la solicitările de justificare
formulate la adresa enunţurilor, rezultă că
judecăţile evaluative, şi astfel apelul la
subiectivitate ca fundament şi sursă de
legitimare, şi în particular, apelul la
incomensurabilitatea
ireductibilă
a
valorilor, este asemănător cu apelu la
obiectivitate (atribuirea de autoritate
epistemică ca „o chestiune obiectivă de
fapt”, mai curând decât ca o chestiune de
practică socială). Judecăţilor de valoare li
se atribuie, din punct de vedere
inferenţialist, acelaşi tip de autoritate:
acela de a nu fi deschise solicitărilor de
justificare, fie pentru că au un caracter
evaluativ subiectiv, fie pentru că exprimă
valori plurale sau conflictuale, deci, fie
datorită unei proprietăţi intrinseci a
acestui tip de enunţuri, fie datorită unei
relaţii speciale cu ceva de natură nonlingvistică, mai curând decât datorită
relaţiei acestora cu alte enunţuri care pot fi
considerate justificări sau motive. Însă, a fi
deschis solicitărilor de justificare
înseamnă, atât pentru apelul la
obiectivitate cât şi pentru apelul la
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subiectivitate, a fi deschis acceptării sau
consensului din partea participanţilor la o
anumită practică socială. Cu alte cuvinte,
autoritatea ambelor apeluri depinde de
consensul anterior în privinţa acceptării
lor. În particular, autoritatea pe care o
presupune apelul la subiectivitate ca sursă
de legitimitate a disensiunii sau
conflictului depinde de ceea ce este
acceptat ca o astfel de sursă, mai curând
decât invers.

hotărâtori (Sartori, 2007, p. 30). Este însă
consensul, astfel înţeles, o formă de
acceptare a ceea ce Gutmann şi Thomson
numesc „binele comun” al „democraţilor
consensualişti”? Răspunsul lui Sartori este
negativ: „consensul nu trebuie să fie
înţeles ca o rudă apropiată a unanimităţii.
Consensul pluralist se bizuie pe un proces
de negociere între minţi şi interese
divergente. Am putea spune aşa:
consensul
este
un
proces
de
compromisuri şi convergenţe mereu
schimbătoare între convingeri divergente”
(p. 31). Astfel, problema cu noţiunea de
incomensurabilitate
ireductibilă
a
valorilor ca sursă a legitimităţii disensiunii
este aceea că, deşi ea poate justifica dintrun punct de vedere filosofic general
recunoaşterea şi respectul faţă de
diferenţe, ea poate constitui, din punct de
vedere practic, o limită artificială în calea
obţinerii a ceea ce Sartori numeşte
„consens pluralist”, în calea „procesului de
negociere între minţi şi interese
divergente”. Însă din punct de vedere
inferenţialist şi pragmatist, această
problemă nu apare. Statutul dialectic al
judecăţilor de valoare, ca justificări în
argumentarea deliberativă, statut conferit
de faptul că acestea sunt articulate
inferenţial contribuie în mod esenţial la
înţelegerea deliberării publice ca un
proces de negociere în care principala,
deşi
nu singura,
contribuţie a
participanţilor este cea a formulării de
argumente referitoare la avantajele şi
dezavantajele relative cărora le poate da
naştere problema dezbătută.

Concluzii
Este
acceptarea
anteriorităţii
consensului în privinţa a ceea ce contează
ca sursă a disensiunii în deliberare faţă de
o astfel de sursă un indiciu al afectării a
ceea ce Gutmann şi Thompson numesc
„speranţă pluralistă”, a recunoaşterii
disensiunii? Din punctul de vedere al unei
abordări bazate pe noţiunea de practică
socială, noţiunea de recunoaştere a
disensiunii sugerează o astfel de acceptare,
un astfel de consens. Prin urmare, o astfel
de posibilitate este mult redusă. În mod
tipic, într-o societate democratică şi
pluralistă limitele disensiunii sunt stabilite
prin consens, şi în mod special, prin
„consensul asupra regulilor de rezolvare a
conflictelor”. „Înfruntarea «conflictuală» a
soluţiei la treburile concrete, a politicilor
publice” (2007, p. 31) are loc, atunci când
are loc, pe un fond consensual în privinţa
modului de rezolvare a conflictelor. Prin
urmare, „elementul central al unei
Weltanschauung pluraliste nu e nici
consensul nici conflictul, ci dialectica
disensiunii generatoare a unei dezbateri
care, pe de-o parte presupune consens, pe
de alta, capătă intensitatea unei dezbateri
care, pe de-o parte presupune consens, pe
de alta, capătă intensitatea unui conflict,
fără ca vreunul din cei doi termeni să fie
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Perioada

colectarea și distribuirea directă a unui
impozit real; cu morala și religia, cu
siguranța proprietății; cu pacea și
ordinea; cu comportamentul civic și
social. Toate acestea sînt și ele, (în felul
lor), lucruri bune; iar fără ele,
libertatea, atîta vreme cît durează, nu
este o binefacere; după cum fără ele,
șansele ca libertatea să existe sunt
mult prea mici”1. Cu alte cuvinte, Burke
își maifesta scepticismul față de
libertatea haotică și anarhică, profund
antisocială, pe care o înțelegea ca fiind
una dintre cele mai grave consecințe
ale Revoluției Franceze.
Putem proceda, în acest punct, la o
identificare a câteva dintre asumpţiunile
principale
ale
conservatorismului:
ataşamentul pentru istorie şi tradiţie ca
baze a oricăror reforme viitoare, care
trebuie grefate pe experienţa istorică şi pe
obiceiurile şi cultura fiecărei națiuni în
parte - în discordanţă cu revoluţiile, care
pretind, pentru propria reuşită, o ruptură
totală faţă de anterioritatea culturalistorică a comunităţii2. Ideea de libertate
individuală trebuie valorificată exclusiv în
context social, fiind corelată întotdeauna
cu responsabilităţile care îi revin
cetăţeanului pentru a crea un echilibru
funcţional şi benefic pentru întreaga
societatE3; pe de altă parte, egalitarismul
cerut de către ideologiile de stânga ar
conduce la uniformizare şi la monocromie
în detrimentul oricărui fel de diversitate,
condiţie
fundamentală
pentru
supravieţuirea unei societăţi prin relaţiile
pe care le încurajează între diferitele părţi
ale acesteia, consolidând astfel întregul.
Suprimând
bogăția,
puterea
sau
inteligența individuală, stânga nu face
decât să emasculeze șansele reale de
progres social, articulate întotdeauna prin

clasică a conserva-

torismului
Începuturile a ceea ce numim astăzi
conservatorism clasic se află în strânsă
legătură cu finalul revoluţionar al secolului
XVIII, atât din punct de vedere filozofic, cât
şi politico-social. Schimbarea violentă a
monarhiei franceze „de drept divin” a
antrenat o întreagă suită de reforme
administrative şi juridice radicale, având
în subsidiar o legitimare filozofică nouă,
demiurgică chiar, aceea de creare a unei
lumi noi, eliberată de încorsetarea
religioasă şi de inechităţile sociale cauzate
de o monarhie care reprezenta, în ochii
revoluţionarilor, o reminiscenţă feudală
tardivă, ruşinoasă şi obnubilantă pentru
ideea de progres social, centrală în
programul Revoluţiei Franceze de la 1789.
Pe scurt, o lume nouă, construită brutal şi
rapid pe demantelarea celei vechi, nu prin
reforme graduale, ci prin eliminarea
exhaustivă a trecutului şi a moştenirii
acestuia - și condamnabilă în consecință.
Pentru Edmund Burke, considerat
astăzi părintele conservatorismului
clasic - un englez naturalizat (irlandez
de origine) - evenimentele din Franţa
au însemnat pur şi simplu o anomalie
istorică, tocmai din cauza faptului că
revoluţionarii postulau detaşarea
absolută faţă de trecut, de obiceiurile şi
tradiţiile sale, ca o precondiţie pentru
realizarea unei noi societăţi, liberă şi
egalitaristă. Departe de a îi lăuda pe
revoluționarii francezi, așa cum făceau
alți politicieni britanici din acea
perioadă, Burke își dorește să fie
„informat despre modul în care
libertatea a fost combinată cu
guvernarea; cu forța publică; cu
disciplina și supunerea armatelor; cu
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intermediul competiției4. O altă temă
dragă mentorului intelectual al ideologiei
conservatoare este aceea a „prejudecății”
înțeleasă ca un depozitar fertil al
tradițiilor, experiențelor și sentimentelor
colective. Rațiunea iluministă nu ar fi făcut
decât să distrugă „prejudecățile” prin
imprudenta tabula rasa intelectuală pe
care
a
operat-o
și
prin
supradimensionarea rațiunii ca unic și
suficient instrument de cunoaștere
autentică5.
Din convergenţa acestor elemente
poziţia lui Burke în legătură cu Revoluţia
Franceză devine comprehensibilă: Acesta
„credea că revoluţionarii francezi erau
asemenea unor oameni care trăiesc într-o
casă cu un acoperiş prin care curge apa şi
cu ferestrele sparte. Ei decid că, mai
curând decât să facă reparaţiile de rigoare,
trebuie să demoleze această casă care i-a
adăpostit toată viaţa, pentru a ridica o
nouă construcţie, glorioasă şi bine gândită.
Însă deoarece îşi fac planurile fără a şti
nimic despre arhitectură sau tâmplărie, ei
se vor trezi repede fără casă şi fără nici o
protecţie.”6 Totuşi, Edmund Burke nu
recuză toate revoluţiile (cea din Anglia
anului 1648 i se pare chiar un model de
virtute, deoarece vine în continuarea şi în
completarea societăţii engleze aflată în
plin
proces
de
industrializare,
reorganizând-o), ci numai pe acelea care
creează o discontinuitate în interiorul
comunității, aspirând să impună acesteia
un model politico-economic alogen în
raport cu propria sa identitate, configurată
în urma unor secole întregi de tradiţii,
obiceiuri şi valori comune ale actorilor
sociali.
La prima vedere, poate părea puţin
ciudat faptul că Burke nu a criticat şi
Revoluţia Americană, precursoarea şi

modelul Revoluţiei Franceze. Se pare
însă că părintele conservatorismului a
acceptat tacit eşecul elitelor britanice
în administrarea şi gestionarea
adecvată a coloniilor americane7; pe
lângă aceasta, revoluţia americană
avea ca scop obţinerea independenţei
de sub tutela britanică care îi obnubila
creşterea şi dezvoltarea ca societate,
nu dezicerea radicală faţă de propriul
trecut și înlocuirea lui cu programe
utopice și implicit pernicioase. În
paranteză fie spus, așa cum notează
ironic Ralf Dahrendorf, conservatorii
acceptă și chiar „își [pot] căut[a]
inspirația în revoluții, atunci când ele
sunt suficient de departe în timp”8.
Alte
fundamente
ideatice
ale
conservatorismului - perceput de către
adepţi mai mult ca o mentalitate decât ca o
ideologie politică propriu-zisă, datorită
insistenței permanente asupra primatului
experienței în raport cu oricare altă formă
de cunoaștere - ar fi raţiunea moderată
(aflată în disonanţă cu Raţiunea iluministă
şi pretenţiile de exhaustivitate epistemică
ale acesteia, căreia conservatorii britanici
îi opuneau o concepţie anti-gnostică
asupra lumii9, considerând pasiunile, şi nu
raţiunea, ca fiind constitutive pentru
personalitatea umană10); mefienţa faţă de
abstracţii intelectuale, certitudini absolute
şi „constructe mentale”11; circumspecţia
faţă de progresul moral (a cărui apariţie,
improbabilă de altfel, se datorează numai
reformării graduale a societăţii) şi a
progresului în general, conservatorii
dezaprobând
ipotezele darwinistomarxiste care prezintă ca axiomatice
evoluţia, respectiv progresul socioindustrial al omenirii atins prin revoluție;
postularea failibilităţii şi ignoranţei umane
ca premise în vederea ameliorării treptate
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a
societăţii12
și,
în
sfârșit,
antiintelectualismul13.
Conservatorii
pledează
pentru
respingerea
exhaustivităţii
inerentă
conceptelor
generalizatoare, propunând în schimb
reîntoarcerea la experienţă („înapoi la
fapte”)14, şi, ca un corolar al ideilor expuse
mai sus, „supremaţia experienţei”15,
situată într-o notă discordantă faţă de ceea
ce înțeleg ca fiind pretenţiile de certitudine
absolută ale raţiunii iluministe.
Conservatorismul îşi are originea într-o
atitudine favorabilă asupra societăţii civile,
de unde ulterior a fost derivat ca şi
doctrină
politică16.
Originile
sale
intelectuale sunt considerate politice
numai în măsura în care puteau fi de folos
societăţii civile şi prezervării acesteia
pentru a fi inserată într-o ordine socială
dată de ecuaţia societate civilă + stat =
armonie socială. Astfel, putem înţelege de
ce conservatorismul este deseori receptat
de către adepţii săi ca şi o anti-ideologie:
pretinde că nu caută să ghideze realitatea
socială, ci să se constituie într-o expresie a
ei17. Sigur, așa cum urmează să vedem,
socialismul avansează obiecții întemeiate
la pretențiile conservatoare în acest punct,
afirmând că, dincolo de vocabularul
oarecum populist, conservatorismul nu
face altceva decât să structureze societatea
civilă „după chipul și asemănarea sa”,
manipulând-o însă pentru a o face să
creadă exact contrariul.
Bazele axiologice ale conservatorismului clasic sunt reprezentate de
credinţa într-o ordine naturală, o ierarhie
naturală circumscribilă fiecărei culturi în
parte ca model de îmbunătăţire şi de
reformare a societăţii în funcţie de
specificul cultural al acesteia: „Este vorba,
în primul rând, de opinia că fiinţele umane,
aşa cum le întâlnim, nu sunt specimene

individuale ale umanităţii generice, ci
practicanţi ai anumitor culturi. Din aceste
culturi derivă identităţile lor, care nu sunt
niciodată cele ale umanităţii universale, ci
mai degrabă cele conferite de moştenirile
particulare date, ale istoriei şi limbajului
(subl. m.).”18; vine la rând apoi respectul
acordat religiozităţii ca mijloc de a asigura
coeziunea şi orientarea spirituală a
societăţii, naţiunii sau poporului. Aici se
impune însă o precizare: conservatorii
pretind că respectă factorul religios atunci
când este situat în locul său firesc
(spiritual), nu când subîntinde politic
întreg ansamblul societal, aşa cum s-a
întâmplat în Evul Mediu sau „în epoca
modernă (printr-un transfer în viaţa
publică a unei sensibilităţi religioase pe
care raţionalismul secular a supus-o unei
reprimări aproape freudiene). Din acest
motiv, conservatorii sunt întotdeauna
binevoitori faţă de viaţa religioasă situată
în sfera ei proprie.”19
Mitul păcatului originar este o altă
constantă a credinței conservatoare,
continuându-se în plan filozofic cu ideea
naturii umane ca sursă a păcatului, şi deci
a răului, în contrast flagrant cu filosofia
marxistă, unde responsabilităţile fiinţei
umane pentru producerea răului sunt
transferate unei structuri sociale
maligne20. Deşi ar putea părea prozaic,
datorită empirismului său accentuat, a
anti-gnosticismului şi a neîncrederii în
abstracţii generalizante, conservatorismul
nu este lipsit de poezie, metafizica sa
opunându-se progresului materialist şi a
apoteozei făcută acestuia de către ştiinţa
şi tehnologia modernă: acesta „nu a
diminuat şi nu poate diminua tărâmul de
mister şi de tragism în care ne este dat să
vieţuim.”21 Conservatorii valorizează de
asemenea familia înțeleasă ca celula de
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bază a ansamblului social, supunerea faţă
de autoritate ca depozitară a înțelepciunii
tradiționale a artei de a guverna și ca
garant al stabilității sociale, patriotismul,
interpretat ca liant cultural și istoric între
guvernanți și guvernați, tradiţia ca sursă a
legitimării spirituale, culturale, istorice și a
identității de grup, atitudinea critică, atâta
timp cât este orientată în favoarea, nu
împotriva societății, drepturile omului,
acesta din urmă înțeles ca cetățean și ca
membru al societății, nu ca omul abstract
și lipsit de sens al unei fantasmagorice
comunități umane globale, proprietatea și
iniţiativa privată, dovezi ale existenței unei
societății vii și sănătoase în care spiritul de
competiție, limitat astfel încât să nu
afecteze pilonii stabilității comunitare,
generează în permanență dinamică socială
și progres, instituţiile puternice creatoare
de ordine socială, un cadru normativ
puternic, pliat pe moralitatea şi cultura
societăţii respective și, oarecum nostalgic,
monarhia ca simbol al unității și
continuității dintre morții, viii și nenăscuții
comunității22.
Din punct de vedere politic, patru mari
trăsături ale conservatorismului clasic se
regăsesc
în
toate
formele
de
conservatorism
modern
(cultural,
individualist, neoconservatorism, dreapta
religioasă)23:
în
primul
rând,
24
„guvernământ[ul] reprezentativ”. Acesta
nu înseamnă în nici un caz democraţie
reprezentativă, votul la sfârşitul secolului
al XVIII-lea fiind cenzitar, incluzându-i deci
doar pe cei cu un anumit statut social și
posibilități materiale aferente. Masele –
termen cu conotaţii peiorative în gândirea
conservatoare – în absenţa unei educaţii
adecvate, nu sunt susceptibile de a-şi
urmări cu discernământ interesele, optând
mai degrabă pentru beneficii imediate,

palpabile, decât pentru strategii care îşi
dovedesc eficienţa pe termen lung și
putând cauza astfel carenţe la nivelul
funcţionării societăţii25 sau chiar grave
tulburări anarhice, conducând în final spre
regimuri dictatoriale26. Soluţia constă aici
în „persoana potrivită la locul potrivit”,
alegere pe care masele nu sunt
întotdeauna capabile să o facă. Urmează
apoi abordarea demoprotectivă – «pentru
popor, nu neapărat prin popor» (Iorga) – o
caracteristică a mentalităţii conservatoare
clasice; următorul concept comun tuturor
tipurilor de gândire conservatoare este
„aristocraţia naturală”27 (diferită de
aristocraţia ereditară şi însemnând, după
cum însuşi numele sugerează, o elită
naturală, alcătuită din persoane ale căror
origini sociale ar deveni nesemnificative în
raport cu capaciatea lor de a conduce
coeziv şi armonios un anumit popor, în
funcţie de patrimoniul spiritual, istoria şi
obiceiurile
acestuia);
în
sfârșit,
„proprietatea privată (...) ca (...) forţă
stabilizatoare
şi
conservatoare
a
societăţii”28,
şi
„micile
plutoane”
însemnând comunităţile locale care
conlucrează cu un guvernământ puternic
pentru a menţine o relaţie echitabilă între
cele două părți. „Problemele locale trebuie
tratate la nivel local, nicidecum naţional
(...) trebuie respectată autoritatea
tradiţională a bisericilor, familiilor şi altor
grupuri (...) care fac posibilă o libertate
ordonată” - conservatorii subliniând de
fiecare dată importanţa descentralizării
pentru funcționalitatea economică a
societății29.
Conservatorismul
în
epoca
modernă și contemporană
În Occident, perioada cuprinsă între
Revoluţia Franceză şi a doua jumătate a

75

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

secolului XIX a fost caracterizată în
principal de ascensiunea politică a
burgheziei, micilor proprietari sau a
muncitorilor; aceste categorii sociale au
obţinut treptat drepturi electorale, lovind
direct
în
interesele
aristocraţiei
conservatoare. În aceste condiţii, în care
fiinţa politică a conservatorismului însuşi
era ameninţată, Benjamin Disraeli,
principalul arhitect al Imperiului Britanic
în secolul XIX, a găsit formula electorală
salvatoare: „Soluţia lui Disraeli a fost să
formeze o alianţă între clasa de sus
aristocratică şi clasa muncitoare. Prin
aceasta partidul său, pe care a început să îl
numească Conservator30, era capabil să
concureze împotriva Liberalilor, după cum
începuse să fie denumit partidul Whigs”31.
În tot acest timp, muncitorilor le erau
insuflate „respectul pentru monarhie,
pentru aristocraţie şi pentru Biserica
instaurată în Anglia”32. Dictonul lui
Disraeli, „one nation”, urmărea să
discrediteze idee socialistă tot mai
puternică a dihotomiei existente între
viziunea despre lume a celor guvernați,
respectiv a guvernanților33, să prevină
posibilitatea turbulențelor sociale și să
întărească sentimentul de coeziune și
solidariatea a tuturor britanicilor34. Măsuri
pentru ameliorarea condițiilor de trai și de
muncă a tot mai numeroșilor muncitori
industriali ai imperiului britanic au fost
astfel, de voie de nevoie, puse în practică.
La fel, omologul german al lui Disraeli,
Otto von Bismarck, profund îngrijorat de
ascensiunea curentului socialist, „pe care îl
asocia cu revoluția și terorismul”, a
încercat (și reușit în mare măsură) să îl
învingă cu propriile sale arme. În ultimul
deceniu al guvernării sale, „cancelarul de
fier” „a construit primul, chiar dacă limitat,
«stat asistențial» («welfare state»), care

cuprindea un sistem de asigurări medicale
și în caz de accidentări, concedii medicale
și pensii.”. În acest fel, proiectul
bismarckian poate fi înțeles, parțial, „ca
«socialism de stat»” orientat în vederea
„câștigării clasei muncitoare și a
îndepărtării acesteia de revoluție, dar
reflecta de asemenea un sens neo-feudal
de datorie paternală care era adânc
înrădăcinat în nobilimea de tip junker din
care acesta provenea”35. Se observă deci
cum la baza reformelor sociale pe care
conservatorii de ieri și de azi și le arogă
stătea în principal teama de avântul
intelectual al socialismului.
În general, gândirii conservatoare în
plan naţional îi corespunde gândirea
realistă în plan internaţional36. Realismul a
fost cel mai în vogă curent al relaţiilor
internaţionale în a doua jumătate a
secolului XIX și pe parcursul aproape a
întreg secolului XX. Există bineînțeles și
diferențe între ideile conservatoare și cele
ale realismului ca teorie a relațiilor
internaționale;
ele
sunt
însă
nesemnificative.37 Astfel, ceea ce Antonio
Gramsci ar fi numit „hegemonia
intelectuală conservatoare” a reușit să se
mențină la loc de cinste în lumea ideilor
secolului XX., atât în plan naional, cât și
internațional.
Acum, Michael Oakeshott, George
Santayana, Ortega y Gasset sau Leo
Strauss devin reprezentanții cei mai
importanți
ai
conservatorismului
intelectual. Sigur, mai sunt destui alții care
ar putea revendica cu succes această
poziție, dar gândirea lor se apropie fie de
fascism sau de un misticism romantic și
fascizant, fie de liberalism. Am încercat să
păstrez deci un anumit echilibru
intelectual și să îi amintesc doar pe câțiva
dintre cei care ar putea fi poziționați în
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continuitate directă cu orientarea ideatică
a conservatorismului clasic. Continuând
argumentul, Oakeshott mi se pare a fi cel
mai reprezentativ prin distincția operată
între „cunoașterea tehnică”, raționalistă în
esență și care necesită deprinderi
mecanice, fiind deci rece și lipsită de
căldura umană, respectiv „cunoașterea
practică”. Aceasta se diferențiază de
„cunoașterea tehnică” prin faptul că „nu
poate fi formulată prin reguli” și „nu are un
caracter reflexiv”. Oakeshott o mai
numește și „cunoaștere tradițională”. În
cadrul sferei politice, acest tip de
cunoaștere poate fi echivalat cu o ucenicie
care se deprinde extrem de greu și numai
în timp, fiind nu numai cunoaștere
acumulată de-a lungul vieții, ci și
cunoașterea adunată de predecesori în
acest domeniu, după secole de experiență.
Teza lui Oakeshott este că, odată cu
începutul modernității, „cunoașterea
tehnică” a înlocuit „cunoașterea practică”
ca știință a conducerii societăților.
Consecințele
acestei
metamorfoze,
încearcă să ne convingă conservatorul
britanic, sunt catastrofale și incalculabile
deopotrivă.
Catastrofale,
deoarece
continuitatea culturală a societăților,
spirituală și implicit politică a fost astfel
brusc și iremediabil retezată: revoluțiile,
dinamica socială anarhică și, în general,
sentimentul derivei semantice a lumii
(occidentale) s-au transformat din postura
de excepții în reguli. Incalculabile,
deoarece „cunoașterea tehnică” s-a
substituit cu atât de mult succes celei
practice, autenticei arte a guvernării, încât
deriva identitară a lumii contemporane
amenință să devină permanentă.38
Conservatorismul este o ideologie prin
excelență antimodernă, dușmanul său
intelectual fiind dat de ideile Revoluției

Franceze: libertate, egalitate, fraternitate,
de fapt, de combinația semantică a
libertății și egalității, profund diferite de
accepțiunea conservatoare asupra acestui
binom conceptual. Oakeshott a oferit în
secolul XX una dintre cele mai consistente
și mai articulate contestări intelectuale a
modernității. Din acest motiv îl consider
cea mai reprezentativă voce a
conservatorilor în secolul XX. Pentru
aceștia, egalitatea înseamnă nivelare și
omogenizare, echivalând cu un atac
asupra libertății însuși. Pentru modernii
moderați, liberalii și, a fortiori, pentru
modernii radicali, socialiștii, libertatea este
inconceptibilă în absența egalității. Pentru
liberali, libertate și egalitatea (de șanse)
sunt interdependente: prima este
necesară pentru spiritul de competiție în
absența căruie progresul devine imposibil
și societatea stagnează, ajungând chiar la
dezintegrare, în timp ce ultima este
necesară pentru a asigura tuturor, prin
educație și servicii sociale, posibilitatea de
a impulsiona progresul comunității. Elitele
liberale sunt deci inclusiviste, accesul la ele
fiind deschis prin „cunoaștere tehnică” și
nu dat de apartenența unei vetuste și
elitiste afilieri nobiliare. Rezultatele în
muncă, ceea ce Max Weber a denumit
„etica protestantă” sunt elementele care
oferă posibilitatea apartenenței la elitele
liberale, nu tradiția, „dreptul divin” sau
originea, așa cum se întâmplă în general la
conservatori. În ciuda discursului ultimilor
despre meritocrație, succesele economice,
intelectuale sau politice nu sunt accesibile
decât membrilor unei elite restrânse și
ermetice, nu permeabile ca a liberalilor,
care are ca bază profundă nu convergența
intereselor, ci mai degrabă originea
comună, fie ea înțeleasă și în sens larg.
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Modernii radicali, socialiștii, recuză
perspectiva liberală. Pentru ei, libertatea
înseamnă egalitate și egalitatea înseamnă
libertate. O societate liberală, susțin
aceștia, nu face demersuri pentru a corecta
inegalitățile structurante existente între
diferitele sale categorii de populație; în cel
mai bun caz, încearcă o timidă limitare a
lor. Acste inegalități le permit celor
puternici să îi exploateze în permanență
pe cei slabi, legitimându-și hegemonia fie
prin discursul ierahiei naturale existente
între oameni (conservatori), fie prin
fluturarea ipocrită a egalității de șanse a
tuturor, de care beneficiază până la urmă
tot cei puternici (liberali). Ideea socialistă
nu susține necesitatea egalizării forțate a
condițiilor
materiale
(numai
cea
comunistă, și sub alte auspicii), ci
corectarea pe cât posibil, prin instrumente
sociale puternice a inegalităților ce nu
reflectă în definitiv decât structurarea
funciarmente nedreaptă a societăților în
care trăim. Astfel, așa cum scrie Popper
într-una din analizele sale despre Karl
Marx, „dacă sistemul este strâmb (și
întotdeauna este mai mult sau mai puțin
strâmb, n.m.), atunci virtutea indivizilor
care profită de pe urma lui nu-i decât un
simulacru de virtute, nu-i decât
ipocrizie”39. Egalitatea nu înseamnă deci
omogenizare, ci promisiunea unei libertăți
împărtășite în demnitate a tuturor ființelor
umane. 40 Bineînțeles, o astfel de egalitate
este imposibilă ca proiect politic. Ca ideal
este însă indispensabilă deoarece, așa cum
argumentează Leszek Koɫakowski întrunul din excelentele sale eseuri, „scopurile
politice trebuie să fie formulate în termeni
nepolitici”41.
Pentru socialiști, comunitatea umană
este globală, având desiguri diferite
subnivele de agregare. Pe cale de

consecință, aceasta reclamă dacă nu o
cultura universală, atunci cel puțin o
moralitate configurată în parametri
universali. Inevitabil limitată și cuprinzând
termeni a căror sens nu este perfect
interșanjabil de la o cultură la alta și
tocmai de aceea trebuie negociați și
construiți dialogic în permanență – o
moralitate universală, deși peremptoriu
incompletă, contestată și dezbătută,
reprezintă poate una dintre cele mai
sigure garanții pentru disponibilitatea
respectării drepturilor omului, una dintre
filosofiile fundamentale ale modernității.
Aceasta din urmă poate fi înțeleasă ca o
nouă orientare culturală având ca
fundament renascentismul și ca expresie
privilegiată, așa cum am observat,
iluminismul, în special varianta sa
franceză.
Liberalismul și socialismul, deși sau
tocmai pentru că sunt divizate și
ultradivizate,
continuă
proiectul
modernității, a cărui piloni fundamentali
sunt accentul protagorasian asupra
omului ca „măsură a tuturor lucrurilor”,
ideile de rațiune și libertate, descătușate
de chingile dogmatismului teologic
medieval42. După, sau odată cu Revoluția
Franceză, egalitatea în accepțiune liberală
și (mai ales) socialistă (în sensul de social
democrată)
completează
peisajul
intelectual al modernității.
Ideea posibilității unei moralități de
bază împărtășită la nivel global, care
aspiră să devină un nexus între ceea ce
Gramsci denumea „cultura celor care
guvernează și cultura celor care sunt
guvernați”43 – este elementul care îi
diferențiază pe socialiști de liberali și îi
opune conservatorilor.
Întrebarea care se pune aici este
următoarea:
poate
fi
reconciliat
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conservatorismul
cu
moderni-tatea
radicală (socialistă sau social-democrată)?
Modernii moderați, liberalii, au construit
deja punți ideologice cu conservatorii – la
fel cum au făcut desigur și cu modernii
radicali - în cadrul unor relații deloc
asimetrice.
Modernilor radicali le repugnă însăși
ideea unei comunicări ideologice cu
conservatorii. La fel și celor din urmă. Mie
mi se pare însă, cu riscul evident de a mă
înșela, că este plauzibilă nu numai o
legătură ideatică între conservatori și
socialiști, ci chiar o sinteză a celor două
poziții. Până atunci, să observăm câteva
combinații dintre conservatorism și
liberalism care s-au impus în mare măsură
după cel de al doilea război mondial, dar și,
într-o mult mai mică măsură, dintre
conservatorism și o subspecie a
leninismului, care nu reprezintă altceva
decât o progenitură paricidală a
modernității44 - și anume troțkismul.

Niebuhr45 și istoricul Artur Schlessinger.
Programul lor politic și geopolitic era axat
pe un anticomunism ardent și o
intransigentă susținere a extinderii globale
a democrației. Regimurile non-democratice
nu trebuiau abordate decât în vederea
îndoctrinării ideologice sau a cuceririi
militare urmate de îndoctrinare ideologică.
Reuniți sub numele de Vital Center și
reprezentând aripa de centru-staânga a
democraților americani, neoconservatorii
acelor ani dezavuau orice compromis cu
regimurile comuniste, pronunțându-se în
același timp și împotriva unui „capitalism
haotic”. Statele Unite erau considerate
purtătoarele misiunii de a civiliza lumea cu
ajutorul ideilor democratice, împlinindu-și
astfel „destinul mondial”. Apoi, prima
generație de neoconservatori nu era de
acord cu pretențiile statelor neoccidentale
de a avea drepturi egale la nivel
internațional cu cele din componența
bastionului celui mai avansat al omenirii, în
mijlocul căruia ar fi tronat incontestabil
America. Deoarece majoritatea erau evrei,
iar Holocaustul le era contemporan, iar
memoria lui imediată deosebit de vie,
neoconservatorii se pronunțau, ca și astăzi,
pentru o poziție israeliană nefiltrată critic.
Cum multe state din Lumea a Treia și
„lagărul socialist” deveniseră adversare ale
Israelului, desprindem un nou motiv al
ostilității neoconservatoare în raport cu ele.
În sfârșit, membrii Vital Center erau cel
puțin mefienți, dacă nu chiar ostili
instituțiilor internaționale. Acestea, se
argumenta,
conțineau
și
state
nedemocratice, așa că orice inițiativă ar fi
avut, aceasta era din start tarată.46 „Evocată
în mai multe rânduri, ideea democratică
trebuie considerată deopotrivă în sensul
strategic al afirmării puterii americane, ceea
ce este absolut singurul lucru ce-i definește

Neoconservatorism și neoliberalism
Statele Unite reprezintă spațiul cultural
al celor mai recente combinații dintre
conservatorism și liberalism. Aici s-au
dezvoltat atât o nouă dreaptă care înclină
preponderent spre conservatorism, cât și
una atașată mai degrabă ideilor
neoliberale; în ultimele decenii, acestea au
devenit tot mai convergente, atât la nivel
politic, cât și la nivel intelectual.
Neoconservatorismul a început să
prindă contur ideologic distinct în timpul
celui de al doilea război mondial. În acea
perioadă, mișcarea neoconservatoare era
afiliată Partidului Democrat, iar printre
vocile sale cele mai importante se numărau
jurnalistul Irving Kristol, mentorul noului
tip de conservatorism, teologul Reinhold
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durabil (pe neoconservatori, n.m.)”, deci nu
numai în sens ideologic47. Cruciada
neoconservatoare
orientată
înspre
militantism democratic la nivel global își
făcea astfel intrarea pe scenă.
Neoconservatorismul,
ale
cărui
principare repere intelectuale și geopolitice
au fost discutate mai sus și care îl definesc și
în prezent, este animat de o incontestabilă
vână troțkistă. A fost denumit chiar o
„revoluție conservatoare”. Nu pot fi însă de
acord cu formularea că ideile de stânga care
infuzează intelectual neoconservatorismul
sunt moderate în sensul de socialiste, nu
comuniste48. E indiscutabil faptul că
neoconservatorii sunt anticomuniști și nu
se puteau lăsa influențați decât de o stângă
anticomunistă.
Problema
este
că
anticomunismul troțkist nu este echivalent
cu anticomunismul socialist. Troțkismul
este o subspecie a leninismului, care este
orice numai moderat nu, și care nu face
obiectul studiului de față. Conflictul
personal și ideologic dintre Troțki și Stalin
nu poate și nu trebuie suprapus conflictului
dintre mișcarea socialistă (în sensul de
social-democrată) și comunismului de
facură sovietică. 49 Pe cale de consecință,
este foarte interesant cum, în prima fază a
existenței sale, neoconservatorismul s-a
contaminat și a rămas cotaminat cu idei
leniniste în esență.
Virajul politic, nu neapărat ideologic al
neoconservatorilor
către
Partidul
Republican a avut loc în perioada
efervescenței social-culturale care a
animat societatea americană în anii ‘60‘70. Îngrijorați de o posibilă destabilizare
socială, temă fundamentală a gândirii
conservatoare în general - potențată atât
pe coordonate interne (mișcare hippie,
mișcările pentru drepturile persoanelor
de culoare) cât și pe coordonate externe

(eșecul războiului din Vietnam care
impacta direct și dureros prestigiul
internațional
al
Washingtonului),
neoconservatorii au început să migreze în
masă înspre Partidul Republican.
Neoconservatorismul capătă astfel, pe
filieră politică, o orientare de dreapta
vizibil mai pronunțată.
Mișcarea neoliberală, pe de altă parte,
conține elemente care o aproprie desigur
de ideologia liberală clasică. Din punct de
vedere intelectual, neoliberalismul nu
poate fi considerat un apanaj de factură
exclusiv americană: pe lângă Milton
Friedman sau Robert Nozick, primul un
important economist american care a
contribuit la configurarea noului tip de
liberalism, iar ultimul un filosof american a
cărui cercetări au contribuit la același
obiectiv, chiar dacă pe o filieră ideologică
oarecum diferită, cea a libertarianismului
sau anarho-liberalismului50 – neoliberalismul are un reprezentant de marcă
și în persoana economistului austriac
Fryedrich von Hayek51. Însă resursele
necesare transformării sale dintr-un
curent intelectual într-un proiect de
factură politică au fost furnizate de către
Statele Unite. Pe cale de consecință, nu este
greșit să considerăm neoliberalismul un
fenomen politic, intelectual și economic,
indiferent de ordine – mai degrabă
american decât european.
Ca
și
liberalismul
clasic,
neoliberalismul insistă asupra libertății
individuale și a piețelor libere,
nedisturbate de intervențiile discreționare
ale guvernelor, care nu poat avea decât
consecințe negative. Dar, spre deosebire
de
liberalismul
clasic,
libertatea
individuală este înțeleasă de către
neoliberali în sens mai degrabă
antreprenorial decât civic. Apoi, piața
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liberă este proiectată de la nivel național,
comunitar, la nivel global. Astfel, consideră
Călin Cotoi, avem de-a face cu „apariția
unei noi arte de aguverna sau de
modularea vechii guvernamentalități
liberale. Din acest punct de vedere,
neoliberalismul
răstoarnă
poziția
liberalismului clasic. Problema nu mai este
de a lăsa economia să funcționeze singură,
ci de a ști până unde și în ce fel se vor
întinde și articula puterile de formare
politică și socială ale economiei de piață”52.
În acest fel, caracterul politic al
liberalismului clasic este înlocuit de unul
antreprenorial: ideologicul, politicul și
socialul devin niște simple anexe ale
economicului.
Care sunt deci punctele de convergență
dintre
neoconservatorism
și
neoliberalism? La fel ca primii, și ultimii sau maturat intelectual sub aripa politică a
Partidului Democrat. La fel ca primii, și
ultimii au migrat către Partidul
Republican, dar mai târziu și din motive
relativ
diferite.
Dezamăgiți
de
dezastruoasa administrație Carter, neoliberalii vor vedea în neoconservatorul și
deopotrivă neoliberalul Ronald Reagan un
sprijin și un model. Astfel că, după
încheierea
Războiului
Rece,
neoconservatorii și neoliberalii fac tabără
comună
în
interiorul
Partidului
Republican. Derivei ideologice din timpul
administrației Clinton îi urmează, din
păcate, revirimentul experimentat sub
președenția lui George Bush Jr., când
neoconservatorii devin vocea dominantă
în cadrul Partidului Republican, eclipsând
tușele conservatoare oarecum mai
moderate și mai pragmatice á la Henry
Kissinger.

Perspective comunitariene
Comunitarianismul s-a definitivat ca
orientare intelectuală începând cu anii ’80.
Din punct de vedere ideologic, curentul
include o gamă largă de atitudini
intelectuale conservatoare în primul rând,
apoi social-liberale și chiar socialdemocrate. Dacă fondatorul comunitarianismului este considerat Michael Sandel
cu a sa Liberalism and the limits of justice,
în care subiectul moral nu apare în cadrul
societății, ci o precede, atunci cu siguranță
una dintre principalele surse de inspirație
acestei noi teorii politice este gândirea
liberal- egalitariană a celebrului filosof
politic John Rawls. Acesta pornea de la
premisele liberale clasice a libertății
individuale „negative” - adică a unei sfere
de activitate private, nedisturbată de
imixtiunea publicului sub forma statului în
primul rând, dar și a diferitelor tipuri de
organizații și asociații economice, sociale
sau religioase53 – și a principiului
competiției ca forță motrice a dinamicii și
progresului în societate, conferindu-le
însă, pentru prima dată în istoria
intelectuală a liberalismului, o orientare
socială clară.
Astfel, competiția este dezirabilă
deoarece creează bogăție socială, dar
bogăția nu trebuie să rămână la nivelul
elitelor care au contribuit la acumularea ei,
ci să fie diseminată la nivelul păturilor
sociale mai puțin avute, deoarece (și)
acestea au avut un rol fundamental în
producerea ei. Nu în ultimul rând, o
distribuire cât mai corectă (egalizatoare) a
avuției sociale s-ar traduce prin șanse
crescute de a o spori și printr-o abordare
mai umană (în sensul de morală) a
problemelor sociale, hașurându-se astfel
perspectiva unei vieți omenești mai
demne într-o societate caracterizată de
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mai puține inegalități și nedreptăți. Devine
inteligibilă în acest fel formula rawlsiană a
„dreptății distributive” („justice as
fairness”), prin care liberalismului i se
oferă pentru prima dată o teleologie
socială în detrimentul teleologiei politice
care îl caracterizase până atunci54.
Deloc
imprevizibil,
abordarea
rawlsiană a început să fie contestată
vehement din mai multe direcții. Una a
fost aceea a libertarianismului lui Robert
Nozick, pentru care obligația morală, poate
chiar instituțională a redistribuirii bogăției
sociale reprezintă un afront de neiertat la
adresa inviolabilității proprietății private –
temă
comună
liberalismului
și
conservatorismului - și invalidează de
asemenea imperativul categoric kantian,
care afirmă că fiecare om trebuie tratat ca
scop, nu ca mijloc. Ori, pentru Rawls,
bogații, a căror bogăție Nozick o înțelege
ca și consecință a propriilor eforturi și
merite, fără a oferi un rol păturilor sociale
mai puțin avantajate în producerea ei – nu
reprezintă altceva decât mijloace de care
societatea, și implicit marginalizații social,
dispun în manieră discreționară.
Umanitatea bogaților este astfel lezată55.
Dar perspectiva contestatoare a
liberalismului social sau egalitarian care
ne interesează în cadrul prezentului studiu
este cea comunitariană. Pentru adepții
acestei teorii politice, cetățeanul rawlsian
nu este decât o abstracție lipsită de sens,
deoarece nu este ancorat într-un mediu
cultural-valoric responsabil în mai mare
măsură pentru definitivarea identitară a
subiectului decât interesele economice și
raționalitatea procedurală existente în
societatea imaginată de fondatorul
liberalismului
egalitarian.
Pentru
comunitarieni, dreptatea socială este
inconceptibilă în sens universal; semantica

ei este dată doar la nivelul comunității
culturale și morale din care subiectul face
parte. 56 Relativismul moral comunitarian
se încadrează astfel perfect în abordarea
moralității
din
perspectiva
conservatorismului
clasic.
Totuși,
relativismul moral conservator sau
comunitarian nu se confundă cu
relativismul postmodern. Primul susține
că nu există mijloacele și nici necesitatea
creării unei etici universale, de acea binele
și răul nu pot avea sens decât în interiorul
matricilor cultural-identitare locale, în
timp ce ultimul susține ponderea egală a
tuturor
tipurilor
de
moralitate,
autosubminându-și astfel propriile criterii
de gândire și implicit de acțiune.
Unul dintre comunitarienii care adoptă
explicit o poziție conservatoare este
filosoful canadian Charles Taylor. Pentru
el, modernitatea este străbătută de trei
„angoase” specifice. Prima apare sub
forma individualismului, smuls, dacă se
poate spune așa, organicismului medieval
articulat discursiv de către o teologie
dogmatică, mecanică și lipsită total de
dinamică intelectuală sau socială. Dar,
contraargumentează Taylor, „partea
nevăzută a individualismului este
centrarea pe sine, care ne aplatizează și ne
îngustează viețile, sărăcindu-le ca sens și
ca preocupare față de ceilalți sau de
societate”. 57 Urmează apoi „dezvrăjirea
lumii”, o consecință a victoriei „rațiunii
instrumentale”, care nu este altceva decât
„cunoașterea tehnică” a lui Oakeshott
analizată mai sus. Deși câștigul rațiunii se
traduce printr-o libertate individuală
sporită, „odată ce făpturile ce ne
înconjoară își pierd semnificația în lanțul
(premodern al) ființei, ele se pretează la a
fi tratate ca materii prime sau ca
instrumente în slujba proiectelor noastre”.
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În final, Taylor analizează „temutele
consecințe, pentru viața politică, ale
individualismului și rațiunii instrumentale” și ajunge la concluzia că „O
societate în care oamenii sfârșesc ca niște
indivizi «închiși în propriile inimi» este o
societate în care puțini vor dori să
participe în mod activ la guvernare. Ei vor
prefera să stea acasă și să se bucure de
plăcerile vieții private, atâta vreme cât
guvernul aflat la putere produce
mijloacele de satisfacere a acestor plăceri
și le distribuie în egală măsură”. Răpindu-ise conștiința civică și mijloacele concrete
de a participa la viața polisului,
cetățeanului modern nu i s-ar oferi decât
alternativa dezamăgitoare a retragerii în
propria individualitate tot mai lipsită de
sens și perspective. În același timp,
„despotismul blând” sau „puterea
tutelară”, identificată pentru prima dată de
către Tocqueville și care caracterizează din
plin
societățile
consumeriste
ale
modernității târzii acționează în vederea
restrângerii în continuare a conștiinței
civice și a instrumentelor de participare
politică ale cetățenilor. 59 Soluția ar fi, în
optica filosofului american, compunerea
unei „etici a autenticității”, a recuperării
idealului de autoîmplinire a individului, de
o moralitate unitară în esență, în ciuda
relativismului, divizării și „incoerenței”
axiologice pentru care modernitatea ar fi
responsabilă. Libertatea de a alege pe care
o exultă individualismul modern conduce
la demantelarea „eticii autenticității”
deoarece se presupune că este anterioară
„orizontului de semnificație” din care face
parte subiectul și nu consecința unei
culturi împărtășite, așa cum argumentează
autorul Eticii autenticității.
Ar fi interesante argumentele lui Taylor
în vederea demonstrării spiritului civic

mult mai pronunțat al societăților
medievale în raport cu cele moderne. De
asemenea, Taylor uită că elitelor politice
ale societăților consumeriste din
„capitalismul târziu” le este tot mai greu să
legitimeze dreptul de a guverna al
guvernanților în fața guvernaților, a căror
comportament civic tot mai apatic, lipsit
de motivație se traduce și printr-o
indiferență (aproape) ostilă la adresa
conducătorilor, care sunt constrânși astfel
să își negocieze și renegocieze în
permanență poziția60. O perspectivă
liberală cu anumite implicații sociale
asupra dezbaterii dintre liberalism și
comunitarianism o oferă scrierile
filosofului canadian Will Kymlicka. Așa
cum am putut constata, comunitarienii le
reproșează
liberarilor
neutralitatea
morală și implicit socială care extrage
astfel subiectul din singurul context de
semnificații apt să îi ghideze reflecția
asupra fenomenului politic. Pentru acest
autor, ideile liberale „nu sunt numai
compatibile cu drepturile culturale, ci
chiar necesită constituirea lor; ele pot
uneori să implice drepturi speciale pentru
minoritățile culturale periclitate sau
oprimate. Cheia argumentului său, după
care asemenea drepturi culturale decurg
din liberalism, este construirea drepturilor
individuale astfel încât să includă dreptul
individual de a aparține la o cultură și, în
consecință, de a menține cultura al cărui
membru ești”61. Cu alte cuvinte, dacă
adepții comunitarianismului reproșează
liberalismului anterioritatea culturii față
de libertate, Kymlicka urmărește cu
ingeniozitate să schimbe acest raport și să
facă din libertate piatra unghiulară a
oricărei culturi. Dezbaterea mi se pare a fi
într-un punct extrem de dificil, dacă nu
mort, de genul „cine a fost primul: oul sau
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găina?”, drept pentru care nu voi insista
asupra ei. Cu toate acestea, înclin să cred
că „găina” (comunitatea) precede
drepturile individuale, care nu pot căpăta
un sens autentic, asumat și validat de
experiență, decât în interiorul acesteia.
În sfârșit, Michael Walzer este
exponentul aripii social-democrate a
comunitarianismului. Pentru el, ideea unei
universalități morale, abordată în sensul
toleranței interculturale, reprezintă o
necesitate din toate punctele de vedere.
Așa cum voi încerca să demonstrez în
secțiunea următoare, moștenirea lui
Walzer poate fi recuperată cu succes de
ceea ce voi numi comunitarianism
constructivist. Până atunci însă, să îi dăm
cuvântul autorului lucrării Despre tolerare:
„Cea mai bună organizare politică este
relativă la istoria și cultura oamenilor ale
căror vieți le va reglementa. Dar eu nu
pledez pentru un relativism fără
constrîngeri, pentru că nici un aranjament
și nici un punct dintr-un program de
organizare nu constituie o opțiune morală
dacă nu prevede o oarecare variantă de
coexistență pașnică (și prin aceasta să
susțină
drepturile
umane
fundamentale)”62.
Susținând
pledoaria
pentru
universalitatea drepturilor omului și a
toleranței interculturale, Walzer respinge
ferm disoluția identităților operată de către
postmoderni, care se și autoanihilează
semantic în acest fel. Pentru el, „scopul
tolerării nu este, și n-a fost niciodată de a
elimina pe «noi» și pe «ei» (și desigur nici pe
«mine») ci de a asigura coexistența și
interacțiunea lor pașnică. Eurile divizate ale
postmoderității
complică
această
coexistență, dar în aceeași timp, depind de ea
în ceea ce privește propria creare și
înțelegere de sine”63.

În filosofia lui Walzer,
comunitarianismul și socialismul se întâlnesc și
antamează un dialog promițător, dar
totuși vag și incomplet, autorul
argumentând chiar că social-democrația
este „echilibrul însuși” care „susține
regimurile moderne de tolerare”64. Dar nu
ajung însă la o sinteză.
Un
posibil
dialog
între
premodernitate
și
modernitatea
radicală
Deși am întâlnit tangențe intelectuale
între anumite ramuri ale conservatorismului contemporan (comunitarianismul) și gândirea social-democrată,
acestea sunt sporadice și, consider eu,
insuficient analizate. Să încercăm o
paralelă între cele două ideologii, insistând
asupra elementelor pe care le au în comun,
dar și a celor care le distanțează ferm. Voi
avea în vedere semnificația oferită de
conservatori și de socialiști ideii de
comunitate, respectiv raportului libertateegalitate.
Putem porni de la evidenta constatare
că ambele ideologii consideră devenirea
individului ca subiect cunoscător numai în
cadrul unei comunități, indiferent de
accepțiunea pe care o dau termenului. Dar,
în timp ce conservatorii încearcă să
singularizeze și implicit să limiteze
comunitatea, pe care o consideră în primu
rând de limbă, tradiție, valori, norme și
cutume împărtășite, socialiștii, sau
modernii radicali, cum i-am numit mai sus,
fac tot posibilul pentru a o extinde la scară
globală, pentru a include în ea, sigur, pe
nivele concentrice, întreaga umanitate.
Numai în acest fel poate fi inițiată o
discuție pertinentă despre filosofia
modernă
a
drepturilor
(tuturor)
oamenilor: circumscriind-o unui cadrul
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moral construit la nivel intercultural și
care să se bucure de un consimțământ cât
mai larg, universal în cele din urmă.
Conservatorii se grăbesc să descalifice cu
un zâmbet condescendent dezideratul
modernilor radicali, pe care nu sunt deloc
sigur că îl înțeleg în termeni radical
moderni.
Socialiștii se pronunță pentru
comunități inclusiviste, nu exclusiviste așa
cum insistă conservatorii. Identitatea de
grup nu este construită prin raportarea
diferențiată a alterității, ci prin crearea de
punți înspre aceasta. De ce abordează
conservatorii comunitatea în sens atât de
îngust și de reducționist? Deoarece fie nu
observă, fie doresc să păstreze monopolul
„culturii guvernanților”65, cum o numea
Gramsci, asupra celor guvernați, care își
dezvoltă la rândul lor propria cultură.
Cultura, valorile și tradiția sunt (probabil)
împărtășite cu adevărat doar în cercul
elitelor; în afara lui, sunt folosite ca un
instrument a ceea ce același Gramsci
numea „hegemonie culturală” și care,
pornind de sus, construiește treptat „o
situație socio-politică, un «moment» în
care practica (simțul comun) și «filosofia»
(în sensul de cultură, dar și de ideologie,
n.m) sunt în echilibru, «o ordine în care un
anumit mod de viață și de gândire este
dominant, în care un anumit concept al
realității este difuzat în întreaga societate
[…] ghidând gusturile, morala, obiceiurile,
principiile politice și religioase»66.
Chiar dacă acceptăm această ipoteză, ar
răspunde conservatorii, ce ar trebui să
facem? Tabula rasa din societate, să o
distrugem
pentru
cele
câteva
imperfecțiuni inerente pe care le conține,
trecând astfel în mod impardonabil cu
vederea avantajele fundamentale pe care
orice comunitate le oferă membrilor săi?

Însăși aceste idei nu se puteau dezvolta
izolat, ci numai într-un „orizont de
semnificație” taylorian care să le preceadă.
În plus, ar continua probabil premodernii,
comunitatea este ca o corabie care
plutește în largul oceanului. Reparațiile
care i se aduc trebuie să fie deci prudente
și treptate; orice tentativă de reparație
radicală (revoluționară) se poate solda cu
distrugerea corabiei și înecarea tuturor
membrilor ei 67.
Departe de noi gândul de a distruge
comunitatea, ar replica socialiștii. Nu. Însă
ea trebuie asumată critic, nu păstrată sub
forma unei stâne în care ciobanii crează
pentru oi o realitate care, din orice unghi
ar fi privită, îi avantajează numai pe ei în
cele din urmă. Inegalitățile și nedreptățile
sociale și economice, dublate de
„hegemonie culturală” trebuie descoperite
și aduse la lumină astfel încât să fie
conștientizate de către toți membrii
societății, oricât de scandalos sau dureros
ar fi acest proces. De abia după acest
examen critic, după acest katharsis
intelectual putem să ne asumăm pe deplin
comunitatea în care trăim: după ce îi
expunem defectele și ne angajăm ferm să
facem eforturi, pe cât posibil, în direcția
corectării lor. Până când acest lucru, nu
neapărat imposibil, dar nici integral fezabil
– se va întâmpla, nu putem discuta cu
adevărat de virtute, bunătate, omenie sau
chiar
moralitate.
Într-o
societate
nedreaptă, termenii aceștia nu au un
înțeles autentic, construit social în urma
unui examen critic, ci sunt doar, folosind
expresia lui Eminescu, „cuvinte goale, ce
din coadă au să sune”. Însă nu sunt puțini
aceia care profită de pe urma lor și, cu o
virtuozitate debordantă, încearcă – și
deseori reușesc, din păcate - să le insufle
categoriilor sociale defavorizate economic
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și educațional calitățile morale ale
resemnării, împăcării cu sine și
defetismului, prin intermediul unui
creștinism prost înțeles și deturnat în
sensul susținerii „hegemoniei cuturale”.
Nu sunt, așa cum observa Karl Popper,
decât niște ipocriți68, deoarece „nu există o
libertate reală pentru nimeni, atîta vreme
cât nu există libertate pentru toți”69.
Idealul vostru este lăudabil, dar prea
puțin, dacă nu deloc fezabil, ar contraargumenta conservatorii. De acord, ar
răspunde socialiștii. Tocmai din acest
motiv reprezintă un ideal. Nu înseamnă
însă că trebuie abandonat, așa cum lasă să
se înțeleagă primii, ci utilizat cât mai intens
sub forma corectivului atât de necesar
reducerii inegalităților structurante care
se manifestă la nivelul tuturor societăților
moderne.

cu elemente de liberalism social și, nu în
ultimul rând, comunitarianism. Altfel spus,
încorporează și sintetizează elemente din
tradiția stângii critice și democratice, a
iluminismului kantian, dar și, într-o
anumită măsură, a dreptei conservatoare.
Termenul
cheie
al
socioconstructivismului este acela de identitate.
Identitățile sociale (de grup), la fel ca și cele
individuale, nu sunt auto-construite, ci apar
prin intersubiectivitate și dialog permanent.
Nu sunt deci statice; interacțiunea contribuie
la modificarea lor graduală, așa cum și ele, la
rândul lor, contribuie la redefinirea
interacțiunii. Socio-constructivismul este, la
fel ca și teoria critică din care își extrage în
cea mai mare măsură inspirația, o filosofie
emancipatoare, temperată însă de elemente
kantiene - în sensul de identități, colective
sau individuale, care își oferă, intersubiectiv,
norme proprii de gândire și de conduită întrun cadru dialogic a cărui legitimitate nu este
adusă în discuție71. În plan internațional, dar
și național, dacă extrapolăm argumentarea,
„agenții” (statele, respectiv cetățenii)
interacționează permanent cu „structurile”
(culturi, instituții și organizații, extra sau
intracomunitare). Însă agenții nu sunt
neapărat anteriori structurilor, pe care le-ar
crea astfel intersubiectiv, așa cum
argumentează „materialiștii” (conservatorii
realiști), ci sunt la rândul lor configurați
identitar de către interacțiunea cu acestea72.
În plan intracomunitar, încercări
recente în domeniu propun o reconciliere
între abordările „perenialiste” (în general
conservatoare și naționaliste), respectiv
„moderniste” (liberale și socialiste)
referitoare la formarea identității de grup.
Cele două nu se exclud, așa cum am putea
bănui, ci, dimpotrivă, se alimentează
reciproc. Pentru perenialiști, și aici
recunoaștem
indubitabil
amprenta

Comunitarianism constructivist,
identitate, modernitate
Poate fi extrasă o sinteză din acest
dialog inter-ideologic? Îmi asum riscul de a
răspunde pozitiv. Dacă acceptăm
pledoaria conservatoare pentru sens și
stabilitate, dar și cea socialistă pentru
asumarea lor critică, sunt de părere că am
putea discuta despre comunitarianism
critic. Acesta nu reprezintă însă decât o
etapă în direcția aducerii în prim-plan a
comunitarianismului constructivist.
Constructivismul social s-a impus în
ultimele decenii ca o abordare inovativă în
câmpul teoriei relațiilor internaționale.
Este relevant însă, așa cum urmează să
vedem, și pentru studierea comunităților,
societăților, națiunilor, cel puțin tot atât de
relevant pe cât este în abordarea relațiilor
dintre ele. Constructiviștii propun o
sinteză între moștenirea critică a
gramscianismului, 70 pe care o temperează
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conservator-religioasă,
argumentele
fundamentale „au ca principal element
convingerea conform căreia națiunea este
o realitate care transcede temporalitatea,
fiind detașată de factorul evenimențial și
atașată de eternitate”. Pe cale de
consecință, „factorul etnogenetic este
privilegiat, întrucât este considerat ca fiind
cel mai important; nu organizarea politică
ce stă la baza structurilor funcționale este
considerată esențială, ci mecanismul
identificării sau chiar al fabricării dovezilor
conform cărora etnia care a evoluat la
rangul de națiune este cea îndrituită istoric
să stăpânească un anumit teritoriu”73. Așa
cum arătam mai sus, accepțiunea
conservatoare asupra comunității este una
exclusivistă și elitistă, în nici un caz
inclusivistă, civică și social-construită, așa
cum o postulează modernii, fie ei moderați
sau radicali.
Proiectul modernist este însă obnubilat
la rândul său de numeroase impedimente.
Adepții săi, în special cei radicali „explică
cu prea multă simplitate capacitatea de
integrare în corpul națiunii (comunității,
n.m.) a elementelor culturale minoritare, a
etniilor și structurilor acestora, a vastelor
comunități sociale divergente. Valorizarea
precumpănitoare a avantajelor economice
nu pare să fie suficientă pentru a explica
succesul națiunii, cu atât mai mult cu cât
este neglijată demonstrarea existenței
rețelelor
verticale
și
orizontale
(structurilor, n.m.) care ar fi putut duce la
popularizarea acestor interese”. Oricât de
contradictoriu ar părea, unei modernități
eficiente îi sunt indispensabile elemente
perenialiste, mai ales în sensul
recunoașterii însușirilor „de ordin
simbolic” ale comunităților, aspect care
„indică o componentă temporală
statornică”. 74 În plus, fiecare comunitate

are nevoie de propriile „tabuuri” pentru a
supraviețui, consideră Leszek Koɫakowski,
care pot fi înțelese pe filiera
„prejudecăților” burkeene mai sus
analizate. De fapt, „cea mai primejdioasă
trăsătură a modernității” este dată de
procesul de dezintegrare voluntară a
tabuurilor.
O serie întreagă de legături umane
tradiționale, care fac posibilă viața într-o
comunitate și în lipsa cărora existența
noastră n-ar mai fi reglementată decât de
lăcomie și de frică, nu au prea multe șanse
de supraviețuire fără un sistem de tabuuri,
așa încât poate este preferabil să credem în
valabilitatea unor tabuuri chiar și în
aparență prostești, decât să le lăsăm pe
toate să se evapore. În măsura în care
amenință existența oricărui tabu în
civilizația noastră, raționalitatea și
raționalizarea sabotează capacitatea de
supraviețuire a civilizației însăși. Dar
probabilitatea ca tabuurile, care sunt de
fapt niște bariere înălțate din instinct, și nu
printr-o planificare conștientă, să poată fi
salvate, fie și selectiv, printr-o tehnică
rațională, este ca și inexistentă; în această
privință, tot ce putem face este să
întreținem o speranță fragilă că impulsul
social de autoapărare se va dovedi suficient
de puternic pentru a se opune evaporării
lor și că respectiva reacție nu se va
manifesta în cine-știe-ce formă barbară (în
sensul de neasumată critic și deci autoritară
sau totalitară; semnificația termenului
„barbar” în gândirea lui Koɫakowski va fi
detaliată în continuare)75.

Comunitățile moderne, le am în vedere
aici pe cele occidentale, nu includ numai
idei, socializări sau programe politice și
ideologice care au intrat în scenă în
proximitatea, odată cu și în urma
Revoluției Franceze. Conțin de asemenea
elemente premoderne care dovedesc un
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atașament irațional sau extra-rațional față
de simboluri identitare specifice. Nu pot fi
tratate fructuos deci, așa cum argumenta
Francis Fukuyama, pe filieră exclusiv
rațională76. Dilema poate fi abordată acum
(în nici un caz soluționată) prin prisma
comunitarianismului constructivist. Așa
cum am menționat deja, conceptul își
propune să resoarbă în manieră sintetică
elemente premoderne și de modernitate
radicală, integrându-le într-o logică
proprie. Modernitatea moderată a
cunoscut și cunoaște combinații relativ
reușite atât cu premodernitatea, cât și cu
modernitatea radicală, fiind în consecință
dispensabilă pentru comunitarianismul
constructivist.
Cum poate fi conciliat sensul
comunității
din
perspectivă
atât
premodernă, cât și radical modernă? Dacă
socialiștii ar conștientiza limitele
optimismului militant și a voluntarismului
care îi animă, renunțând totodată „la
pretențiile deșarte și moralmente
primejdioase de a fi rezolvat dihotomia
dintre fapte și valori, dintre realitățile
istorice și idealurile normative”77 – în timp
ce conservatorii vor depune eforturi să
înțeleagă că alteritatea contribuie activ,
interactiv și integrativ la structurarea
identității, nu pasiv, prin (imposibila)
izolare și auto-excludere a comunității din
circuitul
inter-subiectivității
socialculturale – s-ar creiona astfel un start.
Socialiștii ar trebui să înțeleagă că nu pot
crea o cultură cu adevărat universală, a
cărei membri să beneficieze de condiții de
socializare cât mai corecte derivate dintr-o
semantică universal împărtășită, oricât sar strădui; în schimb, un dialog
intercultural pentru construirea și
negocierea permanentă a unei moralități
schematice universale este un proiect

oarecum mai fezabil. Chiar dacă dialogul
intercultural și intercivilizațional nu va
demara de pe poziții egale, așa cum
modernii radicali se vor grăbi să obiecteze,
el este totuși obligatoriu pentru
generalizarea sensurilor și intereselor
comune. Conservatorii, pe de altă parte, ar
trebui să se împace cu și să accepte faptul
că extinderea limitelor comunității, din
toate punctele de vedere, nu echivalează
cu deriva și eventual disoluția acestora.
Așa cum am constat, comunitățile sunt
construite prin interacțiuni socialculturale; identitatea nu le aparține în sens
închis, chiar dacă o percep așa, ci deschis.
O universalitate „slabă” a unei etici
construite dialogic este indispensabilă
comunitarianismului constructivist. Ea
poate fi conceptualizată pornind de la idei
emise de două voci fundamentale ale
filosofiei sociale contemporane, Leszek
Koɫakowski și Jürgen Habermas. Astfel,
putem încerca, pe urmele lui Koɫakowski,
să identificăm și să convertim „barbarii”
contemporani
la
principiile
unei
modernități mature, care a depășit etapa
adolescentină a disocierii viscerale de
premodernitate și îi recunoaște acesteia
influența, dacă nu constitutivă, atunci cel
puțin regulativă. Europa s-a afirmat în
conștiința intelectuală și politică a lumii nu
datorită unor (discutabile) avantaje de
natură materială, ci datorită spiritului
critic de care a fost în permanență
animată, a disponibilității și capacității sale
autoreflexive. Această atitudine de
sinceritate pragmatică a ajutat-o să își
limiteze erorile, să progreseze și să devină
model pentru alte culturi din (aproape)
toate punctele de vedere. Astfel, „barbarii”
identificați de filosoful polonez sunt cei
cărora autoreflexivitatea, spiritul critic le
este străin, și/sau, mai grav, dușman. Nu
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este vorba aici de impunerea cu forța a
sensului european al autoreflexivității, ci
de disponibilitatea și capacitatea de a
identifica, asuma și astfel surmonta erorile,
limitele sau inadvertențele în manieră
culturală proprie.
Pentru Habermas, pe de altă parte,
universalitatea contemporană nu poate fi
concepută decât sub forma disponibilității
dialogului intercultural în vederea
conturării unei „pragmatici universale”,
adică a unor „structuri generale ale
vorbirii”78, inteligibile pe cât posibil la nivel
intercultural, permanent și
critic
socializate.
„Sarcina
pragmaticii
universale”, scrie Habermas, „este aceea
de a identifica și reconstrui condiții ale
înțelegerii posibile”.79 Se dezvăluie astfel
perspectiva
habermasiană
asupra
universalismului, care „nu se mai poate
apăra
astăzi
decât
în
forma
«interacționistă» și «intersubiectivistă» a
«discursului», iar încorporarea universalismului
în viața practică este
«democrația».”80 Consider că dialogul
intercultural, pragmatica universală,
democrația în sens habermasian și
capacitatea
critică teoretizată
de
Koɫakowski sunt în măsură să contribuie
la hașurarea unei moralități universale în
sens „slab”, bazată pe respectarea
drepturilor omului și construirea cadrului
de „înțelegere posibilă” a acestora.81 Apare
aici un alt palier al disputei dintre
premodernitate și modernitate. Acela al
„ființei umane concrete”, respectiv a
„omului în sine”. Să îi dăm din nou
cuvântul lui Koɫakowski: „Lui De Maistre
(unul
din
mentorii
gândirii
contrarevoluționare franceze, n.m.) i se
atribuie celebra observație că a văzut
francezi, germani, ruși, dar niciodată nu a
văzut un om. Ne putem întreba și noi: oare

chiar văzuse vreodată vreun francez,
vreun german sau vreun rus? Nu, nu
putuse să-i vadă decât pe domnii Dupont,
Müller sau Ivanov, dar nicidecum pe
cineva care nu era decât atât: un francez,
un neamț sau un rus”. Ce au sau ar trebui
să aibă în comun toate culturile este mult
mai important decât factorii care le
diferențiază.
Numai
o
umanitate
împărtășită la nivel global poate contribui
la limitarea instinctelor și pornirilor de a
situa anumite grupuri social-culturale
deasupra altora, fapt care echivalează în
fond cu „legitimarea sclaviei”82. Moștenirea
creștină a Europei, care a contribuit, atât
teologic, cât și, mai ales, printr-o opoziție
fecundă în raport cu modernitatea la
apariția gândirii critice și, prin ideea
liberului arbitru, la configurarea în timp a
drepturilor omului - posedă la rândul ei
resurse de semnificație valoroase pentru
comunitarianismul constructivist. 83
Universalismul moral înțeles în acest
sens poate și trebuie să subîntindă toate
activitățile umane care se exercită la nivel
global. Am în vedere în primul rând
politica. Primul gânditor modern care a
autonomizat-o din punct de vedere
intelectual și moral a fost desigur
Machiavelli. Maniera în care, de-a lungul
secolelor, premodernitatea i-a combătut
vehement filosofia, pentru a o recupera
ulterior cu atât de mult succes încât faptul
a devenit aproape de neobservat, dar și
raportările modernității moderate și
radicale la gândirea sa sunt deosebit de
interesante și vor face obiectul unui viitor
studiu. Până atunci, să ne oprim asupra
analizei operate de Quentin Skinner relativ
la raportul dintre morală și politică în
gândirea celebrului florentin. Skinner îi
atribuie lui Machiavelli o „nouă
moralitate”. „Revoluția” machiavelliană,
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care ar fi dat de altfel startul modernității,
constă în inversarea raportului medieval
dintre moralitate și politică. Atunci,
moralitatea preceda acțiunea politică,
deoarece principiile morale erau accesibile
numai pe coordonate metafizice.
Principele evalua consecințele viitorului
său gest politic confruntându-l cu aceste
principii. Abia după aceea acționa. Pentru
Machiavelli, lucrurie stau exact invers,
încearcă să ne convingă Skinner. Devenind
autonomă, politica își creează astfel
propriul cadru moral. Un principe
acționează moral dacă se ghiează „în
primul rând după dictatele necesității”84,
făcând astfel distincția weberiană între
„etica
intențiilor”
și
cea
a
85
„responsabilității” . Moralitatea nu mai
este anterioară politicii, ghidând-o și
oferindu-i un „orizont de semnificația”
taylorian, ci devine o simplă consecință a
eficienței actului decizional.
Iată cum are loc ceea ce Julien Benda
numea „trădarea cărturarilor”. Pasajul
care urmează, deși scris în prima jumătate
a secolului XX, pare mai actual ca
niciodată.
Afirm că, în zilele noastre, cărturarii au
predicat că statul trebuie să fie puternic și
nepăsător la dreptate; și într-adevăr, au
dat declarației lor un caracter de predică,
de învățătură morală. În aceasta constă
marea lor originalitate, pe care n-o putem
sublinia îndeajuns. Când Machiavelli îl
îndeamnă pe Principe la actele cunoscute,
el nu le investește nici cu moralitate, nici
cu frumusețe; morala continuă să rămână
pentru el ce este, și continuă să fie pentru
toată lumea, de vreme ce constată, nu fără
amărăciune, că e incompatibilă cu politica.
«Principele, zice el, să fie în stare a face
oricând binele, dar și a intra în sfera răului,
când este nevoie», dovedind astfel că, după

el, chiar când slujește politicii, răul tot rău
rămâne. Realiștii (conservatorii) moderni
sunt moraliști ai realismului; pentru ei,
actul care întărește statul este investit, prin
acest singur fapt și oricum ar fi el, cu un
caracter moral; răul care slujește politica
trece din sfera răului în cea a binelui (subl.
în orig.)86.
O junglă politică, structurată conform
pasiunilor și intereselor de moment și în
care nu mai există repere morale este
periculoasă chiar și pentru cei care, la un
moment dat, dețin în cadrul ei un loc de
frunte. 87 Confuzia dintre morală și politică
are
efecte
catastrofale
asupra
modernității, așa cum secolul XX ne-a
convins din plin. Astfel că, deși autonomă,
politica nu trebuie să devină niciodată
independentă în raport cu o moralitate
anterioară. A fortiori, nici politica
internațională, cu toate patologiile pe care
le poate dezvolta, nu poate fi limitată și
ținută în frâu decât de o moralitate măcar
schițată la nivel universal. Până la această
moralitate în care comunitățile, asumate
critic pe ele însele și construite ca identități
prin permanenta raportare la elementele
premoderne și moderne care le alcătuiesc
mai e cale lungă de străbătut. Știu. Dar
sper, în același timp, că ceea ce am numit
comunitarianism constructivist s-ar putea
constitui odată într-un prim pas în această
direcție.
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tendinţa de a accentua ultimul element, dar nu
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consecinţă a respectării cadrului normativ al
propriei societăţi, nu o precondiţie a a apariţiei
societăţii, așa cum afirmă doctrina liberală.
Libertatea există şi poate fi fructificată numai în
cadrul societăţii, nu în afara sau, mai grav,
împotriva acesteia. „Freedom (...) is not the
precondition but the consequence of an
accepted social arrangement.” Roger Scruton,
The Meaning of Conservatism, Houndmills,
Basingstoke, Hampshire, Palgrave MacMillan,
2001, p. 8; Andrew Heywood, Political
ideologies. An introduction, Houndmills,
Basingstoke, Hampshire, MacMillan, 1992, pp.
61-64. Conservatorii clasici substituie
contractului social din teoria liberală ideea de
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contract natural, de înţelegere sacră între
membrii comunităţii, a cărei continuitate vine
din trecut, străbate prezentul și este orientată
spre viitor. Nu numai membrii actuali, cât şi
foştii, respectiv viitorii membri ai comunității
subscriu la acest contract natural care
transcende timpul şi postulează o armonie
originară între guvernanţi şi guvernaţi,
sensibilă la dinamicile sociale, intelectuale și
politice caracterizate de celeritate și (sau)
radicalism și neasimilate treptat în matricea
socială a tradiţiilor şi obiceiurilor, așa cum
insistă conservatorii că ar trebui să se
procedeze. Caracterul pragmatic al contractului
social, aşa cum reiese el din teoria liberală, nu
este îndeajuns de puternic pentru a ţine laolaltă
societatea numai prin intermediul intereselor
reciproce de securitate şi a celor economice.
Francis Fukuyama, intelectual neoconservator
de marcă, afirmă răspicat că rațiunea singură,
înțeleasă în sensul raportului cost-beneficii,
este insuficientă pentru a asigura coeziunea
socială; elemente iraționale ca thymosul –
preluat din filosofia hegeliană - mândria și
recunoașterea împărtășită de a fi membrul
unei comunități de tradiție, istorie, obiceiuri și
limbă este cel puțin, dacă nu chiar mai
importantă. Ea constituie liantul intim care
subîntinde societatea și care convinge unii
membrii ai acesteia să o apere fie și cu prețul
vieții în caz de război. Abordarea acestui ultim
element, războiul, într-o optică pur rațională
conduce la dezintegrarea și atomizarea
societății: fiecare membru preferă să își
urmărească interesul propriu și să devină o
parte a unei societăți mai sigure și implicit mai
bune decât să apere cu prețul vieții viitorul
incert al propriei societăți. Vezi Francis
Fukuyama, The end of history and the last man,
New York, Free Press, 2006. Revenind,
contractul natural conservator va fi circumscris
unui creuzet axiologic anterior existenței
comunității, aflat la originea coerenţei şi
armoniei prezente dintre stat şi societate,
construită treptat pe baza unor prudente
reforme sociale, economice, politice şi culturale.
Ball, Dagger, Ideologii, 102-103.
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Se nasc întotdeauna prin violenţă.
Eroul nu este nici o persoană care
bodogăneşte rugăminţi, nici un ascet.
Este un violent. Poate fi un om sfânt,
dar înarmat cu o sabie sau cu un
baston. 1
Noutatea contribuţiei teoretice pe
care Machiavelli a adus-o ştiinţelor
sociale „este surprinderea trăsăturilor
specifice ale politicii ce se exprimă în
afirmarea statului laic dezgolit de
veşmântul religios şi de vicsitudinile
eticii”, pentru el politica devine astfel
„o ştiinţă cu un obiect propriu, şi
anume arta de a guverna, conserva şi
dezvolta statele văzute ca nişte
organisme vii, dotate deci cu o viaţă
proprie.”2
„Patria trebuie apărată fie prin
josnicie, fie prin glorie; în orice fel ea
este bine apărată” afirma Niccolò
Machiavelli în Discursuri.3 Politicianul
şi
diplomatul
italian
Niccolò
Machiavelli (1469-1527), patriotul şi
gânditorul, geniul a cărui înţelegere
acută a politicilor contemporane şi a
cărei perspicacitate în natura umană a
creat capodopere, care au fost adesea
judecate greşit ca imorale sau cinice,
s-a născut pe 3 mai 1469.4 Acesta se
năştea într-o lume instabilă şi agitată
în care nici o formă de guvernământ
nu şi-a putut demonstra eficienţa.
Familia
lui,
cândva
înstărită,
aparţinând micii nobilimi, a sărăcit.
Tatăl său Bernardo, jurisconsult, făcea
parte din pătura aşa-numită a
poporului bine hrănit „popolani
grassi”.5
Acesta
trăia
simplu,
administrându-şi mica proprietate de
pământ în aproprierea oraşului şi
suplimentându-şi venitul sărăcăcios
cu câştiguri mărunte din exercitarea

Vechii

greci defineau statul cu
noţiunea de polis-stat, cetate, ca
aşezare delimitată de alta, dar şi ca
instituţie de exercitare a conducerii
sociale.
La rândul lor, romanii, pentru o
mai mare distincţie între stat ca
teritoriu, aşezare şi stat ca instituţie,
foloseau doi termeni distincţi, de
civitate – stat în sensul de teritoriu şi
res-publica – ca instituţie, aceasta din
urmă fiind mult mai aproape de
semnificaţiile ei reale. Şi vechii
germani au văzut în stat atât o
organizare teritorială, cât şi una
politică, definindu-l cu noţiunea de
land.
Pentru întâia oară noţiunea de stat
– station este folosită de N. Machiavelli
în scrierea sa Principele (1513), când
se referea la idea unităţii.
Începând cu secolul al XVIII-lea
termenul de stat – atât în sens de
putere şi instituţie politică căt şi de
comunitate umană aflată sub o
anumită autoritate – s-a impus ca o
accepţiune modernă, păstrându-şi
valabilitatea până în zilele noastre.
Marii actori, statele se nasc, cresc,
îmbătrânesc, mor ca şi oamenii.
Aceeaşi nelinişte, acelaşi efort care le
conduce la dezvoltare, la luptă, la
devorarea vecinilor mai slabi, le fac să
stagneze,
să
putrezească,
să
impregneze dispoziţii proaste, să se
dizolve sub acţiunea unui stat mai
tânăr şi mai puternic. Singurul lor
mijloc de salvare este să găsească un
medic curajos care să poată să le
readucă la principiile primitive.
Statele datorează mereu aceste
principii primitive unui om, unui erou.
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restrictivă şi aproape clandestină a
profesiei sale, din moment ce a fost
exclus din orice birou public ca
debitor din comunitatea Florenţei.6
În ceea ce o priveşte pe mama lui
aceasta era o femeie cu o oarecare
cultură, ce scria versuri religioase.
Pornind de la aceste informaţii se
putea trasa o imagine privind mediul
familial al scriitorului care era acela al
„unei pături mijlocii provenind din
nobilimea sărăcită şi apropiată de
clasa
nouă
şi
productivă
a
burgheziei”.7
O dată cu Machiavelli a luat naştere
obiectivitatea
ştiinţei
politice.
Machiavelli considera că toate
războaiele care bântuiau lumea,
frământarea cotidiană, nenorocirile
care se abăteau asupra oraşelor şi
satelor
erau
„fructul
acţiunii
individuale”. Lumea era condusă în
general de aceleaşi instincte care îl
bântuiau pe individ în particular.8
Acesta a fost o fire veselă, căruia îi
plăceau petrecerile, muzica şi teatrul.
În anul 1498 a fost numit secretar al
Republicii însă adevărata lui carieră a
început în 1502 „odată cu venirea lui
Piero Soderini ca gonfalonier al
Republicii” căruia a ştiut să îi câştige
încrederea şi simpatia.9 Această
influenţă
remarcabilă
asupra
conducătorului statului l-a încurajat
să-şi realizeze ideile sale militare. De
secole, statele Italiei au folosit trupe
de mercenari în război şi Machiavelli a
observat în practică lipsa lor de
disciplină, lipsa lor de credinţă şi
aroganţa lor intorelabilă. Inspirat de
proiectele militare ale Romei antice şi
de propriile observaţii în Franţa şi în
Romagna (unde Cezar Borgia a

înlocuit mercenarii cu recruţi din
propriul său teritoriu), Machiavelli a
urmărit ideea de a da statului
florentin o armată proprie recrutând
oameni aflaţi sub control său.
Punându-se pe muncă imediat
după întoarcerea sa din misiunea
diplomatică romană, a reuşit să îl
convingă pe gonfalonier să rişte un
experiment şi apoi a reuşit ca legea să
fie aprobată pentru a stabili armata
(1505). La venirea Medicilor, în 1512
Machiavelli şi-a pierdut poziţia şi i s-a
interzis să intre în Pallazo della
Signoria.10
Machiavelli analiza statele în
realitatea lor, fără iluzii şi obiectiv. Să
analizeze cel mai bun regim i se părea
în van deoarece de-a lungul secolelor
s-a opus degeaba monarhia republicii
şi papa împăratului. Machiavelli a
inversat secolele şi a descoperit lumi
noi, inventând „telescopul politic”
înainte ca Galilei să fi inventat
telescopul, plonjând „în constelaţiile
statelor”, descoperind legile privind
mişcările, formarea şi decadenţa lor.
El vedea în unitatea papală cel mai
mare obstacol împotriva unităţii şi
eroismului Italiei.11
Machiavelli ştia că o viaţă morală
nu ar fi fost posibilă fără religie, dar o
asemenea religie nu ar fi putut exista
decât în statul unei comunităţi
adevărate şi nu ar fi fost o religie care
ar fi abătut omul din lumea în care
trăia şi care acţiona pentru a
transforma sufletul ce căuta salutul
transcendent şi pentru a-l face sclavul
celor care se foloseau de el pentru
interesele terestre.12
În persoana lui Niccolò Machiavelli
vedem „creatorul umanismului politic
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a cărui contribuţie a influenţat
substanţial concepţia modernă despre
stat”, fiind alături de ceilalţi mari
gânditori ai Renaşterii „precursorul şi
reprezentantul modului de producţie
capitalist, al gândirii burgheze, al
orânduirii şi ideologiei”. Machiavelli a
abordat o serie de fenomene socialpolitice ale relaţiilor capitaliste în
formare şi s-a încadrat totodată într-o
problemă care întotdeauna va
preocupa omenirea: „Care este
orânduirea politică cea mai potrivită
naturii şi aspiraţiilor omului, menirea
statului, relaţiile dintre om-societatestat, etc.”
Prima problemă abordată a fost cea
a naturii statulului, Machiavelli
realizând
nu doar o simplă
reîntoarcere la raţionalismul antic, ci o
depăşire
a
acestuia.
Pentru
Machiavelli cel mai potrivit era să
urmărească „adevărul concret al
faptelor decât simpla închipuire”.13
El pornea nu de la republică şi
principate utopice „pe care nimeni nu
le-a văzut vreodată şi nimeni nu le-a
cunoscut ca existând în realitate ”, ci
de la statul real, de la „felul cum
oamenii trăiesc” ajungând apoi „la
felul în care ei ar trebui să trăiască”.14
Statul era prezentat ca un cadru şi
totodată ca un factor activ, fiind o
realitate
concretă
observabilă,
influenţabilă, cu o individualitate
autonomă aparte. Statul era un
instrument de constrângere, de
dominare, instrumentum regni, care
cerea supunerea necondiţionată a
cetăţenilor
săi.
Acesta
era
instrumentul de dominare a celor de
la putere, ca ajutorul căruia folosul
obştesc era înlocuit prin folosul

particular:
„legile,
statutele,
orânduirile sociale s-au alcătuit aici
întotdeauna şi se alcătuiesc şi astăzi,
nu potrivit idei de libertate, ci potrivit
ambiţiei acestei categorii care şi-a
asigurat victoria asupra celorlalte”.15
Lupta claselor reprezenta un
fenomen necesar în orice stat în timp
ce lupta facţiunilor era „semnul unei
racile în organismul social” deoarece
clasele nu luptau pentru scopuri
particulare ci pentru îndreptarea
societăţii. Pentru Machiavelli statul
liber era acela în care dorinţa nobililor
de a comanda şi ascultarea poporului
erau menţinute în echilibru de
sistemul de organizare politic al
statului.16
În viziunea lui Machiavelli statul
era „cedat”, „dobândit”, „stăpânit”,
„ocupat”, „creat”, „reformat”, „pierdut”,
„păstrat” în mâinile oamenilor de la
putere, caracterizându-se printr-o
„construcţie ierarhică stabilă a
instituţiilor, prin funcţii şi metode
care alcătuiesc un sistem autohton, un
mecanism naţional propriu, cu o
relativă independenţă în devenire”.
În ceea ce priveşte mecanismul
politic al lui Machiavelli acesta
cuprindea diferite formaţiuni politice
nestatale: partide, grupe de interese
stabile sau ad-hoc constituite, cu
orientări, manifestări, acţiuni bine
conturate.
Forma statului reprezenta un
element
definitoriu,
Machiavelli
preluând tradiţionala clasificare a
statelor şi teoria ciclică a dezvoltării
lor. Astfel el distingea trei forme de
guvernare: „monarhie, aristocraţie,
guvernământ popular şi procesul
transformării lor în guvernări corupte:
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monarhia în tiranie, aristocraţia în
oligarhie, guvernământul popular în
corupţie”. Acestea treceau una în alta
şi formau un ciclu închis: monarhia în
tiranie, urmată de aristocraţie
transformată ulterior în oligarhie,
urmată de guvernământ popular,
transformat în corupţie.17
Astfel
Machiavelli
putea
fi
considerat „creatorul conceptului de
stat în accepţiunea sa modernă, fiind
considerat şi fondatorul ştiinţei
politice moderne”18, el fiind privit ca
inventatorul „raţiunii de stat” (ragione
di stato) deşi acest concept va apărea
pentru prima dată la 20 de ani după
moartea acestuia.19
Opera fundamentală a lui Niccolò
Machiavelli rămâne Il Principe (1513)
dedicata lui Lorenzo de Medici,
conducătorul Florenţei din 1513. El
spera că va obţine o slujbă pentru a-şi
ajuta familia şi pentru a-şi satisface
dragostea de acţiune, dar această
speranţă
s-a
dovedit
deşartă.
Machiavelli a scris Principele atunci
când i se părea că existau condiţiile
necesare creării unei monarhii
absolutiste sub guvernarea Medicilor,
considerând că este de datoria lui să
atragă
atenţia
conducătorilor,
momentul fiind favorabil pentru ca
statul modern italian să poată fi
creat.20 Principele este de fapt un
manifest politic şi un apel pentru
conducătorii Italiei.21
„Stându-mi mie în gând să scriu
lucruri folositoare pentru cei care le
pricep, mi s-a părut mai potrivit să mă
îndrept spre adevărul concret al
faptelor decât spre simpla lor
închipuire.”22

Premisele lui Machiavelli în
construcţia principatului său ,care
avea drept ţintă ultimă unificarea
Italiei şi scăparea ei de străini, erau
cunoaşterea oamenilor şi principele
nou: „Oamenii, spune el, sunt aşa cum
sunt şi nu trebuie să ne facem iluzii
asupra lor. Să-i luăm aşa cum îi
prezintă experienţa şi observaţia: nici
buni şi nici răi, lipsiţi cu totul de
voinţă, judecând lucrurile aşa cum par,
nu aşa cum sunt, şi mai cu seamă
mânaţi de patimi şi mai mult de
interese decât de raţiune, şi gata
oricând să renunţe la ultima fărâmă de
demnitate, care le-a mai rămas în
decursul vieţii numai pentru a şi-o
salva.”23
În ceea ce priveşte cea de a doua
premisă, pornind de la cele două
capitole dedicate principatelor noi: VI
– Despre principatele noi pe care le
dobândeşti cu arme proprii şi cu
propriile tale însuşiri; VII – Despre
principatele noi care se cuceresc prin
armele şi prin favoarea altuia,
Machiavelli îşi manifesta simpatia
pentru cel care „îşi crează Principatul
prin propria-i forţă şi prin propriile-i
arme.”
„Machiavelli cerea un principe nou
prin felul lui de a vedea, prin voinţa şi
aspiraţiile lui, care nu se opreau la
marginile Principatului său, ci pornind
de la acestea treceau dincolo pentru a
cuprinde în el întreaga Italie”.24 Acesta
este Principele visat de Machiavelli şi
văzut în Cezar Borgia.
În prima parte a lucrării (primele
unsprezece capitole), după ce a
clasificat principatele analizându-le, a
expus părţile lor bune ca şi cele rele.
Cele ereditare se menţineau datorită
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sângelui şi tradiţiei. „... că este mult
mai puţin greu d’a se păstra statele
ereditare şi deprinse a trăi sub aceeaşi
dinastie, decât statele cucerite de
curând pentru că este de ajuns să nu
te depărtezi de sistemul urmat de
strămoşii tăi şi să te potriveşti, în
urmă, vremurilor.”25
Cele mai rele erau cele mixte, în
care, Principele, nu era nici ereditar,
nici cu totul nou.26 „Schimbările sale
se nasc mai întâi dintr’o greutate ce în
chip firesc se întâlneşte în toate
stăpânirile noi; căci oamenii schimbă
bucuros un domnitor, nădăjduind a
găsi altul mai bun.”27
Cele ecleziastice „se susţin pe baza
orânduirilor foarte vechi, care
întemeiate fiind pe religie sunt atât de
puternice şi de aşa natură, încât
principii lor îşi păstrează puterea,
oricare le-ar fi acţiunile şi felul de
viaţă. Aceştia sunt singurii principi
care au state şi nu le apără; au supuşi
şi nu-i guvernează; statele lor cu toate
că nu sunt apărate, nu le sunt luate, iar
supuşii cu toate că nu sunt guvernaţi,
nu se preocupă de aceasta şi nici nu se
gândesc să se sustragă autorităţii lor,
ceea ce de altfel nici n-ar putea face”.28
El insista asupra principatelor noi,
„în care un principe datorită abilităţii
lui politice şi armatei sale, sau datorită
norocului şi împrejurărilor, izbuteşte
să-şi creeze sau să-şi cucerească un
principat.”29
Principatul civil era acela în care
„un cetăţean devine principe peste
propria lui ţară, nu prin crimă sau prin
alt act de neîngăduită violenţă, ci prin
favoarea de care se bucură din partea
concetăţenilor săi.”30

În a doua parte Machiavelli trecea
la instrumentele prin care se crează
un principat. Încă de la început acesta
înlătura
armatele
mercenare31
deoarece „sunt nefolositoare şi
primejdioase, iar dacă un principe îşi
întemeiază puterea pe armatele
mercenare el nu va avea niciodată o
situaţie stabilă şi sigură”32; acelaşi
lucru l-a făcut şi cu armatele auxiliare
„care pot fi folositoare şi bune atunci
când luptă pentru ele înseşi, dar sunt
aproape întotdeauna păgubitoare
pentru acela care le cheamă, căci, dacă
pierzi lupta, rămâi învins, iar dacă
învingi, devii prizonierul lor”.33
„Toate
recomandările
lui
Machiavelli au fost pentru crearea
unei armate proprii a principelui, care
să fie un instrument perfect în mâna
acestuia, atât în timp de pace cât şi în
timp de război.”34
Nouă capitole au fost necesare
trasării calităţilor ce se impun unui
conducător de stat în ceea ce privea
politica externă şi internă, dintre
acestea fiind: preocuparea principelui
de a păstra puterea personală şi de a
menţine statul; principele trebuia să
conducă după criteriul utilităţii
politice a tuturor acţiunilor, era mai
bine să pară zgârcit decât prea
generos, să fie crud decât milostiv,
temut şi respectat, trebuia să îşi
câştige afecţiunea supuşilor.35
Statul era creaţia abilităţii şi
calculului politic al Principelui, iar
pentru aceasta trebuia să îşi fixeze un
scop deoarece statul reprezenta
„garanţia existenţiei şi viitorului
tuturor cetăţenilor. Principele însă
trebuie să păstreze aparenţele legilor
morale, chiar dacă le calcă şi trebuie
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să le calce spre a-şi ajunge scopul.”36
Ultimele trei capitole au fost dedicate
explicării problemelor actuale ale
Italiei dar şi metodelor de rezolvare a
acestora.
O altă temă mult discutată a fost
aceea a formei de guvernământ,
preferată de Machiavelli: monarhia
absolută din Principele sau republica
orăşenească
din
Discursuri?
„Machiavelli face elogiul republicii
atunci când apreciază statul din punct
de vedere al intereselor interne ale
oraşului şi preamăreşte monarhia
absolută atunci când statul este privit
sub aspectul întregii Italii”.37
El era un republican convins şi
recunoştea „utilitatea ambelor forme
de guvernământ în funcţie de
condiţiile
istorice
concrete”,
considerând că libertatea republicii
putea fi susţinută numai dacă oamenii
aveau „virtutea” (vitalitatea, curajul şi
independenţa) pe care romanii antici
o deţineau, dar care după cum credea
se găsea destul de greu în Europa din
perioada lui, exceptând germanii.38
Reducând
aristocraţia
şi
democraţia la o singură categorie cea a republicii, Machiavelli, în analiza
sa, a pus bazele exercitării puterii
princiare
pentru
o
distincţie
suplimentară intre formele de
guvernământ
despotice
şi
39
nondespotice.
Secolul al XVI-lea a fost caracterizat
de alte două teorii despre stat. Una a
fost cea a lui Thomas Morus, Utopia,
ce reprezenta, de fapt, o descriere a
unei ţări imaginare, iar cea de a doua,
a fost cea a lui Jean Bodin şi anume,
Republica. Ambii autori au încercat de
fapt să schimbe societăţile în care

trăiau pentru a asigura condiţii mai
bune Europei, dar şi pentru
îmbunătăţirea traiului oameniilor.
Bazate pe proprietate comună şi pe
repartiţia egală a bunurilor, societăţile
utopice erau în contradicţie cu
evoluţia societăţii de la lumea
medievală la cea modernă, în care în
condiţiile dezvoltării capitalismului,
proprietatea privată deplină şi
interesul deveneau tot mai mult forţe
motrice ale progresului economic şi
social.
Karl Kautsky îl considera pe
Thomas Morus „o persoană a geniului,
care a înţeles problemele epocii sale
înaintea existenţei condiţiilor pentru
rezolvarea acestora.” 40
Vir omnium horarum41, Thomas
Morus (1477/1478 - 1535), a fost, de
asemenea, omul unei epoci fiind
profund angajat în timpul său. Născut
la Londra, tânărul Thomas a primit o
educaţie tipic scolastică.42
Thomas Morus a fost un om de
afaceri, un avocat reputat, deputat în
parlament, membru în consiliul privat
al lui Henric al VIII-lea, fiind însărcinat
cu importante misiuni diplomatice în
Franţa şi în Flandra, negociator al
păcii de la Amiens, plenipotenţiar
semnatar al tratatului din Cambrai,
trezorier al Coroanei, cancelar al
Angliei, dar a sfârşit întemniţat şi
decapitat.43
În calitate de cancelar al regelui
Henric al VII-lea, Morus s-a opus
suveranului său deoarece regele dorea
să devină conducătorul suprem al
bisericii anglicane. A demisionat
astfel, din funcţia de cancelar, fiind
închis în Turnul Londrei. Mai târziu, a
persistat
în
recunoaşterea
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supremaţiei papei fiind acuzat din
acest motiv de ostilitate faţă de
suveran şi în cele din urmă,
decapitat.44
Considerat un magistrat necorupt
şi venerabil, precum şi cel mai bun
prieten pe care un sărac l-ar fi putut
avea, Morus a făcut legătura între
Anglia Medievală şi Anglia Modernă,
între Anglia şi Europa. Morus a fost
perceput ca primul mare modern, ca
primul mare istoric englez.45
În mai 1515, Morus a fost numit
într-o delegaţie de revizuire a
acordului comercial anglo-flamand.
Conferinţa având loc la Bruges, la
intervale lungi de timp, acesta putând
să viziteze alte oraşe belgiene,
prietenii săi favoriţi fiind oameni care
asemeni lui, au îmbinat preocupările
culturale cu responsabilităţile politice.
Începută în Ţările de Jos şi terminată
după întoarcerea la Londra, „micuţa
carte de aur” a fost publicată în 1516
la Louvain.46
Această
operă
era
Utopia,
„descriere a unei ţări imaginare”,
autorul abordând problemele Angliei
din acea perioadă. El critica instituţiile
şi marile injustiţii, iar prin această
lucrare, acesta elabora o serie de
reforme ce erau necesare statului.
Utopia lui Morus era de fapt visul unui
stat ideal.
Cartea întâi este o analiză aspră şi o
acuzare pasională a condiţiilor
economice şi sociale ce dominau
Europa, în particular Anglia.47 Aceasta
indica idealul medieval al unei
creştinătăţi comune, reprezentând
idealul care l-a determinat pe Morus
să deteste războiul printre prinţii
creştini. Pentru acel „corp comun al

creştinilor” a pledat Morus şi tot
pentru acela a murit. Morus şi-a dat
viaţa nu pentru libertate ci pentru
unitate „în şi pentru credinţa bisericii
catolice”.48
În a doua carte, naratorul descria
cea mai bună stare a societăţii după
cum a văzut-o înflorind pe o insulă de
pe coasta noii lumi.49
Utopia constituia un stat liberal şi
nu un stat totalitar, ea oferind tuturor:
posibilitatea de a accede la cele mai
înalte funcţii, gratuitatea culturii,
libertatea religioasă şi libertatea
politică, „libertatea” fiind unul din
principiile care anima constituţia
europeană.50
În viziuna lui, „Utopia” însemna
„nicăieri”, un loc care nu exista în nici
o parte, o prezenţă absentă, o realitate
ireală. La acest nume se ataşau o serie
de paradoxuri: Amaurote, capitala
insulei este un oraş fantomă; fluviul
său Anhydris, un fluviu fără apă;
conducătorul său Ademus un prinţ
fără popor; locuitorii săi Alapolites,
cetăţeni fără oraş şi vecinii lor
Achoreeni, locuitori fără ţară. Această
prestidigitaţie filologică avea intenţia
de a anunţa plauzibilitatea unei lumi
alandala şi de a denunţa legitimitatea
unei lumi, chipurile pe faţă.51
Opera a avut ca titlu iniţial
Nusquana, care provenea de la
adverbul latinesc nusquam ce însemna
nicăieri. Mai apoi, Morus a optat
pentru denumirea grecească formată
din adverbul de negaţie où şi
substantivul tópos, care însemna loc,
ţinut, adică Ţara-de-nicăieri. Acest joc
de cuvinte a constituit o măsură de
precauţie împotriva regaliştilor care lar fi putut bănui de „filocomunism”.52
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Morus ataca regimul monarhic
englez caracterizat prin cruzime şi
abuzuri. „În primul rând, principii nu
se gândesc decât la război. Ei
neglijează binefacerile păcii. Când este
vorba de cucerirea unor noi regate,
orice mijloc li se pare bun: nici crima
şi vărsarea de sânge, nimic din tot ce
este sacru sau profan nu îi opreşte. În
schimb, ei sunt foarte puţin
preocupaţi de a-şi administra statele
pe care le stăpânesc.”, această critică
extinzându-se şi la monarhia absolută
din Franţa. Însă „oamenii au făcut regii
pentru oameni, iar nu pentru regi.
Datoria sfântă a principelui este de a
se gândi la binele poporului, înainte de
a se gândi la binele lui. Demnitatea
regală constă în a domni nu peste
cerşetori, ci peste omeni bogaţi şi
fericiţi.”
Tot el, critica regimul social
deoarece în acea perioadă acesta
percepea societatea ca „o conspiraţie a
celor bogaţi împotriva celor săraci.
Principala cauză a mizeriei publice
este numărul excesiv de nobili
trântori, care se hrănesc din sudoarea
muncii celorlalţi”. În aceste condiţii
începea să se ivească capitalismul
manufacturier incipient, proprietarii
funciari neglijând producţia agricolă şi
transformând ogoarele în terenuri de
păşunat pentru oi, deoarece lâna lor
era rentabilă şi căutată pentru
manufactura textilă. Morus afirma: „
Daţi agriculturii o largă dezvoltare,
creaţi manufacturi textile şi alte
ramuri ale industriei, în care să li se
dea de lucru acestei mulţimi de
oameni din care mizeria a făcut până
acum hoţi, vagabonzi sau slugi”, el
fiind primul care a atras atenţia

asupra necesităţii de a stabili un
control asupra producţiei.
În ceea ce priveşte programul de
reformare acesta avea în vedere
întreaga viaţă a cetăţenilor de la
sistemul educativ al copiilor, familia,
programul zilnic de muncă până la
viaţa politică, relaţiile internaţionale,
organizarea economiei, a societăţii.
Astfel, în „Utopia” munca era
obligatorie, erau suprimate moneda şi
proprietatea privată, cetăţenii mâncau
în comun şi puteau practica orice
meserie îşi doreau, cu condiţia să
lucreze doi ani în agricultură. În ceea
ce priveşte programul de organizare
economică era prevăzută o planificare
a producţiei a cărei aplicare era
supravegheată de senat.
Şi viaţa politico-socială era rigid
organizată, regele fiind ales pe viaţă
de către senat din patru candidaţi,
însă, putea fi destituit în caz de tiranie;
senatul era cel care discuta şi decidea
toate problemele statului, putând fi
convocată şi adunarea tuturor şefilor
de familii, iar în cazul în care
problemele de stat ar fi fost discutate
de altcineva în afara senatului exista
pedeapsa capitală.53
„Treizeci de familii aleg în fiecare
an un magistrat care în limba veche se
numea sifogrant, iar în cea nouă se
numeşte phylarh. Zece sifogranţi, cu
cele trei sute de familii ale lor, ascultă
de un protophylarh sau, cum i se zicea
în vechime, tranibor. În sfârşit, toţi
sifogranţii din ţară, al căror număr se
ridică la două sute, după ce jură mai
întâi că vor alege ca principe al lor
omul pe care-l cred cel mai vrednic,
aleg prin vot secret pe unul dintre cei
patru cetăţeni ale căror nume au fost
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propuse de popor. […] A se întruni în
afara senatului sau a dunărilor
populare pentru a ţine sfat asupra
treburilor obşteşti e o crimă care se
pedepseşte cu moartea.”54
Legile erau foarte puţine şi foarte
clare, puterea spirituală ce era
organizată proporţional cu populaţia,
dubla puterea temporală, putând să
admonesteze
cetăţenii.
Fiecare
persoană era liberă să îşi aleagă religia
dorită cu excepţia ateismului. 55
„Religiile în Utopia nu sunt
deosebite
numai
în
feluritele
provincii, dar chiar şi înăuntrul
zidurilor fiecărui oraş. Unii se închină
la soare, alţii la lună, alţii la câte o
planetă. Unii cinstesc nu numai ca pe
un zeu, dar chiar ca pe singurul şi cel
mai mare zeu, pe un om care
odinioară n-avea seamăn prin virtutea
şi renumele lui. Dar cei mai mulţi
dintre locuitori, şi totodată cei mai
cuminţi, îi resping pe toţi aceştia şi
cred într-un singur Dumnezeu,
necunoscut, veşnic, nesfârşit de mare,
de netălmăcit, care depăşeşte ca atare
înţelegerea omenească şi care acoperă
lumea cu puterea lui, nu cu mărimea
lui trupească.”56
„Utopus, în vremea întemeierii
statului său, aflase că până la sosirea
lui,
băştinaşii
se
încăieraseră
necurmat într-un război religios. […]
Îndată ce fu biruitor , el rândui cu
sfinţenie că fiecare e slobod să urmeze
credinţa care-i place, putând chiar să
aducă pe alţii la credinţa lui, dacă îşi
mărgineşte sforţările [...]”.57
Senatul îi desemna pe cei ce se
consacrau studiilor de vastă erudiţie,
în „Utopia” privilegiile obişnuite nu
existau şi era exclusă bogăţia excesivă

deoarece nu se admiteau oameni fără
ocupaţie. În organizarea militară era
introdus serviciul militar obligatoriu,
dar utopienii preferau angajarea de
mercenari străini deoarece Morus
admitea războiul în scop de apărare
„dar şi pentru a extinde ordinea,
reformele, organizarea utopienilor
într-o altă ţară: ceea ce deschidea
calea justificării şi unei politici
expansioniste.”
Utopia era statul ideal fără clase,
fără corporaţii, fără partide, statul în
care proprietatea bunurilor constituia
condiţiile necesare egalităţii tuturor
cetăţenilor.58
Utopienii afirmau şi practicau
diverse principii. Astfel în morală
afirmau şi practicau un hedonism
virtuos; în religie adeziunea la câteva
dogme fundamentale necesare pentru
menţinerea moralei şi ordinului
public, libertatea cultului privat, dar
obligaţia de a participa la un cult
comun; în politica internă un spirit
democratic ridicat sălbatic împotriva
întregii tiranii; în politica exterioară
relaţii strânse cu popoarele asociate şi
cu popoarele aliate, schimburi
comerciale cu toate statele; în
economia internă punerea în comun a
resurselor agricole şi miniere şi a
mijloacelor de producţie; din punct de
vedere social un sistem de asistenţă
socială foarte dezvoltat: îngrijirea
gratuită a bătrânilor şi a bolnavilor şi
a bătrânilor, gratuitatea absolută a
învâţământului la orice nivel.59
Am putea fi seduşi de guvernul
democratic al utopienilor, de ura lor
pentru tirani, abolirea proprietăţii,
religia lor simplă şi relativ tolerantă,
dispreţul pentru bogăţii, organizaţia
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judicioasă al ajutorului social, al
muncii (şase ore pe zi), al timpului
liber, importanţa pe care o dau culturii
şi lucrurilor spiritului (societatea lor,
unde domina ştiinţa şi inteligenţa era
dirijată de o aristocraţie a ştiinţei), a
moravurilor patriarhale şi simţul
comunităţii (întreaga insulă era ca o
mare familie). Dar am gusta poate mai
puţin la ei practicarea sclaviei, politicii
imperialiste prin care ei rezolvau
problemele
de
suprapopulaţie,
atitudinea lor echivocă şi cinică în faţa
războiului. Într-un anumit mod
“Utopia” ilustra tirania orgolioasă a
ideii,
pericolele
idealismului.
Reprezenta locul fictiv prin care
trebuia să treci pentru a fi conştient
de cauzele răului profund de care
suferea Anglia şi Europa creştină, un
miraj din care trebuia să ştii să revii
armat pentru adevărata luptă. Morus a
dat oamenilor conştiinţa acestor
puteri asupra lumii şi i-a oferit mesaje
de speranţă.60
Morus şi-a dorit ca Anglia să fie
moştenitorul absolut atât al Evului
Mediu cât şi al noilor cunoştinţe; el
dorea ca Anglia să îşi păstreze toate
poziţiile pe care le-a câştigat, dar şi să
avanseze. Totuşi a realizat că acest
lucru se putea întâmpla numai dacă
chestiunile erau conduse după cum
regele Utopus a recomandat: „cu
raţiune şi modestie cumpătată”.
Contemporanii lui Morus au descris
Utopia ca „un avertisment împotriva
răului care asaltează statele”.61
Utopia reprezenta un fel de
proiecţie pe viitor a ceea ce ar fi fost o
lume ghidată de concepţiile morale şi
sociale ale umanismului antic. Aceasta
oferea mitul şi tipul a ceea ce devenea

această lume dacă îi era dat omului să
dezvolte corect virtuţiile sale.62
Cea de a doua teorie despre stat a
fost Republica lui Jean Bodin. Jean
Bodin(1529-1596) a fost jurisconsult,
magistrat, economist, consilier al
ducelui d’Alençon, dar şi principal
reprezentant al partidului „politicilor”.
Acesta într-o perioadă în care Franţa
era macinată de războaiele religioase,
combătea fanatismul protestanţilor şi
al
catolicilor,
urmărind
să
restabilească toleranţa religioasă şi să
restaureze pe deplin autoritatea
monarhică.63
Politica s-a născut în secolul al XVIlea, iar Bodin a fost considerat
fondatorul acesteia. Bodin a realizat
pentru această ştiinţă două lucruri
care nu ar fi putut lipsi niciunei epoci:
el a adus pentru lumina superioară şi
pentru inspiraţia constantă morala şi
tot el a stabilit-o pe un fond solid al
observaţiei. Pentru spiritul său
general, prin metoda sa cât şi prin
teoria climatului, Bodin a fost numit
precursorul lui Montesquieu.64
Cea mai importantă lucrare a sa
este Republica (1576), bazându-se în
această carte nu numai pe autorii
studiaţi, ci şi pe dreptul constituţional,
experienţa politică din acea perioadă,
dar şi pe consultarea numeroaselor
legi, ordonanţe, cutume din diferite
ţări
precum
Anglia,
Polonia,
Lombardia, Veneţia.65
Republica lui Bodin a avut în plus şi
o deschidere practică de care ar trebui
să se ţină cont pentru a putea fi
înţeleasă şi pentru a i se aprecia
întreaga valoare.
La pretenţiile
feudale, la tentativele federaliste, la
ideile intolerante ale calviniştilor şi
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ale membrilor unei ligi, aceasta
opunea o revendicare sistematică a
unităţii puterii regale şi a libertăţii
religioase.66
Bodin indica chiar el în prefaţa
cărţii obiectivul pe care şi-l propunea,
scriind cele şase cărţi ale Republicii.
Aceste obiective erau de natură
parctică, dar şi teoretică. Din punct de
vedere practic, el apăra principiul de
autoritate puternic zguduit de
războaiele civile, iar din punct de
vedere teoretic,
căuta să indice
funcţiile
statului,
determinând
67
idealul.
Câmpul lui Bodin era în mod diferit
mai vast iar cerul său era mai senin
decât cel al lui Machiavelli care
profesa o filozofie decepţionată, cea a
unui neoplatonism heraclitean.68 Spre
deosebire de Machiavelli, ce considera
că esenţialul artei politice consta în
cucerirea puterii prin orice mijloace,
pentru Bodin „baza politicii era
dreptul,
justiţia
şi
morala,
conformitatea guvernării cu marile
legi ale naturii şi omului”. Conform lui
Bodin, pentru ştiinţa politică cea mai
importantă era structura instituţiilor
statului, morala, justiţia, religia,
instinctul
familial
reprezentând
temeliile statului. Principiul esenţial în
concepţia despre stat al lui Bodin era
faptul că familia ce reprezenta
adevărata celulă socială era adevărata
imagine
a
republicii.
Statul
(„republica” - după cum spunea
Bodin) se constituia prin stabilirea
unei
puteri
suverane,
această
suveranitate fiind abosolută şi
perpetuă, ea putând fi definită ca
„puterea de coordonare şi consens
necesar armoniei şi guvernării unui

stat”.69
Pentru Bodin statul şi
republica erau sinonime. Statul pentru
el însemna înainte de toate puterea
suverană cu legea fundamentală care
îi oferea regula şi cu diferitele puteri
pe care le emana. Sensul cuvântului
republică era mai larg în ceea ce
conţinea şi amintea ideea de societate,
de comunitate.70
Cetăţeanul acela era un „supus
liber” ce putea participa indirect la
funcţia de guvernare, avea privilegiul
de a putea administra banul public şi
de a-şi lăsa prin testament moştenire
bunurile proprii. Puterea absolută nu
se putea însă confunda cu arbitrajul,
suveranul ştiind că scopul legilor date
de acesta era justiţia, Dumnezeu
încredinţându-i autoritatea pentru a o
folosi cu dreptate.71
Bodin a fost primul teoretician
politician care a izolat conceptul de
suveranitate şi care a văzut în acest
concept trăsătura esenţială care
distingea
statele
de
celelalte
organizaţii.
Acesta
a
definit
suveranitatea ca puterea absolută şi
perpetuă de a face sau a nu face legile.
Prin „absolută” a vrut să spună
nelimitată, iar prin „perpetuă”,
nerestrânsă la nici o perioadă de timp
fixă.72
În opera sa el a expus structura
fundamentală a monarhiei franceze ca
tipul ideal al statului modern şi a
stabilit pornind de la aceşti doi poli
eminenţi, Roma republicană şi Franţa
regalistă, o comparaţie sistematică a
tuturor statelor cunoscute şi a
instituţiilor lor incluzând imperiile
antice studiate de istoricii clasici cât şi
statele noi din nord, din Orient şi din
America
descoperite
sau
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nedescoperite de exploratorii şi
sociologii Renaşterii.73
În viziunea lui Bodin „existau cinci
forme de manifestare a suveranităţii,
acestea
fiind
netransmisibile,
perpetue şi generale: puterea de
legiferare, dreptul de a declara starea
de război şi de a încheia pacea,
dreptul de numire a înalţilor
magistraţi, acordarea competenţelor
în diferite domenii ale vieţii politice,
recunoaşterea de către supuşi a
titularului suveranităţii, dreptul de
graţiere şi amnistie”. Suveranitatea
însemna „puterea de a da legi şi de a
casa legea”.
Formele principale de stat erau:
statul democratic, aristocratic şi
monarhic; în statul democratic
oamenii propunându-şi egalitatea
politică
şi
socială,
prietenia,
comunitatea
bunurilor,
aceste
obiective fiind însă fictive. În schimb
în statul aristocratic exista o
inegalitate în ceea ce priveşte
repartiţia bunurilor precum şi o
flexibilitate a legilor, dar în această
formă
de
guvernământ
exista
posibilitatea tiraniilor, minorităţii
care, fie se temea, fie îi dispreţuiau.
În statul monarhic o singură
persoană
deţinea
suveranitatea,
monarhia putând fi: seniorială „când
suveranul acorda recompense, funcţii
şi demnităţi numai nobililor şi celor
mai bogaţi”, populară când asemenea
avantaje erau acordate de suveran şi
altor categorii decât celor menţionate
mai sus, regală care era „adevărata
monarhie legitimă, fondată pe legile
umane şi divine”.
O guvernare monarhică eficientă
nu admitea forme mixte, existând o

singură
suveranintate
monarhul
neputând-o împărţi cu aristocraţia sau
poporul74, chiar dacă suveranitatea
adesea trebuia să acţioneze prin
mijlocitori, aceştia nu o împărţeau.
Autoritatea lor era strict subordonată.
Bodin nu era pregătit să trateze
puterea arbitrară ca o autoritate
politică. Din punctul de vedere al lui
Bodin, şeful unei bande de hoţi, care
avea control absolut asupra acestora şi
nu asculta de nici un superior, nu era un
suveran. De asemenea Bodin susţinea că
suveranitatea nu putea interfera cu
drepturile de proprietate. Legislaţia
aparţinea statului, proprietatea familiei.
Suveranul avea putere absolută să
legisleze, dar nu putea să perceapă taxe
fără consimţământ.75
Monarhul trebuia să guverneze în
armonie,
„admiţând
participarea
tuturor claselor şi fără a permite ca una
să exercite o tiranie asupra celorlalţi”.
Dar şi suveranitatea absolută putea
prezenta anumite inconveniente cum ar
fi fost schimbarea domniei la moartea
suveranului ce ar fi putut aduce
tulburări interne sau războaie, dar şi
puterea folosită abuziv ce putea
împinge un suveran să devină un tiran.
Tocmai de aceea cea mai ideală formă
rămânea monarhia ereditară.76
Când Bodin a descris autoritatea
suverană ca absolută, el a vrut să spună
nelimitată de autoritatea oricărei alte
funcţii. Ordinele suveranului erau
subordonate legii naturale, dar nu
interpretării legii naturale de către
biserică, suveranul fiind perfect capabil
să deducă singur ceea ce legea naturală
cerea. Scopul lui Bodin era acela de a
nega faptul că lorzii feudali sau
spirituali aveau drept final de jurisdicţie
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independent de autoritatea regelui.77
Suveranul era apărătorul societăţii, avea
toate drepturile pentru că nimic nu
exista deasupra lui, dar interesul său la
fel ca şi legea naturală a distincţiei
dintre sine şi ceilalţi, pentru
inviolabilitatea contractelor şi pentru
respectul datorat individului restrângea
exercitarea unui prerogativ, în principiu
fără limită: ruinând societatea, prinţul
ruina statul care îşi avea puterea dintr-o
societate a cărei lege naturală exprima
principiul.78
Bodin încerca să stabilească şi legile
generale şi particulare luând în
considerare evoluţia statelor. Dacă
pentru Machiavelli religia, în procesul
de guvernare, era un element profan ce
era manevrat de principe în scopurile
sale politice, pentru Bodin religia juca
un rol important în viaţa statului care
contribuia la întărirea coeziunii statale
şi la educarea viitorilor cetăţeni.
Dar cel mai important lucru pentru
stat „era acomodarea statului la cetăţeni
precum şi ordonanţele la natura
locurilor, oamenilor, timpului”. Bodin
nu a putut separa omul de mediul său
fizic, social şi moral, mediul geografic
influenţând natura societăţii. Acesta a
afirmat că fertilitatea sau sterilitatea
solului aveau o influenţă asupra
caracterului oamenilor deoarece un sol
fertil favoriza moliciunea şi inerţia în
timp ce un sol steril îi făcea pe oameni
mai
aspri
şi
mai
inteligenţi
demonstrând astfel, că natura unui
popor reprezenta rezultatul unor
acţiuni conjugate dintre geografie şi
istorie. Această cerinţă era cea mai
evidentă în cazul statelor nordice „căci
popoarele septentrionale, sau cele
mândre şi războinice din regiunile de

munte, care se încred în forţa trupului
lor, vor regimuri politice populare- sau,
măcar, monarhii elective. Astfel, toţi
regii lor sunt electivi, alungându-i dacă
se dovedesc a fi tirani”.79
El a reuşit să demonstreze astfel
importanţa poziţiei geografice pe care
un stat o avea, importanţa deschiderii la
mare sau situarea lor la răscrucea de
mari drumuri naturale, importanţa
altitudinii, a regimului vânturilor, a
compoziţiei solului, a întinderii
teritoriului, a idiomei naţionale. Toate
aceste elemente orientau spontan un
stat spre diverse forme politice: un stat
mare complex aflat într-o zonă
temperată ca Franţa, nu ar fi putut primi
decât o formă monarhică, în timp ce un
mic stat montan, precum cantoanele
elveţiene nu ar fi putut primi decât o
republică.
Diviziunea cea mai importantă după
Bodin era aceea care se făcea cu privire
la latitudine. De o parte şi de alta a
Ecuatorului fiecare emisferă se
împărţea în trei părţi fundamentale
cores-punzătoare ţărilor din nord, din
sud şi între cele două cea temperată.
Oamenii din nord erau violenţi, activi şi
industriaşi, care reuşeau în războaie şi
în tehnici, însă trebuiau să se ferească
de înclinaţia spre alcoolism. Oamenii
din sud erau lenţi şi înţelepţi, înzestraţi
în ceea ce privea reflexia matematică şi
contemplaţia. Erau marcaţi de un spirit
religios autentic care îi garantau
împotriva
pericolelor
mutaţiilor
istorice. Zona intermediară favoriza
prin climatul său moderat expansiunea
naturală a umanităţii. Locuitorii ei erau
caracterizaţi prin aptitudinea spontană
la relaţiile sociale, la instituţii şi la
calităţi relevând dreptul şi justiţia. Ar fi
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omnipotent legislator, completeness law, grammatical and logical
interpretation.
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I. Fetișismul legii
Ulterior promulgării în 1804 a Codului
1
civil , a luat naștere școala exegezei ce
pretindea că dreptul trebuie redus la lege,
mai mult, dreptul civil la Codul lui
Napoleon2. Legiuitorul era expresia legii și
a voinței generale, prin urmare singura
sursă de drept3.
Iluminiștii au arătat în general
neîncredere față de activitatea de
interpretare. De aceea școala exegezei a
impus o subordonare rigidă a
judecătorului față de lege, recunoscând ca
și metodă de interpretare, numai pe cea
literală4. În acest sens, „a interpreta vrea să
zică a se substitui însuși celui care a scris
legea și a investiga ceea ce probabil a decis
legiuitorul [...]. A interpreta înseamnă a
afla ce a spus legiuitorul și este o atribuție
a puterii legislative pe care și-o arogă
judecătorul.”5
Codul lui Napoleon de la 1804
conținea un articol referitor la
interpretare. Este vorba de art. 4 ce
impunea judecătorului obligația de a
judeca și în condițiile în care legea păstra
tăcere sau în caz de obscuritate sau
insuficiență a ei. Altfel, potrivit aceluiași
articol, judecătorul s-ar fi făcut vinovat de
denegare de dreptate. Prin urmare,
prevederea din cod face referire la
obligația instanței de judecată de a
soluționa orice litigiu. Se dorea astfel a se
evita o practică judecătorească din timpul
Revoluției, potrivit căreia atunci când
judecătorul nu dispunea de o normă
juridică expresă, trimitea cauza la legiuitor
pentru a da o decizie, recurgându-se de
fiecare dată la interpretarea autentică.
Această practică nu este în conformitate cu
principiile iluminiștilor deoarece în
accepțiunea acestora, o normă ce emană
cu ocazia unui caz concret poate dobândi

foarte greu caracter general și abstract,
caracteristici ce sunt considerate a fi
esențiale pentru norma juridică. Într-o
atare situație, s-ar fi ajuns în situația creării
de privilegii și inegalități6. Tocmai acesta a
fost scopul pentru care a fost introdus art.
4. Astfel că judecătorul este obligat să
judece în orice situație.
Cu toate acestea, era necesar să i se
furnizeze judecătorului criterii după care
să decidă în caz de obscuritate, insuficiență
și tăcere a legii. În acest scop a fost
prevăzut art. 9 din proiectul codului7.
Acest articol recunoștea o putere creativă
judecătorului pe care îl îndemna să
apeleze la dreptul natural8. Acest articol,
deși a fost eliminat în cele din urmă din
textul final, prezintă totuși importanță prin
prisma faptului că el statuează că
judecătorul este un ministru de echitate
atunci când nu există o lege precisă. Se
aprecia astfel necesar ca judecătorul, în
situația tăcerii legii, să facă uz de echitate.
Suprimarea acestui articol schimbă sensul
art. 4, care nu mai este înțeles în sensul
dorit de autorii codului, adică precum o
obligație a judecătorului de a decide în
orice caz și ca o atestarea a puterii creative
a acestuia de care va face uz odată cu
luarea deciziei, ci va fi înțeles în sensul că
întotdeauna trebuie găsită o normă
aplicabilă cazului concret. Această gândire
se
va
concretiza
în
principiul
completitudinii legii și va da naștere unei
școli de juriști, interpreți ai Codului lui
Napoleon, care au elaborat o metodă de
interpretare
ce
respectă
dogma
completitudinii. Convingerea pe care o
împărtășeau aceștia era că între drept și
lege există o identitate absolută9. Prin
urmare, Codul napoleonian conține soluția
tuturor chestiunilor juridice10. Este ceea ce
s-a numit fetișismul legii11.
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În acest context, singura sarcină a
juristului este de a elabora o metodă de
interpretare care să permită aflarea a ceea
ce deja textul de lege conținea. Loialitatea
față de lege a însemnat astfel un cult față
de lege și exegeza formulei legislative12.
În climatul codificării napoleoniene și
al școlii exegezei, nu exista într-adevăr
nicio diferență între interpretare și știința
juridică13. În timp ce interpretarea avea ca
și scop aflarea semnificației dispoziției
juridice, știința îngloba principiile de
reglementare14. Prin urmare, „știința
dreptului era știința legii codificată.”15
Regulile metodei exegetice au ca și
scop aflarea intenției legiuitorului16 și sunt
în principal reguli gramaticale. Dar metoda
exegetică face uz și de principiile generale
de drept, de logica formală și de analogie,
adică procedee ale interpretării logice, cât
și de metode de tip istorico-psihologic17,
precum recurgerea la actele preparatorii.
Rezultatul interpretării va fi just și precis
numai în condițiile în care era respectată
voința legiuitorului. S-a ajuns chiar la a
institui ficțiunea voinței prezumată a
legiuitorului. Această ficțiune constituia
rezolvarea pentru situațiile în care voința
reală a legiuitorului nu rezulta în mod clar
din textul legislativ. Însă această ficțiune
juridică „este o armă cu dublu tăiș”18 în
sensul că invocarea acestei voințe pretinse
servea ca justificare pentru eliminarea
orice alte interpretări sau pentru
introducerea unor elemente evolutive,
astfel că doar aparent era salvată dogma
omnipotenței legiuitorului19.
Școala exegezei s-a impus un secol. Ea
a influențat mentalitatea juriștilor și a
judecătorilor.
Cu
toate
acestea,
interpretarea
bazată
pe
voința
legiuitorului, adică o interpretare în
genere subiectivă, a fost înlocuită de

interpretarea bazată pe voința legii, adică
o interpretare obiectivă. Această
interpretare obiectivă permite în mod
evident interpretarea evolutivă20. Cu
fiecare
dintre
cele
trei
faze,
corespunzătoare a trei generații de juriști
ce a presupus această școală21, ea s-a
îndepărtat în mod progresiv de la intenția
legiuitorului la voința obiectivă a legii.
Chiar și în aceste condiții, adepții acestei
școli nu au abandonat niciodată cultul
textului legislativ, caracterul descriptiv
rămânând un pilon ferm al școlii
exegezei22. Dimpotrivă, ei au recunoscut
mereu o autonomie a istoriei.
II. Tehnicile interpretării exegetice
Pentru a afla voința legiuitorului,
trebuie în primă fază să avem în vedere
lucrările pregătitoare care evidențiază
motivele și dezbaterile parlamentare23.
Această cercetare se realizează în scopul
de a clarifica textele obscure și de a le
revela obiectivul. Analizând aceste aspecte
premergătoare adoptării legii24, se ajunge
la aflarea lui ratio legis . Astfel, interpretul
nu se limitează la simplele speculații, cel
mai probabil, ale autorilor textelor. Însă nu
toate lucrările pregătitoare au aceeași
valoare. Proiectele de legi ce conțin
expunerea de motive sunt cele mai
importante. Apoi rapoartele comisiilor, în
condițiile în care sunt clare și precise, sunt
cele care evidențiază intențiile ce se
urmăresc în cadrul procesului de
elaborare a legii. În schimb, dezbaterile
parlamentare sunt cele care se remarcă
prin contradictorialitate și prin urmare ele
nu pot oferi informații concrete referitor la
originea textelor25.
Aflarea sensului unui text prin
raportare la propriul său conținut este
rezultatul utilizării mai multor procedee
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logice. Argumentele a pari, a contrario și a
fortiori sunt cel mai des utilizate de adepții
școlii exegetice. Argumentul a pari, prin
analogie26, se folosește atunci când ne
confruntăm cu absența unei reguli care să
reglementeze o anumită situație. În
această împrejurare, pentru a rezolva
respectiva cauză, se va recurge la o normă
asemănătoare27.
Prin
utilizarea
argumentului a fortiori se ajunge la
concluzia că rațiunea aplicării unei norme
juridice unei situații neprevăzute de text
este și mai puternică decât în situația
avută în vedere în mod expres de normă.
Sintetizând, este vorba de faptul că cine
poate mai mult, poate mai puțin28. În cazul
argumentului a contrario, dacă o regulă se
aplică în anumite condiții, regula contrară
trebuie să fie aplicată când aceste condiții
nu sunt îndeplinite29.
În confruntarea dintre un text ce
prevede o normă generală și un text ce
implică o normă specială, regula specială
este cea care va trebui să fie aplicată
situației speciale. Însă dacă o situație nu se
încadrează în limitele impuse de norma
specială, atunci norma generală își
recapătă întâietatea. Este vorba aici de
principiul specialia generalibus derogant și
de principiul interpretării stricte în
materie de excepții. Mai mult, fidelitatea
față de textul propriu-zis îi interzice
interpretului să introducă alte condiții sau
să facă anumite distincții atunci când legea
nu a făcut o atare mențiune (ubi lex non
distinguit nec nos distinguere debemus)30.

la baza adoptării unei legii nu sunt în mod
clar evidențiate și reținute ca atare tocmai
pentru că odată cu dezbaterile
parlamentare,
au
existat
opinii
33
divergente .
Însă critica cea mai importantă adusă
școlii exegetice a fost cea referitoare la
fetișul legii scrise și codificate34. Această
critică a fost realizată în principal de
doctrinari precum: Labbé, Saleilles,
Bufnoir și mai ales Gény35. Contextul
social, economic și politic din Franța, de la
sfârșitul secolului al XIX-lea, era cu totul
altul decât cel din 1804. Este și motivul
pentru care doctrinarii acestui sfârșit de
secol nu mai admiteau că dreptul pozitiv
trebuie aplicat ținându-se cont, în mod
exclusiv, de intenția legiuitorului
napoleonian. Se dorea o liberare a
interpretului de voința legiuitorului, prin
acordarea „dreptului viu” mijloacele de
satisfacere a nevoilor societății de la un
moment dat.
A înțelege dreptul presupune a nu
neglija nici activitatea realizată de cei care
îl aplică, nici activitatea desfășurată de cei
care îl creează. Astfel că interpretarea
dreptului implică o reflecție asupra
elaborării, genezei normelor, asupra
tehnicilor de aplicare ale acestora cât și
asupra obiectivelor ce se doresc a fi atinse
cu ocazia respectivelor norme.
Admiterea în prezent a existenței unei
anumite libertăți în interpretare a
judecătorului, care nu se rezumă
întotdeauna la o simplă deducție ce se
realizează plecând de la textul propriu-zis,
nu trebuie să îndepărteze interpretul de
textul în sine. Interpretul trebuie să afle și
intenția ce a ghidat redactarea acelui
text36. De altfel, interpretul trebuie să țină
cont, pe lângă de spiritul legii, și de spiritul
dreptului în ansamblu.

III. Declinul exegezei31
O critică a exegezei a avut în vedere
valoarea lucrărilor pregătitoare, valoare
care nu este una absolută32. Această
afirmație este dovedită de împrejurarea
că, nu în puține situații, motivele ce au stat
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stesso al luogo di chi ha scritto la legge, e indagare
cosa il legislatore avrebbe verosimilmente deciso
net tale o nel tal altro caso, su cui non parla
chiaramente la legge. Interpretare significa far
dire al legislatore più di quello che ha detto e quel
più è la misura della facoltà legislatrice che si
arroga il giudice.”
6 Francesco Viola, Orientamenti storici in tema di
interpretazione della legge, op. cit., p. 53.
7 Acest articol avea următoarea formulare: „În
materie civilă, judecătorul, în lipsa unei legi
exprese, este un ministru de echitate. Echitatea
presupune întoarcerea la legea naturală [...].”
(„Nelle materie civili, il giudice, in mancanza di
leggi precise, è un ministro di equità. L'equità è il
ritorno alla legge naturale e agli usi accolti nel
silenzio della legge positiva.”)
8 Portalis, Discours préliminaire du premier projet
de Code civil: „Quand la loi est claire, il faut la
suivre ; quand elle est obscure, il faut en
approfondir les dispositions. Si l’on manque de loi,
il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité est le
retour à la loi naturelle, dans le silence,
l’opposition ou l’obscurité des lois positives.”
9 Francesco Viola, Orientamenti storici in tema di
interpretazione della legge, op. cit., p. 53.
10 Școala exegezei, plecând de la postulatul că totul
este, cel puțin în mod implicit, conținut de lege,
admitea că interpretul nu trebuie decât să
cerceteze amănunțit textul pentru a descoperi
gândirea legiuitorului. Prin urmare, a face exegeza
textului presupunea a-i căuta semnificația și a-i
înțelege sensul prin simpla analiza a textului
însuși, interpretul având posibilitatea, la nevoie,
de a se ajuta de lucrările pregătitoare.
11 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Introduction au
droit, cinquième édition, Éditions Litec, Paris
2000, p. 116.
12 Francesco Viola, Orientamenti storici in tema di
interpretazione della legge, op. cit., p. 54.
13 C. Demolombe, Cours de Code Napoléon. Traité
de la publication des effets et de l'application des
lois en général, de la jouissnace et de la privation
des droits civils, des actes de l'état civil et du
domicile, trosième édition, Auguste Durand/L.
Hachette et Cie, Paris 1865, p. 138:
„L'interprétation des lois, c'est la science elle-

Se observă că metoda exegetică nu a
fost eliminată, ci completată cu alte
metode. Procedeele logice precum
argumentele prin analogie, a contrario sau
a fortiori, raționamentul inductiv și
deductiv, principiul concilierii textelor
după natura lor rămân principalele
instrumente ale interpretării. Reformele
actuale, modificarea vechilor coduri,
abundența textelor legislative au provocat
renașterea exegezei și prin urmare o
accentuare a interesului asupra lucrărilor
pregătitoare, și aceasta deoarece noutatea
regulilor facilitează și justifică cercetarea
voinței legiuitorului37. Exegeza modernă a
progresat datorită îmbogățirii metodelor
de investigare, cât și datorită multiplicării
surselor de investigare. Mai mult, cât timp
judecătorul respectă limitele ce îi sunt
impuse de ordinea juridică, de exemplu
ierarhia normelor în sistem, el se bucură
de o anumită libertate de apreciere38.
Note:
Codificarea napoleoniană era o operă legislativă
fără precedent. Ea avea ca scop unificarea
dreptului francez și totodată impunea o ordine
socială nouă. Această nouă reglementare a atras
mulți admiratori din rândul juriștilor.
2 Charles Perelman, Logique juridique. Nouvelle
rhétorique, Dalloz, Paris 1999, p. 23; Valentin Al.
Georgescu, Dreptul roman în lumina noilor
concepții ale metodei istorice în Atheneum, anul I,
nr. 5/1935, Iași, p. 614.
3 Gilles Taormina, Introduction à l'étude du droit,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille
2005, p. 265.
4 Francesco Viola, Orientamenti storici in tema di
interpretazione della legge, Edizioni Celup S.R.L,
Palermo 1975, p. 52.
5 Pietro Verri, Sulla interpretazione delle leggi în Il
Caffè 1764-1766 tomo II, a cura di G. Francioni, S.
Romagnoli, Bollati Boringhieri Editore, Torino
1993, p. 700: „Interpretare vuol dire sostituire se
1
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même tout entière! C'est le grand et difficile
problème, dont la connaissance fait le
jurisconsulte vraiment digne de ce nom.”
14 Idem, p. 55.
15 Ibidem.
16 Canonul intenției autorului a dorit mereu să
răspundă la cel puțin trei exigențe permanente ale
dreptului: 1. necesitatea unei garanții a coerenței
legislative; 2. necesitatea menținerii unei distincții
între producerea dreptului și aplicarea sa; și 3.
necesitatea înțelegerii activității legislative ca fiind
o operă rațională. În acest sens a se vedea
Francesco Viola, Ermeneutica e diritto în Ars
interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica
1996: Ermeneutica e applicazione, CEDAM, p. 182.
17 Prevalența metodelor de tip istoricopsihologice a condus la o interpretare statică și
conservatoare ce nu a favorizat deloc evoluția
dreptului și adaptarea lui la schimbarea
condițiilor sociale.
18 Francesco Viola, Orientamenti storici in tema di
interpretazione della legge, op. cit., p. 54.
19 Ibidem.
20 Francesco Viola, Orientamenti storici in tema di
interpretazione della legge, op. cit., p. 55.
21 Evoluția exegezei în cursul secolului al XIX –lea
a cuprinde trei faze: faza instaurării, până
aproximativ în 1840; faza apogeului, până în
1880; și faza declinului, până în 1899 când Gény
introduce libertatea de cercetare științifică.
22 Sub imperiul voinței legiuitorului, omul de
știință își limita activitatea exclusiv la câmpul
exegetic, adică el descria dreptul scris și nimic mai
mult.
23 Henri Capitant, Les Travaux préparatoires et
l'interprétation des Lois în Recueil d'études sur les
sources du droit. En l'honneur de François Gény,
tome II: Les sources générales des systèmes
juridiques actuels, Librairie du Recueil Sirey, Paris
1934, p. 204-214.
24 Portalis, Discours préliminaire du premier projet
de Code civil: „Les lois ne sont pas de purs actes de
puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice
et de raison. Le législateur exerce moins une
autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre
de vue que les lois sont faites pour les hommes, et
non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent

être adaptées au caractère, aux habitudes, à la
situation du peuple pour lequel elles sont
faites [...]”
25 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 4e
édition, Dalloz, Paris 2004, p. 265.
26 Argumentul prin analogie este exclus de
exigența unei interpretări stricte în materia
dreptului penal sau atunci când vine vorba de
excepții.
27 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 4e
édition, op. cit., p. 265.
28 Ibidem.
29 Idem, p. 266.
30 Ibidem.
31 Jean-Luc Aubert, Introduction au droit et thèmes
fondamenteaux du droit, 11e édition, Dalloz, Paris
2006, pp. 117-118.
32 Henri Capitant, Interpretarea legilor după
lucrările pregătitoare tradus de Const. Ganea în
Pandectele Române parte 2, 1936, p. 9: „Trebuie
oare să recurgem la lucrările pregătitoare ale unei
legi, pentru a interpreta dispozițiunile sale? [...]
această metodă e condamnată de experiență, căci
niciodată n-a dat rezultate bune.”
33 Ibidem: „Legea este expresiunea voinței
autorilor ei. [...] Dar noi contestăm că se poate
descoperi această voință în discuțiunile
adunărilor, compuse dintr-un număr mare de
persoane, unde toate părerile sunt exprimate,
unde oratorii afirmă idei, fără să fi studiat și
adâncit în de ajuns spiritul și economia
proiectelor. Dualitatea Camerelor, diversitatea
părerilor enunțate, contradicțiunile de care
furnică discuțiunea, ridică orice autoritate
opiniilor ce sunt expuse, în ceea ce privește
interpretarea textului ce va rezulta”. Mai mult,
„nimeni nu exprimă acolo decât vederile sale
personale; nimeni nu se poate crede că a exprimat
sentimentul general, adică ceea ce se numește
spiritul legii. [...] Obscuritățile, contrazicerile, ce se
întâlnesc prea des în legile de astăzi [...] rezultă
tocmai din confuziunea discuțiunii, din părerile
divergente susținute, din modificările insuficient
studiate, ce sunt aduse textelor în cursul
dezbaterilor.” De aceea, „experiența dovedește că
documentele parlamentare nu servesc decât să
sprijine părerile divergente ale interpreților. Cu
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aceeași convingere, fiecare le invocă în sprijinul
interpretării pe care o susține.”
34 Christophe Jamin, La construction de la pensée
juridique française: interrogations sur un modèle
original à l'aune de son anti-modèle în
L'architecture du droit. Mélanges en l'honneur de
Michel Troper, Études coordonnées par Denys de
Béchillon, Pierre Brunet, Véronique ChampeilDesplats et Éric Millard, Economica, Paris 2006, p.
504.

François Terré, Introduction générale au droit,
8e édition, Dalloz, Paris 2009, p. 470.
36 Zygmunt Izdebski, De quelques aspects de
l'interprétation des lois în Revue internationale de
droit comparé vol. 13 No 4/1961, p. 755.
37 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 4e
édition, op. cit., p. 268.
38 Ibidem.
35
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each and every individual must be equal
and must have the same rights6. Natural
status of human beings is absolute
freedom upon actions, within the nature’s
laws7. Society is the second status
organism especially according to history8.
In Two treatises of government and a letter
concerning toleration, Locke argues that
the best political conception is the one
based upon individualism and right’s
protection. Locke’s theory of natural right
is related with natural intellect and
experience.
For the English philosopher all people
gather around to achieve a common
purpose – the one of public power which
can give protection to the natural rights.
The public power is similar with the state
power we know today. It includes
legislative, executive and judicial parts.
Why is John Locke an adept of positive
liberty? At the beginning of the history,
John Locke claims those people were able
to be well organized but only in the
natural stage, basically because of their
reduced number. Now, the people are too
many to be `free` in that old meaning. For
Locke, the most important thing is
conservation.
A real danger for human existence is
starvation, rather than other humans.
That is, for instance, a major difference
between Locke and Hume: for Hobbs
death survives mostly from other
humans; for Hobbes death comes from
starvation, says Pierre Manent9. For the
French political science teacher, a blame
for Locke’s interpretation might be that
the individuals are focusing on their own
bodies and for this reason they might get
rid of their interest for the others. In other
words, Manent accuses the individualism
of humans10. In connection with

Positive

liberty is viewed as
expressing the willing of individuals to be
their own possessor1. Hereby, those who
say that they are adepts of the positive
liberty say that every human being must
have a deep understanding of its own
status2, his own choices and actions. The
positive freedom’s adepts consider that
the state of nature can provide perfect
rationality, a self-sufficient reason to get
rid of the law and authorities immixture.
The main item of positive freedom is that
a human can be above or under his
nature.
In short, nature can make us inferior or
superior. That is the reason for admitting
individual must be helped to evolve into a
superior being. That superior being, as the
history shows, was easily transformed
into an ideological perspective. For
instance, the communists interpreted
human nature as being wrong, and only
an abstract and a powerful authority
should be a substitute of a real thinking
and action.
Other views understood people
through the Enlightenment perspectives,
individuals who have a perfect
reasoning3. Both cases are idealistic
visions, and as we know they failed.
Unlike the negative liberty, the positive
liberty asserts that duties and
responsibilities represent principles4,
even if both admit the individual is his
own master. Positive liberty focused on
identifying a `supreme identity` related to
race, tribe, state, or church. That is the
main reason to say that positive liberty
evolved into socialism, communism of
fundamentalism5.
For John Locke, the greatest adept of
positive liberty, trough state of nature,
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possession of their own body, every
individual should have the right upon his
work11.
Another positive freedom adept is the
French Jean-Jacques Rousseau. His
famous words `One for all` refer to the
identification of the individual with the
group. Even though he considers
individual as having their own
particularities (emotions, subjectivity), he
also admits that reasoning is common
and shared by all. In conclusion, reason is
universal, which means values or
behavior should appear like this as well12.
In Rousseau’s words freedom is
absolute. Berlin interprets Rousseau’s
concept of freedom as a `religious
concept`, so by saying `human is free` we
can identify a non-sense, a genuine
tautology13. Freedom in Rousseau’s vision
evaporates if coercion occurs.
The main goal of humans is not
happiness, but the proper living,
according to nature’s laws. For the French
philosopher every existence must be
rooted in nature.
Slavery is against nature, for instance.
Furthermore, slavery is also a non-sense,
because liberty supposes a full liberty, for
the simple reason that one cannot be
slave today and tomorrow free, or one
cannot be now free and later less free. In
other words, for Rousseau to be less free
is like `dying a little`14, says Berlin.
It is obvious that from the personal
freedom and presence of laws
(authorities) results a deep incongruence.
You cannot skip your freedom or not obey
the laws. What is Rousseau’s solution? In
these conditions, the French thinker says
that we must find proper ways for people
to keep their freedom and obey laws at
the same time.

A good resort for that is the wellknown social contract. We can argue here
`How to bend two values that are
opposite to each other?` Berlin explains
how Rousseau imagined the solution: he
surely sees it as a good mathematician
that two lines are meeting in one single
point and the only solution is to consider
the two lines as being one single line. To
be compatible, two values must be
absolutely identical15.
For that, law and freedom should be
identical. How does Rousseau manage to
do so? To become free you have to follow
the laws. And if laws are built upon
reasoning there are no obstacles in
obeying the laws. How to build right laws?
That is the main arguing contrary to
Rousseau’s vision. If someone proposes
one law he can easily claim that his law is
very rational and furthermore two laws
which are opposite can both act as being
rational.
According
to
Rousseau
this
contradiction will take place in
parliaments developing a lot of
controversial situations. We can easily
notice even nowadays how deputies
invoke reason as argument for laws, even
though those lsws are not.
Briefly, the major dispute resulted here
is namely relativity of reason, and for that
relativity for reason’s results, such as
laws, acts, emotions, arts etc.
However Rousseau went even further.
He claims that corruption, for instance, is
a product of non-reason, of an irrational
act, and the real nature of the individual
shapes into being good (in a moral sense).
That vision makes Berlin say that
Rousseau built one of the biggest (even
controversial) theory of freedom of all
times.
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This `petite bourgeois`, how Berlin
named him, was literally a “different”
thinker of his time. He was always
different and somehow he situated
himself in a huge contrast with his
epoch16 trying, and not from idealistic
form of some expert’s rationalities.
In short, according to the positive
liberty, the individual has intellectual
abilities, moral capacity – useful tools
necessary in practical and political ideas.
Within the evolutionary approach,
mistakes have priority, not virtual perfect
statuses.
How good and moral a human can be if
history is full of negative samples? How
harmonious human society can be
(Rousseau) if on its every step we find
wars, revolutions, disorder and so on?
How can Locke pass the reality that each
and every law supposes coercion? For
most of positive liberty’s adepts freedom
was never a laissez faire, but connected
with the idea that the human nature is
always rational and good by nature18. The
first condition of a negative liberty
approach is to consider the human in a
matter of indolent, weak or prodigal.
The implementation of negative
freedom in England has become a
structure of non-projected institutions, a
sure method of success. A serious
recognition of democracy’s values can be
shown only in respect to traditions,
including its falls or its rises.
These two theories of liberty have
shown that developed institutions are
indeed possible. In reality, a good and
functional institution is not a privilege of
`organized, with perfect purposes`, but
rather a privilege of `mistakes`, an
evolutionary theory and implementation
of adjustments17. We can learn from the

past, and that is a good chance for a
healthy history, democratic institutions
etc.
Simple adjustments are a necessary
process in order to assign human society
mobility, where the pattern is submitted
by learning, permanent.
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Abstract: Human society has undergone during its various stages of development history,
political, social and religious, knowing many forms and types of equilibrium freedom-social
constraint. We can’t say about any of these steps that has been more successful than other,
more efficient, we can only find that each historical and social stage has chose his freedomconstraint type of report, specific to the social issues and the level of cultural development. A
brief passage through human and civilization history, civilization reveals that the Greek
thinkers, Middle Ages theologians, and Enlightenments, or the liberals, socialists or
conservatives have offered different and multiple interpretations of the notion of freedom
and hence the forms of social coercion. Thus, we feel free or constrained depending on our
degree of understanding, adaptation and interest, for isn’t really important what happens to
us, but how we perceive it. The concept freedom-social constraint could be treated because
of this, as a logical and rational vision, and especially, as empathic and emotional
perspective. If we try an axiomatic definition, we would be tempted by a form like this:
Freedom is the measure of constraint. The freedom and constraint, as well as conscience,
beautiful, good can not be treated in an intrinsic perspective, namely as a single dimension,
in its own right, but together with its opposite, like an antagonistic notion, as they are an
indissoluble whole, having meaning only in a thesis-antithesis context. We propose a general
review in light of the association and social elements with the intention to better define and
motivate the analysis of these concepts, liberty and constraint. We begin by addressing the
social segment where freedom and constraint representation reflected in the structure of a
society differ in size and specificity of the society itself. Then the economic outlook of bipolar
freedom-constraint concept shows us unlike the above situation, something almost
conservative: coin operated and operates in human relationships. Related to this generous
freedom-constraint concept, it is important cultural and religious influence and the way it
operates in the thesis and antithesis conceptual notion. From a policy perspective, the
options regarding personal freedoms, individual in the society are constrained by the
political with the concept of democracy in which the majority decides for the minority.
Basically, the freedom to choose a form of political leadership isn't real and truly because
the individual is informational and emotional “processed” in the media environment by the
leaders, supported by small interest groups, whose goals are not always in favor of voters.
So, freedom cannot be defined and can not be understood only by constraint, being forced to
relate to it and do a tandem with the constraint.
Keywords: Freedom, constraint, self, social, individual
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„Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul
pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din
Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească. A dat
apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă
şi i-a zis: „Din toţi pomii din Rai poţi să
mănânci, iar din pomul cunoaşterii binelui
şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care
vei mânca din el, vei muri negreşit!”1
Pentru a putea face o analiză
conceptuală a libertăţii şi constrângerii
trebuie să pornim de la un reper general
cunoscut, cum este cel din Biblie, care
plasează Omul, încă de la facerea sa, întrun context restrictiv, interzicându-i-se
accesul la cunoaştere prin pedepsa cu
moartea. Tot ceea ce urmează în existenţa
umană, de-a lungul timpului, nu este decât
un lung şir de constrângeri, care limiteză
din ce în ce mai mult libertatea primară,
făcând astfel omul captiv sie însuşi.
Ceea ce este definitoriu în dualismul
libertate-constrângere este poate chiar
cuvântul de legătură, şi-ul, căci el nu leagă
în acest caz două noţiuni contrare, ci
defineşte de fapt o singură noţiune într-un
dualism de tip Yng-Yang, concept care vine
să dea un sens axiomatic unor noţiuni
contrare, dar indisolubile.
Dacă am face o apreciere oarecum
cuantificabilă, am putea spune că nu
libertatea este componenta majoră în
natura umană, ci constrângerea, căci ea
este cuprinsă chiar în legile universale,
universul însuşi fiind considerat finit şi
limitat, deci constrîns. Privind din
perspectivă gnostică, firescul universal este
constrângerea, nu libertatea. Respectând
teoriile evoluţioniste, putem spune că
libertatea este invers proporţională cu
evoluţia, căci pe măsură ce un sistem, aici
incluzând şi omul, devine mai organizat,
deci mai evoluat, nivelul constrângerilor
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devine mai ridicat. Astfel, într-o proiecţie
logică, am putea spune că cel mai organizat
concept, Dumnezeu, care este caracterizat
prin perfecţiune, nu mai poate evolua în
perfecţiunea sa, fiind astfel şi cel mai puţin
liber, constrângerea în acest caz atingând
punctul său de maximum.
Desigur, s-ar putea aduce în discuţie, ca
un contraargument, noţiunea de timp, care
dă impresia unei libertăţi depline, timpul
nefiind constrâns de dimensionalitate.
Despre această noţiune, timpul, definirea sa
vine doar din domeniul fizicii, unde timpul
este văzut ca fiind o constantă, neavând o
caracteristică vectorială, deci neavând
direcţie, sens şi unitate dimensională,
comportându-se ca o monotonie, deci fiind
lipsit de variaţii. Din păcate, el nu poate fi
abordat dintr-o perspectivă empirică,
respectiv senzorială, căci omul nu dispune
de simţuri care să poată percepe
continuităţi, toate simţurile noastre fiind
calibrate pe alternanţe. Iată de ce a fost
necesar ca omul, singurul de altfel, să
inventeze tic-tac-cul, care în felul acesta a
limitat timpul şi l-a constrâns.
Orice încercare de a defini libertatea
sau constrângerea în mod separat este
sortită eşecului, acestea fiind noţiuni
pereche, care se determină reciproc însă
fără a se anula. La limită, libertatea poate
trece în noncreere, iar constrângerea în
moarte, acestea credem că ar putea fi
limitele conceptuale ale celor doi termeni,
cel puţin dintr-o perspectivă filozofică.
Credem că suntem într-o situaţie
paradoxală, generată de semantica
perechii libertate-constrângere, pe care am
putea-o interpreta astfel: ai libertatea să te
întrebi, dar orice răspuns este o limitare şi
asta ar crea impresia de constrângere
derivată din libertate, dar orice răspuns
găsit unei întrebări naşte de regulă alte
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întrebări, astfel încât, putem spune că
suntem în situaţia unui paradox în care
libertatea
naşte
constrângere
şi
constrângerea generează noi căi de
libertate.
Este usor să ne jucăm cu sensurile, mai
ales acolo unde ele nu au o origine
empirică, ci sunt doar umbra unei umbre
conceptuale, care nu poate fi cuprinsă nici
măcar în nivelul teoreticului, căci nici aici
libertatea şi constrângerea nu pot fi
definite într-un sens fundamental,
dogmatic. Şi asta pentru că ori de câte ori
avem de-a face cu aspecte care ţin de
natura umană, ele nu pot fi definite
fundamental, deoarece însăşi natura
umană este lipsită de rigurozitate
definitorie. Emprismul simţurilor este la
rândul său înşelător, căci doar în
senzorialul grosier simţurile pot fi
acreditate ca putând reflecta realitatea.
Orice încercare de a duce simţurile spre
limite, va dezvălui imperfecţiunea acestora
şi gradul lor de relativitate, precum şi lipsa
lor de imuabilitate. Iată de ce termeni cum
ar fi libertate, frumos, bine, credinţă,
adevăr, nu pot avea decât definiţii
conjuncturale, determinate de contextul
intelectual.
Orice demers analitic legat de
conceptul de libertate nu poate să nu
implice şi un discurs despre adevăr,
dreptate, egalitate, precum şi despre stat şi
societate. Iată de ce s-ar impune poate o
sistematizare conceptuală legată de
dualitatea libertate-constrângere, astfel
încât să avem o vedere teoretică adaptată
la complexitatea existenţială. Din această
perspectivă putem distinge două domenii
de aplicare: libertate-constrângere socială
(de exprimare, de circulaţie, de acces la
informare, de acces la resurse, de
exercitare a puterii) şi libertatea sinelui,
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alte tipuri de libertate fiind doar corolare
ale celor două.
Vom continua demersul nostru
analitic cu felul şi modul cum sunt
reprezentate cele două concepte, respectiv
libertate şi constrângere în sfera socialului.
Ca fiinţă socială, prin definiţie, omul s-a
organizat încă din cele mai vechi timpuri în
forme de comunitate structurate pe
ierarhii, de regulă, bazate pe forţă fizică. În
aceste situaţii, atât libertatea, cât şi
constrângerea erau discreţionare, ele
având un substrat subiectiv. Părăsim
această perioadă, nu numai ceţoasă din
punctul de vedere al surselor
documentare, ci şi caracterizată de un
primitivism aproape animalic şi ne
localizăm interesul direct în Antichitate,
unde, prin intermediul unor renumiţi
filozofi, facem cunoştinţă cu cele mai
pertinente tentative de definire a
sensurilor libertăţii şi a constrângerii, cel
puţin din punctul nostru de vedere,
definiţii care au marcat întrega umanitate.
Amintim aici de Platon, care în
Republica, face o structurare conceptuală a
ideii de libertate şi constrângere,
înţelegând statul ca pe o formă opţională
de asociere, deci liberă, care are ca efect
acceptarea constrângerilor sociale. El ia în
considerare două aspecte ale libertăţii,
văzute dintr-o perspectivă a dreptăţii, unul
care se referă la virtute, care poate fi
generatoarea altor virtuţi şi libertatea
fiecărui om din stat de a face ceea ce îi este
propriu. Discursul platonian porneşte însă
de la un stat ideal, în care cetăţenii sunt
perfecţi, iar libertatea, văzută prin
dreptate, este o proprietate a statului.
Această optică a generat numeroase
controverse, mai ales cu Socrate, care avea
o viziune mult mai realistă asupra lumii,
dar şi din partea celebrului său discipol,
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Aristotel, care justifică nevoia formei de
organizare statală, ca fiind un demers
social necesar afirmării umane, omul în
acest caz nu este privit ca fiind perfect, ci
perfectibil prin educaţie. În Politica,
Aristotel înţelege nevoia de constrângere,
nu doar având cu rol formator, ci şi cu un
rol punitiv, căci, în statul atenian el aduce
ca exemplu pe Solon, care propune o lege
care să pedepsească chiar şi neimplicarea2.
Printre filozofii vremii putem să-i
amintim pe stoici, cinici, epicurieni, care au
definit în mod particular noţiunile de
libertate şi constrângere, dezvoltând
perspective egalitarist-liberale cu profunde
nuanţe umaniste. Numindu-i aici pe Cicero,
Titus Livius, Marc Aureliu, nu facem decât
să exemplificăm cum marile idei despre
libertate au influenţat gândirea filozofică
peste timp şi au determinat schimbări în
teoria dreptului şi a statului de drept.
Constatăm că în Antichitate, libertatea
era privită ca o formă de manifestare a
cetăţenului, în cadrul cetăţii, respectiv
statului, unde el îşi exercita drepturile
politice direct în piaţa publică, la vedere,
deschis, deci liber, cetăţenul devenind
astfel un element activ, dinamic, al vieţii
publice. În mod firesc, anticii asociau
libertăţii, elemente de morală, de dreptate,
de bine, care erau considerate idealuri
fireşti, spre care, prin cetăţeni, întreg statul
tidea, dreptatea fiind considerată cea mai
înaltă formă de bine, aspect întâlnit dealtfel
şi la romani. Unul dintre cei mai minuţioşi
filozofi antici, Aristotel, reuşeşte să facă
distincţie între dreptatea distributivă şi cea
retributivă, cea de a doua incluzând, atât
recompensa, cât şi pedeapsa, lucru care
poate fi uşor extrapolat în libertate şi
constrângere. Dreptatea, ca formă de
manifestare a libertăţii, aduce inevitabil cu
sine ideea de justiţie, concept, prin natura
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sa restrictivă, care la Aristotel, îmbracă
două aspecte esenţiale, unul general, care
se referă la o egalitate numerică în cadrul
cetăţii şi unul particular, care are şi
caracter punitiv, deci de constrângere3.
Din conceptualizările anticilor legate
de libertate şi constrângere, derivă două
aspecte socio-morale, respectiv conceptul
de egalitate şi cel de echitate, dar şi o
căutare insitentă în ceea ce priveşte sursa
inegalităţii şi a nedreptăţii.
Saltul istoric în Evul Mediu, aduce un
climat de încordare şi penumbră socială, în
care libertatea devine minimală, iar
constrângerea se transformă într-un mod
de a fi. Transformată în excepţie, libertatea
se confruntă, pe de o parte, cu
constrângerile ierarhiei feudale, pe de alta
cu presiunile revendicative ale Bisericii,
devenind motiv de dispută între puterea
feudală şi cea ecleziastică, în dorinţa de a
accede la putere. Această dispersie
decizională, generată de disputele pentru
putere, fac să diminueze radical libertatea,
nu doar sub aspectul său aplicativ, în social,
dar şi sub aspect filozofic, conceptual,
marcând în mod negativ această perioadă
istorică. Pentru a înţelege pe deplin gradul
de constrângere a Evului mediu este destul
să amintim faptul că simpla afirmare a
unor realităţi ştiinţifice, care păcătuiau
doar prin aceea că nu se încadrau în
normele morale ale Bisericii, puteau fi
pedepsite cu moarte. Este evident că într-o
societate primitivă şi plină de contradicţii
politico-sociale, libertăţile umane sunt
extrem de restrânse, având forme punitive
extrem de brutale, precum tăierea
mâinilor, scoaterea ochilor, trasul pe roată.
Cazul lui Giordano Bruno, fiind emblematic
pentru anii 1600, ne oferă o imagine
despre grotescul în care libertatea era
aruncată, explicând astfel contribuţia
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modestă a acestei perioade la definirea
conceprului de libertate.
Făcând un nou salt, de data aceasta în
modernitate, descoperim din nou
preocuparea
pentru
libertate
şi
constrângere
socială,
preocupare
conceptualizată într-o formă doctrinarpolitică, liberalismul. Iniţial, concept
filozofic, liberalismul şi-a găsit repede
aplicaţii în politic, cu atât mai mult cu cât
sursa din care provenea era una care
începea să domine din ce în ce mai evident
viaţa socială şi să acapareze puterea
politică, numim aici acele organizaţii iniţial
secrete, actulmente, discrete, respectiv,
masoneriile, care au pus bazele şi ulterior
au creat o tradiţie liberală. O dată cu
Revoluţia Franceză, cu moto-ul său
„Libertate,
Egalitate,
Fraternitate”,
conceptul de libertate capătă forme
universale, depăşind sfera cetăţii,
extinzându-se la nivel planetar. Este
adevărat că acestă expansiune a
conceptului de libertate s-a făcut iniţial
printr-o metodă de constrângere,
respectiv, Codul Civil al lui Napoleon,
impus de acesta multor state europene.
Pentru o mai bună înţelegere a impactului
Revoluţiei Franceze asupra societăţii
europene putem să amintim de felul în
care Petre Ţuţea înţelegea acest salt
revoluţionar, comentând invadarea lor de
către Napoleon: „n-au intrat armatele
Franţei, ci ideile revoluţionare de pe
drapel! ”4. Tot despre libertate, Ţuţea o
aseamănă cu o frânghie agăţată undeva
sus, în tavan, pe care te poţi urca
mântuindu-te sau poţi să cobori în
străfunduri întunecate. Această viziune
bipolară a libertăţii se transformă la Ţuţea
într-un vehicul care conduce spre virtute
sau spre viciu. Conceptul de libertate trece
la Ţuţea de la forma figurată, cvasimistică,
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la una profundă şi rezultată din propria-i
experienţă, căci el consideră că închisoarea
i-a relevat stupiditatea omului, căruia nu-i
este suficientă captivitatea universului şi
ajunge, prin tiranie, să limiteze libertatea la
nivelul puşcăriei. Totuşi, impactul noului
concept, a avut drept rezultat
revoluţionarea sistemelor de guvernare şi
a structurilor statale, pregătind trecerea
către perioada postmodernistă, marcată de
Revoluţia industrială. O liberalizare rapidă
a comerţului, duce, încă din anii 1900, la o
dezvoltare industrială şi agricolă a
Americii, dar şi la creşterea tendinţei ei
expansioniste, de tip imperial, care viza
anexarea unor întinse zone din vecinătate.
Iată cum, o creşterea unui vector al
libertăţii, aduce după sine unul al
constrângerii, reaşezând astfel, pentru a
câta oară, raportul dintre libertate şi
constrângere .
Montesquieu consideră că libertatea
constă „în a nu fi constrâns să faci ceea ce
nu trebuie să vrei”5. Considerând că abuzul
de putere distruge libertatea, propune o
soluţie de evitare, separând puterea în
executiv, legislativ şi judecătoresc. Astfel,
spaţiile de libertate ale cetăţeanului apar
atunci când puterea legislativă şi executivă
se domină reciproc, având forţe egale.
Libertatea este important de privit şi
din perspectiva celor două tradiţii liberale,
a liberalismului continetal (raţionalist)
francez şi a liberalismului britanic
(evoluţionist). Discutând despre liberalism
nu putem să ocolim tradiţiile conceptuale
liberale, care îmbracă două aspecte, cel al
liberalismului continental, raţionalist, de
origine franceză şi cel evoluţionist, de tip
britanic. În primul caz avem de-a face cu un
liberalism care vizează libertăţile
individuale, prin maximalizarea eforturilor
proprii, individul, fiind liber să producă, să
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vândă şi să concureze cu alţii, determinând
astfel o exacerbare a interesului personal,
ca axiomă a libertăţii de acţiune umane.
Starea concurenţială este considerată ca
fiind forma de manifestare firească a
omului, iar libertatea ca pe o sursă a
diversităţii acestei manifestări, singurul
mediator fiind statul. Privitor la
liberalismul britanic, evoluţionist, putem
observa o abordare diferită din
perspectiva credibilităţii individului,
cunoscute fiind tendinţele acestuia către
abuzuri, mai ales când deţine puterea,
libertăţile fiind intermediate de către
instituţii, care sunt produsul unor
succesive încercări şi erori, având astfel un
caracter empiric.
Pentru că tot amintim de liberalismul
britanic, poate că ar fi oportun să pomenim
despre John Stuart Mill, unul dintre filozofii
marcanţi ai secolului al XIX-lea, pentru care
„libertatea se poate manifesta lăuntric, sub
forma libertăţii de conştiinţă sau social, ca
libertate de exprimare, de alegere a stilului
de viaţă, de asociere”6. Mill consideră că
trebuie să existe „o departajare între
libertatea socială şi cea individuală, orice
imixtiune a socialului fiind nepermisă, ea
generând uniformizare şi stopare a
dezvoltării individuale”7, astfel produce
ruptura definitivă între cele două forme de
liberalism. Consideră proprietatea privată
şi moştenirea instituţii modificabile de
către legislator în funcţie de utilitatea
socială. În viziunea sa individualismul
capătă caracterul libertăţii şi al diversităţii,
iar libertatea este pentru cei educaţi, care
folosec raţiunea şi au dreptul legititim
pentru a găsi mijloacele potrivite pentru
umanizare. În lucrarea Despre libertate,
autorul adoptă drept temă „libertatea civilă
sau socială, natura şi limitele puterii ce
poate fi exercitată în mod legitim de către
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societate asupra individului”8, indiferent
dacă autoritatea era reprezentată de către
un Cârmuitor unic, un trib sau o castă
conducătoare, căci în esenţă istoria este
caracterizată de lupta dintre libertate şi
autoritate.
Mill prezintă un principiu asupra
raporturilor bazate pe constrângere şi
control, dintre societate şi individ, mijloc
de exercitare, putând fi atât forţa fizică, ca
pedeapsă legală, cât şi constrângerea
morală a opiniei publice. Se referă la
libertatea individuală sau colectivă din
punct de vedere al autoapărării,
manifestarea puterii asupra individului,
fără acordul său, justificându-se doar
pentru a apăra pe ceilalţi membrii, şi la o
variantă mai puţin opresivă asupra
individului, adică la limitarea acţiunilor
sale doar dacă individul se simte fericit.
Autorul este adeptul convingerii şi
persuasiunii individului pentru a atinge
progresul, mai degrabă decât al
constrângerii directe sau al pedepselor
pentru nesupunere, ultima acceptând-o
doar dacă vine în apărarea celorlaţi. Astfel,
sfera libertăţii umane cuprinde conştiinţa,
adică existenţa libertăţii de conştiinţă, de
gândire şi de spirit, de opinie şi atitudine,
libertatea înclinaţiilor de a alege pe măsura
propriei firi şi libertatea asocierii
indivizilor.
Afirmaţiile lui Mill sunt printre primele
formulări moderne în care nu se
pomeneşte
despre
condiţionările
Divinităţii, aşa cum se întâmplă în cazul lui
Spinoza, care, la jumătatea secolului al
XVII-lea, vede libertatea ca pe o proiecţie în
două planuri, cel divin şi cel uman. La
Spinoza natura libertăţii este una
determinată de constrângere, căci la el
totul este determinat de „necesitatea
naturii divine”9, practic un lucru este liber
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dacă el este produsul unei impuneri a legii
divine şi că Divinitatea este expresia
maximă a libertăţii pentru că El se
autodetermină în totalitate. Filozoful
dedică o lucrare amplă, despre etică, în
care abordează şi libertatea sufletului.
Secolul al XX-lea este marcat de
dispute filozofice care contrapun vederi cu
un conţinut destul de divers, fapt care
lărgeşte şi mai mult gama nuanţărilor în
definirea libertăţii. Evoluţia ştiinţelor,
precum şi impactul psihologiei freudiene,
face ca să apară un curent filozofic eliberat
de influenţe mistice, care aduce omul în
prim plan şi accentuează individualitatea şi
subiectivitatea. Sfârşitul celui de-al Doilea
Război Mondial, aduce în actualitate
scrierile lui Jean-Paul Sartre, care lansează
doctrina existenţialistă, iniţiată de
predecesori
celebri.
În
viziunea
existenţialiştilor, precum Mounier, „[...]
omul înseamnă libertate[...]”10, iar pentru aşi construi viaţa, el trebuie să opteze, să
aleagă în permanenţă, această alegere fiind
o necesitate nu doar personală, ci şi
colectivă. Acest curent filozofic a găsit
adepţi şi în ţara noastră, susţinut fiind de
personalităţi marcante ale gândirii
filozofice româneşti, precum Mircea Eliade
şi Emil Cioran, care priveau viaţa ca pe o
continuă trăire la limite maxime de
intensitate şi luciditate, cunoaşterea
pierzându-şi sensul, totul rezumându-se la
trăirea pură.
Ideile liberalismului reverberează
până în prezent prin personalităţi ale
culturii româneşti, precum C. BălăceanuStolnici, care scrie în Prefaţa lucrării
Liberalismul, scrisă de către Gabriel Mursa,
că libertatea umană se exercită sub
dominaţia unor ”seturi de constrângeri
lingvistice, tradiţionale (reguli de
conduită), morale sau juridice şi în
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contextul existenţei unor instituţii ce
aparţin modelului darwinist”11. Prezintă
libertatea, proprietatea individuală şi legea
ca pe un trinom indisolubil.
Tot printre contemporanii noştri se
află şi Antony Giddens, care preocupat de
problema constrângerii sociale, o defineşte
ca fiind un „termen care se referă la faptul
că grupurile şi societăţile din care facem
parte exercită o influenţă condiţionată
asupra comportamentului nostru”12, iar
Dicţionarul de sociologie Oxford scrie că
„polemicile pe tema libertăţii pot fi
rezumate la trei termeni implicaţi: agentul,
obstacolul, în sensul de constrângeri,
acţiunea sau starea de realizat”13.
Desigur, libertatea nu putea să nu fie
politizată, căci însăşi natura socialului
implică politicul ca formă structurală
generată de necesitatea de organizare şi
conducere a societăţii umane. Cel care
dezvoltă această teză politico-socială,
legată de libertate este unul dintre filozofii
secolului al XX-lea, Isaiah Berlin, care
găseşte două sensuri libertăţii, ca şi
concept, unul definit ca libertate pozitivă,
iar celălalt ca libertate negativă. El face o
disticţie între constrângere şi incapacitate,
considerând incapacitatea ca fiind o
expresie a naturii şi eventual a
conjuncturii, iar libertatea pozitivă ca o
componentă a dorinţei umane de a fi
propriul său stăpân, având drept sursă
propriul comportament. Tot legată de
comportament este şi libertatea negativă,
care de data aceasta este expresia limitei
independenţei
comportamentului
individual, nefiind o constrângere din
partea societăţii. Structurându-şi astfel
conceptele filozofice legate de libertate, I.
Berlin, neagă existenţa unei libertăţi
sociale, considerând că singura libertate
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este cea individuală, ea putând fi uneori
negociată în favoarea unor altor valori14.
Tot cu o orientare politico-socială,
gânditori precum Milton Friedman şi
Zygmunt Bauman analizează problema
libertăţii şi a constrângerii, într-o atitudine
oarecum critică viz-a-viz de societate, căci
primul, în lucrarea Capitalism şi libertate,
din perspectivă colaborării politicii cu
economia, consideră că „o societate care
este socialistă nu poate fi în acelaşi timp şi
democratică, în sensul garantării libertăţii
individuale”15. Zygmunt Bauman încearcă
definirea libertăţii abordând problema
contrariului
său,
nonlibertatea,
considerând libertatea un produs social, nu
unul ideatic. În viziunea lui Bauman,
libertatea absolută „nu este posibilă nici
măcar la un nivel teoretic”16 şi critică
transcendenţa kantiană a libertăţii
individuale.
Analiza libertăţii a adus după sine
inevitabil noţiunea de liber arbitru, care
este mai mult decât o expresie a voinţei, el
definind într-un mod sinergetic sinteza
conştiinţei, voinţei şi credinţei, cea din
urmă fiind singura care fie le modelează, fie
le ponderează pe primele două. Am putea
introduce în acest triptic şi frica, dar
considerăm că ea nu este decât un corolar
al conştiinţei, astfel, într-un anumit fel
inclusă în ea. Din perspectiva liberului
arbitru, putem înţelege mai uşor natura
opţiunilor noastre, aspect care conduce, în
viziunea lui Ilie Bădescu, la o
redimensionare a naturii libertăţii, ea
putând să devină „[...]lucrul cel mai
înălţător pentru om [...]”17sau dimpotrivă,
„[...]cel mai ameninţător [...]”18, căci
Dumnezeu, în iubirea sa către om, a lăsat
acestuia libertatea deplină, chiar şi pe
aceea „[...]de a-L refuza pe Creator [...]”19.
Liberul arbitru, este conţinut în libertatea
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socială, deoarece, el este un produs
educaţional, ca şi comportamentul, fiind tot
o formă de manifestare a libertăţii în
cadrul socialului, al cetăţii, fiind
determinat, contextual, de nivelul de
înţelegere şi adaptare şi nu în ultimul rând
de interese (scopuri).
Aspectele libertăţii şi constrângerii
sociale, sunt nenumărate, căci ele acoperă
practic toate aspectele interacţiilor umane,
de la comunicare, unde libertatea
conţinutului este contracarată de
constrângerile lingvistice, la libertatea de
posesie, limitată însă de taxe, precum şi la
libertatea politică, cenzurată de lege şi
votanţi. Putem adăuga libertăţile cuprinse
în Carta Drepturilor Omului, precum şi
libertatea convingerilor religioase, precum
oricare alte forme de libertate care implică
socialul. Astfel, dacă privim societatea la
modul planetar, putem discuta despre
libertăţi şi constrângeri unanim acceptate.
Pentru o mai bună definire şi motivare
a analizei acestor concepte, ne propunem
să facem o evidenţiere succintă, în funcţie
de elementele constitutiv-sociale. Vom
începe cu abordarea segmentului social
unde
reprezentarea
libertăţii
şi
constrângerii, reflectate în structura unei
societăţi, diferă prin însăşi mărimea şi
specificitatea acestei societăţii.
Astfel, dacă privim societatea la modul
planetar, putem discuta despre libertăţi şi
constrângeri unanim acceptate, cum ar fi
libertatea de expresie, libertatea de
mişcare, libertatea şi accesul la muncă,
libertatea de a accede în funcţii de
conducere, de a deveni lider. Orice limitare
a acestor libertăţi este considerată o
constrângere, un abuz, o încălcare a lor,
astfel încât aceste restricţionări se încearcă
a fi eliminate prin constrângeri, prin
măsuri punitive viz-a-viz de cei care le
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întreprind. Cu cât mărimea grupului social
de referinţă este mai mică, cu atât devin
mai numeroase elementele de restricţie
socială. Acest lucru este motivat de apariţia
unor elemente particulare care ţin de
tradiţii, de relaţii interrasiale, de relaţii
interetnice, precum şi de aspecte ce ţin de
densitatea umană pe kilometru pătrat, de
diferenţa dintre sat, oraş şi metropolă.
Particularizând, în dorinţa de
exemplificare a conceptului libertateconstrângere socială, putem vorbi despre
libertatea de a-ţi alege partenerul de viaţă,
de a te căsători şi în antiteză de
constrângerea, prin diverse forme de
neacceptare socială, de a-ţi alege un
partener de altă religie, de altă etnie sau de
altă poziţie socială şi materială. Fără a fi o
contrângere legală, acest gen de limitare
este frecvent întâlnit în societăţile relativ
mici umane şi cu un specific tradiţionalist
puternic. În astfel de cazuri, reacţia
socieţăţii poate varia de la una tacită şi
exclusivistă, până la una radicală şi chiar
agresivă.
Un alt exemplu de constrângere
socială, de data aceasta legiferat, este codul
rutier, legea circulaţiei, care contravine
ideii
de
libertate
de
mişcare,
reglementând-o şi cenzurând-o în
perspectiva unei normalităţi şi siguranţe.
Putem discuta şi despre restricţii
convenţionale sociale, cum ar fi statul la
coadă, aşteptarea rândului, care, deşi nu
este legiferat, în cele mai multe cazuri este
respectat ca o convenţie care are drept
scop reglementarea accesului şi evitarea
dezordinii.
O altă formă de constrângere socială
nelegiferată este codul bunelor maniere,
care impune în relaţiile interumane, un
anumit tip de comportament cu un
caracter protocolar şi care se opune de
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multe ori gândirii sau dorinţelor reale de
manifestare a persoanei şi libertăţii
acesteia de manifestare.
Tot în cadrul exemplelor de libertateconstrângere socială putem avea în vedere
modul de adresare şi transmitere
informaţională de către mass-media
societăţii. Aici avem în vedere libertatea
accesului la adevăr al societăţii care
plăteşte pentru această libertate şi care în
mod normal ar trebui să beneficieze
integral de ea. Evident este faptul că acest
lucru nu se petrece în totalitate şi că
societatea este constrânsă să accepte
neadevăruri şi manipulări, de foarte multe
ori în detrimentul ei, prin mass-media.
Multe dintre aceste devieri de la adevăr
fiind motivate de conceptul că Minciuna a
salvat mai mulţi oameni de la moarte decât
adevărul.
Ultimele, dar nu şi în cele din urmă,
lăsăm aspectele legate de densitatea
indivizilor într-o societate. Aceasta este
determinantă în raportul libertateconstrângere socială şi se accentuează în
favoarea constrângerilor, căci societatea
devine din ce în ce mai densă, fapt ce a
condus la impunerea unei legislaţii sub
forma codului penal, care vine să
reglementeze, sub aspect legislativ şi
putinitv, relaţiile interumane în cadrul
societăţii.
Dintr-o perspectivă istorică, conceptul
a evoluat de la un aspect relativ de grup la
unul individual, personal. Dacă undeva în
adâncul istoriei, un individ întreprindea o
acţiune considerată ca fiind împotriva
regulilor societăţii respective, acesta era
constrâns la acceptarea pedepsei alături de
întreaga lui familie sau clan, în timp ce
astăzi această acceptare a pedepsei capătă
doar un aspect personal. Mai mult decât
atât, dacă în trecut individul, familia sau
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grupul respectiv râmâneau pe restul viaţii
stigmatizaţi, azi, prin ispăşirea pedepsei,
individul este reabilitat.
Perspectiva economică a conceptului
bipolar libertate-constrângere ne evidenţiază
spre deosebire de situaţia de mai sus, un
aspect aproape conservator. Afirmăm acest
lucru având în vedere felul în care banul a
operat şi operează în relaţiile interumane.
Dintotdeauna economicul a oferit şi a limitat
în egală măsură individul, căci a existat în
permanenţă o diferenţiere socială între
bogaţi şi săraci, fapt ce a condus la o mai
mare posibilitate a celor bogaţi de a-şi
manifesta drepturile la libertate decât ceilalţi.
Dacă în trecut un nobil feudal, prin bogăţia sa
deţinea puterea asupra numeroaselor
localităţi şi a felului în care acestea erau
administrate, precum şi accesul la cultură şi
informare, la fel şi astăzi, un concern sau
chiar o persoană bogată poate influenţa viaţa
multor oameni, aceasta beneficiind de un
acces facil la educaţie şi resurse. Un alt
exemplu de constrângere economică este
legat de funcţionarea băncilor, căci ele, întrun spirit cămătăresc limitează prin
constrângeri economice, dreptul la decizie a
multor indivizi. Tentaţia cu împrumuturile şi
acordarea relativ facilă a acestora creează
pârghii de presiune economică asupra
individului, obligându-l să accepte presiuni
din partea angajatorilor săi, limitându-i astfel
dreptul la opţiune personală şi favorabilă lui.
O altă latură socială cu pârghii
economice face referire la modelele
sociale. Prin metode de manipulare, liderii
unei societăţi pot determina apariţia unor
modele sociale care au un set de valori
materiale puternic împinse spre maxim în
contrast cu o majoritate socială pauperă.
Astfel, scara valorilor duce către un targhet
de neatins pentru cei mai mulţi indivizi din
societate, creându-le o senzaţie de
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neputinţă şi micime, care le limitează
orizonturile de expectaţie şi şansele egale
la viaţă.
Legat de acest generos concept bipolar
libertate-constrângere, amintim influenţa
cultural- religioasă şi felul în care aceasta
operează în cadrul tezei şi antitezei
conceptuale. Dacă religia are evident un
caracter tradiţionalist, cultura ar trebui să
fie cel mai cuprinzător element psihosocial
şi de maximă libertate informaţională.
Privită din perspectivă socială, prin cultură
putem înţelege moştenirea ideologocă,
spirituală şi materială a unei anumite
societăţi, care are un caracter specific
societăţii respective.
În cadrul cultural-social surprindem o
permanentă şi oscilantă dihotomie între
libertate şi constrângere, căci ori de câte
ori libertatea este exagerat manifestată,
naşte de cealaltă parte o opoziţie şi o
constrângere pe măsură, cu diferenţe
extrem de mici, dar care devin esenţa
progresului social. Exemplele cele mai
directe vin mai ales din domeniul artelor
unde orice curent nou sau nouă manieră
de exprimare îşi găseşte imediat opozanţii
şi susţinătorii unor concepte ce desigur nu
fac decât să fie o formă de constrângere
viz-a-viz de libera exprimare. Amintim aici
artele plastice cu nenumăraţii pictori
contestaţi, muzica, moda (pantalonii
pentru femei şi minijoup).
Tuturor acestor exemple li s-au opus
cutumele, conceptele tradiţionaliste,
întotdeauna societatea asimilând cu un
relativ efort noul şi manifestând o opoziţie
cvasi-permanentă. Multe dintre societăţile
cu viziuni ceva mai conservatoare au opus
chiar măsuri legislative pentru îngrădirea
unor elemente culturale, legi ce după o
vreme au devenit caduce. Poate că cel mai
actual exemplu socio-cultural este definit
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de conceptul de globalizare, unde sunt
desfiinţate valorile naţionale, conceptul de
patrie, de neam, de ţară şi înlocuite cu
noţiuni globaliste, greu de asimilat de
majoritatea societăţii, fapt ce duce
inevitabil la o opoziţie din partea multor
indivizi ce doar prin constrângere acceptă
nefirescul situaţiei.
Revenind la religie, constatăm că până
şi aceasta care ar trebui să fie strict
tradiţionalistă şi să-şi manifeste în mod
dogmatic conceptele, a ajuns să sufere
transformări de tip liberal datorită
constrângerilor culturale şi sociale, astfel
încât se vorbeşte din ce în ce mai des de o
globalizare religioasă prin apariţia unei
forme unice de manifestare religioasă, în
cadrul unui curent New Age. Nefiind o
formă democratică, instituţia religioasă,
respectiv Biserica, impune şi constrânge pe
practicanţii religioşi să accepte noile
concepte sub ameninţarea excomunicării
conform modelului Cine nu este cu noi este
împotriva noastră. Tot religia este cea care
vine să limiteze, pe lângă legislativ,
libertatea individului asupra propriei sale
morţi. În mod normal, individul ar trebui
să poată să-şi manifeste liberul arbitru şi să
refuze continuearea existenţei în condiţii
pe care acesta le consideră inacceptabile şi
nedemne.
Am lăsat, special, la urmă, abordarea
conceptului libertate-constrângere din
perspectivă
politică.
Din
această
perspectivă, libertăţile ce privesc opţiunile
personale, individuale în cadrul societăţii
sunt îngrădite de politic cu ajutorul
conceptului de democraţie în care
majoritatea decide în detrimentul
minorităţii. Conceptul democratic în sine
pare a avea un caracter raţional şi just în
cadrul unei societăţi, dacă ar fi aplicat astfel
încât să reprezinte în mod ponderat toate
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elementele şi straturile sociale, lăsând
libertatea minorităţii de a se manifesta
într-un mod separat.
Practic, libertatea de a alege o formă
de conducere politică numai este demult
un mod cu adevărat liber, căci individul
este prelucrat informaţional şi emoţional
în psihopoligoane mediatice gestionate de
către lideri susţinuţi de mici grupuri de
interese ale căror deziderate nu sunt
întotdeauna în favoarea alegătorilor. Iată,
deci, o altă formă de constrângere a
liberului arbitru prin manipulare şi
câteodată chiar prin cumpărarea
conştiinţei individului. Reţeta este simplă:
duci individul la o sărăcie acută, după care
cu 30 de arginţi îi cumperi votul. Tot ca o
formă de constrângere a liberului arbitru
sunt asociaţiile sub formă de partide, secte,
organizaţii mai mult sau mai puţin secrete
sau discrete care pornind de la ideea de
libertate, respectiv de la libertatea de a te
înscrie în ele, ajung să-ţi impună propriile
lor concepte şi ideologii, pe care nu
întotdeauna toţi membrii lor le aprobă.
Amintim acum de Joseph E. Stiglitz20,
fostul vicepreşedinte al Fondului Monetar
Internaţional, care a criticat politicile FMI şi
modalitatea acestora de a impune unui stat
aflat în dezvoltare, împrumutat de la FMI,
politici care de cele mai multe ori contravin
intereselor statului respectiv. În cazul
României, Legea Fondului Funciar este
reprezentativă, în viziunea lui Ilie Bădescu,
pentru că prin intermediul ei s-a înapoiat
pământ foştilor proprietari, dar fără a se
pune la dispoziţie şi fără a le facilita
mijloacele pentru a lucra pământul şi
pentru a produce agricultură. Acesta este
un exemplu de decizie politică sub forma
unei legi, care aparent vine în sprijinul
individului, de fapt fiind împotriva lui,
deoarece i se restituie pământul, fără să
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aibă acces la mijloacele de prelucrare,
poate chiar punându-i-se piedici în
realizarea acestui parcurs.
Revenim acum la cea de a doua formă
de libertate, conform ipotezei noastre, cea
care poate fi definită ca fiind libertatea
sinelui. Componentă umană greu de
definit, ca şi libertatea, sinele, definit iniţial
de Sigmund Freud, în celebra sa
Psihanaliză, ca făcând parte din tripleta
„das Es, das Ich, das Über-Ich”21, respectiv,
sinele, eu-ul şi supra eu-ul, instanţe psihice
mai mult sau mai puţin conştiente sau
conştientizate, unde sinele este văzut ca
fiind o sursă primitivă, neorganizată,
dominat de emoţii şi dorinţe impulsive,
plin de refulări şi comportamente atavice.
Perspectiva pare a fi uşor caducă,
necesitatea unei revizuiri fiind mai mult
decât necesară, căci sinele nu poate fi
controlat de instanţa eu-lui, dimpotrivă,
sinele este mai degrabă un refugiu lipsit de
convenţional, în care pentru individ totul
devine gândibil, chiar şi în forme
nerealiste, generatoare de reverii, individul
putând să trăiască astfel într-un mod
complet liber propriile dorinţe din sfera
emoţionalului, atavice sau nu, şi aici Freud
pierde din vedere aspectul neevolutiv al
instanţei sinelui, căci el nu este determinat
de conştiinţă sau raţiune, având la bază
impulsurile naturii umane, mai mult sau
mai puţin organizate.
Avem în cazul libertăţii sinelui o stare
de totală permisivitate, care ne dă
posibilitatea unor proiecţii imaginative,
psihico-proiective, complet necenzurate, în
care nu există nici o constrângere de tip
social, educaţional, de conştiinţă, de
convingere mistică, totul fiind la bunul plac
al individului. Acest grad de maximă
libertate nu este determinat nici măcar de
starea de sănătate mintală a individului,
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dimpotrivă, în cazurile cu conotaţii
patologice, poate căpăta chiar forme
aplicate în real. Aproape înspăimântătoare,
libertatea sinelui are un enorm avantaj, ea
este, neobligatoriu, o sursă a creativităţii,
căci, aşa cum am spus, este locul tuturor
posibilităţilor, deci locul unde pot fi sparte
orice canoane, orice constrângeri, fie
ştiinţifice, fie conceptuale, fie ele şi modele
sociale. Practic este locul inspiraţiei
creatoare, fără a introduce aici noţiunile de
bine şi rău, de util sau de inutil, sinele este
locul în care ne privim ca într-un film în
care noi facem scenariul, regia şi jucăm
rolul pricipal, având întodeauna maximul
de succes.
Oricum ar sta lucrurile, sinele este
instanţa psihică cu oferta maximei libertăţi,
a acelei libertăţi lipsite de constrângere,
care nu are morală sau conştiinţă şi unde
putem proiecta orice fel de impulsuri, de
orice tip, totul rămânând sub protecţia
incognito-ului.
Libertatea sinelui ne aminteşte de o
veche poveste, una antică, în care un
păstor, Gyges, intră în posesia unui inel
fermecat, care putea să-l facă invizibil,
putând astfel să întreprindă acţiuni bune
sau rele, după cum dorea, exchivându-se
astfel de la constrângerile comportamentului social, devenind astfel total liber
în acţiuni. Aproape imediat, natura umană,
abuzivă şi imorală, îşi spune cuvântul şi
păstorul nostru foloseşte puterile inelului
pentru a-şi îndeplini dorinţele, aici Platon
căzând în capcana propriei teorii legate de
nevoile umane, căci aici nu se pune
problema unor nevoi personale, ci a
abuzului de putere şi a exercitării ei, viciu
tipic naturii umane22.
Observăm, în cele din urmă, faptul că,
atât libertatea, cât şi constrângerea sunt o
relativitate, ca şi în cazul paradoxului
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paharului pe jumătate plin sau pe jumătate
gol, aceste două noţiuni devenind relative,
în funcţie de poziţia socială pe care o ocupă
privitorul sau analistul. Astfel, ne putem
simţi liberi sau constrânşi în funcţie de
gradul nostru de înţelegere, adaptare şi
interes, căci nu este important în mod real
ceea ce ni se întâmplă, ci cum percepem
acest lucru, fiind limitaţi de propria noastră
realitate, la rândul ei definită de propria
noastră percepţie.
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with the legal provisions and with the
political objectives established at national
and/or local level, CAF imposes the
imperative of distinguishing between
reaching the objectives established
through the legislative framework and
reaching the objectives established by
politicians, taking into account the fact
that public organizations are accountable
both before citizens and before the
elected, at national and local level.
The analysis of public organizations
activities through this self-assessment
instrument is based on nine criteria: „the
role of leadership”, „strategy and
planning”,
„institution
employees”,
„partnerships
and
resources”,
„processes”,
„results
linked
to
citizens/clients”, „results linked to
institution employees”, „results linked to
society” and „results linked to keyperformances”, using a series of
indicators established at governmental
level.
The problem raised in the literature
appears at the evaluation of political
functions for which the legislation is silent
as regards competences, responsibilities,
duties, this loophole allows that the
evaluation procedure take into account
only the engagements assumed by the
holders of these functions before their
being appointed1, the evaluation being
accomplished by the hierarchical superior
who most likely does not possess the
abilities and knowledge required for such
an approach2.
In order to avoid the appearance of
malfunctions determined by the fact that
there is a breach between the political
objectives followed by the holders of
political functions and the objectives of
public organizations centered towards

Assessment

instruments:
increasing the effectiveness of
public organizations
Faced with the incentive to improve
the quality of public services delivered to
citizens/clients, public administrations all
around Europe made appeal to different
assessment models: the Common
Assessment Framework (CAF), the
European Foundation for Quality
Management (EFQM) Excellence Model,
ISO 9001 quality management systems,
the Balanced Scorecard (BSC) and
Dashboard performance measurement
systems. Adapted after the European
Foundation for Quality Management
(EFQM) Excellence Model and after the
Speyer Model developed by the German
University of Administrative Sciences,
under the coordination of the Innovative
Public Services Group (IPSG), the
Common Assessment Framework of the
Functioning of public institutions (CAF) is
such a support for assessing the
performances
of
Total
Quality
Management.
The focal point of the CAF assessment
is represented by public organizations
leadership who has the role of creating
policies, strategies, of efficiently using
material and human resources to the
satisfaction of citizens, regarded as clients
and, thus, beneficiaries of public services.
As regards CAF, this vision of the
citizens/clients is based on the relation
established by public organizations with
the citizens through a double perspective:
that of services, the resulted relations
resembling those from the private sphere
and that of the rules established. Starting
from the assumption that public services
offered to citizens are in accordance both
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satisfying citizens’ needs for public
services3, the literature recommends that
public functions be occupied by public
employees
who
accomplish
the
requirements of the respective post,
according to the legal provisions.
It has been argued that a large
number of political positions are occupied
by politically appointed persons, a
strongly disapproved character by most
political and administrative sciences
theorists who argued this position
through the fact that political
appointments could generate errors,
malfunctions within the system. Thus,
some theorists argue that the different
types of public functions must be
differentiated, discriminating against the
position occupied by the civil servant, the
public function of the politically elected
officials, and the political function4.
However, maintaining a balance between
central political control over the
management of human resources and
managerial flexibility within public
organizations is not exactly easy due to
the existing rules and regulations. The
rhythm of organizational reform is also
decelerated by the same rules and
regulations established and introduced
from the centre which govern the
management of human resources within
public organizations. Therefore, the paper
aims at validating our theory according to
which in the politics-administration
relations, value is enhanced in public
organizations
through
continuous
evaluations and good practice.
The issue of raising the efficiency of
public employees recruitment and
selection process is severed especially
because of political patronage, the
possible candidates being in a situation of

not knowing whether recruitment is a
politically-neutral process based on merit
system or a spoils-based system subject
to political interferences5. Thus, we have
set as starting point the following
research hypothesis according to which
performance of the management of public
organizations is increased through
interdependence relations between the
leadership of public organizations and the
political sphere.
Strengthening values for public
administration
As regards European public
administrations, the Support for
Improvement in Governance and
Management in Central and Eastern
European Countries (SIGMA) under the
patronage of the OECD and the European
Union has developed a set of five core
values to guide public administration
reform efforts towards good governance
and efficiency6. The discussion aims at
bringing forward all the five principles,
the need for their institutionalization and
the response of the literature. The reason
for insisting on the arguments delivered
by the literature is simple: they are not
only supported by theoretical digressions,
but sometimes by empirical testing which
is most valuable.
Separation between the public and
private domains
The first value promoted by SIGMA
innitiative deals with the implementation
of a clear distinction between the public
and private fields. The literature has
already dealt with the study of public and
private organizations in a comparative
approach. Studies on the nature of public
organizations have shown them to be
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highly bureaucratic and, also, revealed
that public managers, as compared to
managers in the private sphere, are
relatively less engaged in the
organization7. Empirical testing has
rendered the fact that information
systems in public organizations is much
more exposed to birocratization and
control – which limit innitiative and
dictate over the decision-making process8
–, but also to internal and external
policies9. As regards efficiency, the same
laws that operate within private
organizations can hardly be implemented
within public organizations10. Thus, one
can state without doubt that the factors
that condition and determine the activity
of private organizations will trigger a
different
response
from
public
organizations.

and
administration,
but
rather
interdependence
and
continuous
interaction. Assessing the relationship
between politicians and public managers,
James H. Svara (2001) advocated in
favour of his theory of complementarity
between politics and administration,
which was based on the assumption that
the “dichotomy” defines a situation
different from that imagined by the first
promoters of the separation theme13.
The degree to which the
bureaucracy’s policy decisions are
characterized by internal dynamics or
external political control, whether from
the executive branch or the legislative, is
crucial
for
determining
the
(in)compatibility
of
bureaucratic
autonomy and political control14.
A different argument in favour of the
influential relation between politics and
administration states that politics is not
separated from public administration
since public administrators act like
political actors in the decision-making
process of policy implementation, might
be exposed to party influence15 and could
formulate recommendations based on
citizens’ needs16. In the same line of
thought, politics and administration
cannot be completely separated since
they form facets of the same process of
policy formulation and implementation17.
Thus, the desiderate of separating
politics from the administration is rather
struggled against by arguments in favor of
the interdependence between the two
spheres. The problem, however, does not
stand in the interaction we have
previously talked about. The issue is
whether control over the administration
is achieved by the political sphere. Here,
also, one has to discern between holding

Separation between politics and
administration
This second principle states the
imperative of separating politics from the
administration. The separation theme has
given rise to debates in the literature on
public administration. The promoters of
what was later coined the politicsadministration dichotomy (Woodrow
Wilson (1887), Frank Johnson Goodnow
(1914), Frederick Taylor (1919), Luther
Gulick (1933), Max Weber (1947)) argue
in favour of the assertion that political
control and bureaucratic autonomy
cannot coexist. This theory was opposed
by researchers who referred to the
politics-administration relation in terms
of a “myth of the dichotomy”11 or of a
“false dichotomy”12.
The main conclusion in this line of
research is that there cannot be a perfect
or complete separation between politics
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some public functions at the top of the
public organization by politically affiliated
people, and their periodical replacement
according to local and/or national
election results18, on the one hand, and, on
the other hand, a deeper replacement of
human resources, from the top down,
occasioned by each legislature. In other
words, for the purpose of the theme of
this article, the main problem we wish to
highlight does not stand in the
interactions and conditionalities at the
top of the public organization as long as
the rest of the staff is politically-neutral
and professional, capable of serving any
governing political force and has proven
their merits through objective, valid
assessments. The problem, as we see it,
lies in the danger of the establishment of
political discretion as regards the
recruitment, selection and promotion of
public employees, from the top to the
bottom of the organization, in budgetary
constraints, excessive bureaucratization
and politicization, legislative instability,
nature of hierarchical relations and
absence of consultations in the decisionmaking process19.
The relations of public organizations’
leadership with the political sphere thus
become crucial as regards the
achievement and improvement of quality.
The results of the (self)assessment
process rely heavily on managers’
capacity to recognize and appreciate
excellence20 within their staff, to strive to
achieve performance, to limit the
institutionalization of political discretion
within the organization.

Increasing the accountability of public
employees
This desiderate of the growth in
accountability21 is fuelled by the need to
overcome the different, sometimes
opposed interests within the executive
and legislative and the problems imposed
by the recruitment, selection and
promotion criteria within public
administration22. Thus, this principle calls
for the establishment of the merit-based
criteria of selecting the most capable
candidates for vacant positions within
public organizations and the same meritbased criteria for promoting the most
valuable public employees within the
hierarchy. In other words, the increase in
the accountability of public employees
requires the ban of all other practices
used in the recruitment, selection and
promotion processes, generically known
as the spoils system, which includes, but is
not limited to nepotism, political
affiliation,
bribery
etc.
and
institutionalization of the merit-based
system.
The difficulty of this process lies in
the existence of different external
conditionalities and pressures which have
delayed the reform of the administration.
After the 1989 moment23, one witnessed
an interesting trend with a bureaucracy
eager to increase its own autonomy,
being, at the same time, conditioned to
add additional regulations to the existing
legislation24.
Recently, researchers have tried to
identify new types of accountability,
which operate horizontally, before the
citizens, thus, totally different from the
traditional, hierarchy-based ones25. Thus,
the efficiency of public organizations is
also a matter of the citizens’ degree of
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satisfaction with the services they receive
in their quality as final beneficiaries. The
increasing demand for the acceptance of
new types of accountability is an
opportunity in the continuous efforts for
achieving excellence in public services
delivery to citizens. By complementing
the
traditional
hierarchy-based
accountability, these new forms also
constitute a change, a shift in the balance
of external control over the organization.
It remains the duty of the leadership to
recognize the merits of this new approach
and steer the activity of the organization
towards
the
satisfaction
of
citizens/clients.

establishment of the personnel from the
budgetary sector and the introduction of
benefits granted through laws or
government ordinances, as well as the
leadership indemnities within basic
salaries, respectively in the monthly
appointment indemnities corresponding
positions from December 2009. This law
has also disposed the award of
compensation sums to the existing
indemnities at the level of December 2009
which were eliminated once Law no.
330/2009 was adopted.
Another legislative act which
regulates salary policies within the
budgetary sector is Law no. 118 of June
30th, 2010, regarding some necessary
measures in order to re-establish
budgetary equilibrium, published in the
Official Monitor no. 441 of June 30th, 2010.
This law has diminished with 25 percents
the
gross
amount
of
salaries/pays/monthly
appointment
indemnities,
including
benefits,
indemnities and other salary rights, as
well as other rights in national or foreign
currency, established according to the
Law no. 330/2009 regarding the unitary
wages of the personnel paid from public
funds and according to emergency
Government Ordinance no. 1/2010
regarding some measures of appointing
to posts some personnel categories from
the budgetary sector and establishing
their wages, as well as other measures in
the budgetary field.
As regards stability and order within
public organizations, the activity of
Romanian civil servants is coordinated by
the National Civil Servants Agency
established in 1999 and subordinated to
the Ministry of the Interior and
Administrative Reform in 2003. It stands

Stability, remuneration and order in
the public field
The economic and financial crisis has
determined severe changes in the system
of remuneration of public employees.
Starting with 2009 remuneration policies
of employees in the budgetary sector are
regulated through Law no. 330/2009 and
G.O. no. 1/2010 regarding some
measures of re-establishing some
categories of budgetary sector personnel
and the establishment of their salaries, as
well as other measures from the
budgetary field. Through Law 330/2009
regarding the unitary wages of the
personnel paid from public funds
(published in the Official Monitor, Part I,
no. 762 of 9 November 2009, one
followed the regulation of a unitary
system of wages for public sector
employees whose work is remunerated
from the state’s general consolidated
budget.
The immediate consequences of
applying Law no. 330/2009 starting with
January 1st, 2010 were the re-

141

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

in the power of the leadership of pubic
organizations to counterbalance the
salary, benefit, indemnity cut-offs, the
austerity government policies, the
personnel cut-offs, the increase in
bureaucratization, with appropriate
politics that would cut red-tape, increase
a sense of stability and order within their
services.

three core principles of the merit system –
open competition, job competences and
political neutrality – must be
strengthened
through
the
institutionalization
of
written,
standardized tests based on objective
criteria26.
The
leadership
of
public
organizations has a crucial role in
discouraging politically or clientele-based
recruitment, selection and promotion
practices and institutionalising the meritbased system.

Recruitment and promotion based on
merit-system
Which are the factors influencing the
recruitment, selection and promotion
processes within public services? This is
the core question addressed in the
literature
on
public
employees’
recruitment, selection and promotion as
regards the functioning of the merit
system, of political clienteles and of the
absence of neutrality measured through
the presence or absence of politicallybased appointments and promotions. The
main idea is that one must discriminate
between the merit system and the
clientele system of recruitment, selection
and
promotion
within
public
administrations. These processes are
accomplished within a legislative
framework which stipulate in terms of
rights and obligations, and, also, of
guarantees regarding the activities within
this process.
The institutionalization of the meritbased
selection
within
public
organizations is a factor for guaranteeing
competence and efficiency within this
type of organizations. Thus, researchers
argue in favour of institutionalising the
merit-based system, both for recruiting
and selecting the future public employees,
and for their ulterior promotion within
the organization hierarchy. Moreover, the

Conclusions
According to the Leadership criterion
of the Common Assessment Framework,
public organizations leadership steers the
organization by formulating and
implementing its strategic management
processes according to the mission and
values of the organization and the
challenges of the environment. Budgetary
constraints and other influences from the
environment
make
difficult
the
management of internal and external
relations, however, the leadership is a key
factor in enabling communication,
consultation, stability, order, efficiency,
effectiveness,
responsibility
and
accountability within the organization.
The leadership is also in charge with
selecting and applying a performance
management system based on concrete
measurable objectives such as ISO 9001,
the Balanced Scorecard (BSC), the
Dashboard and leads the organization
according to total quality management
systems27. As regards human resources,
the leadership of public organizations
promotes the search for excellence, for
the growth in competences, knowledge,
abilities, performance. The leadership
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establishes the manner in which public
policies adopted by politicians are to be
implemented and acts to put in line the
expectations derived from the political
field with those of different stakeholders,
including those of citizens/clients.
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O abordare sociologică a instituțiilor totale
Contribuțiile aduse de Erving Goffman la analiza
instituției penitenciare

Simona Ionela MIHAIU,
Universitatea din Craiova,
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Abstract: This study focuses on total institutions, addressing the subject
from the observance of fundamental rights and the human condition. In
order to draw a warning on the main issues of the organization and the
being of a total institution, we present an example of psycho-sociological
research results that sociologist Erving Goffman made five decades ago.
News of these results is demonstrated by data obtained by the author
using qualitative sociological methods and data from the studies of socialjudicial specialists. Thus it is made a brief presentation of the defining
aspects of the prison, as the main total institution in Romania. Finally, the
study proposes new theoretical-methodological approaches in the reform
of the total institutions, starting from the need to respect fundamental
rights, principles of rehabilitation and social reintegration.
Keywords: total institution, penitentiary, depersonalization, reform,
fundamental rights, social reinsertion.
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De ce un om nu poate face din viața sa o
operă de artă? De ce această lampă, această
casă poate fi un obiect de artă și viața mea nu?
Michel Foucault

care
pot
argumenta
necesitatea
schimbărilor de fond a unui sistem capabil
să diminueze mentalitatea dură a trecutului
nostru.
Ipoteza studiului este aceea că odată
cunoscute și acceptate la nivel național
aceste realități pot fi înlocuite prin
organizarea unor instituții penitenciare care
să facă posibilă o readaptare reală a
infractorului la viaţa socială normală şi
totodată să justifice eforturile financiare,
materiale şi umane.

Pentru

a
cunoaște
specificul
instituțiilor totale actuale este necesar să
realizăm un tablou bine conturat în ceea ce
privește elementele definitorii ale acestui
sistem particularizat de viață ce și-a creat în
timp o lume proprie. În acest context vom
face o trecere în revistă a contribuțiilor
aduse de sociologul canadian Erving
Goffman (1922-1982) la cunoașterea
științifică a instituțiilor totale din ultimele
decenii. Studiul de față urmărește
conturarea unei perspective de ansamblu
dar totodată aduce în prim plan instituția
penitenciară, ca principală formă de
organizare a unei instituții totale din
România.
Corelarea datelor calitative provenind
din studiile lui Erving Goffman cu date
obținute de către autoare prin intermediul
observației directe și a unor surse teoreticometodologice din domeniul socio-juridic are
ca scop identificarea principalelor
asemănări între instituțiile totale din
ultimele decenii și cele de azi.
Prin aspectele examinate nu ne-am
propus să criticăm neapărat caracterul
totalitar al instituției penitenciare, convinşi
fiind că “perfecţiunea – aşa cum susţinea
încă J. Renard – nu poate fi atinsă niciodată,
rămânând veşnic o treaptă mai sus, pe care
oricât te vei fi înălţat, vei avea încă să
urci….”1, ci să evidenţiem faptul că deși,
promovăm reforma sistemului penal,
principiile de organizare a penitenciarului
de azi se regăsesc în mare măsură în
abordările sociologice de acum cinci decenii.
Fără a intra în detalii cunoscute atât în
viața științifică cât și în cea de zi cu zi, vom
nota doar cu titlu de exemplu acele aspecte

Caracteristici și trăsături definitorii
ale instituțiilor totale
Instituțiile totale reprezintă un tip
aparte de organizații întâlnite în societatea
actuală ce se pot caracteriza în principal
prin impactul psihosociologic deosebit de
puternic pe care îl au asupra indivizilor ce
își duc existența în interiorul acestor ziduri.
Inițiatorul perspectivei drama-turgice
asupra sociologiei, Erving Goffman
definește instituția totală ca fiind “un loc în
care își desfășoară viața și activitatea un
număr mare de indivizi cu statut similar,
despărțiți de restul societății pentru o
perioadă de timp apreciabilă și care duc
împreună o viață strict delimitată,
reglementată oficial de instituție.”2
Referindu-ne în special la instituțiile
penitenciare, constatăm că acestea sunt
instituții totale ce nu se încadrează într-o
clasă de așezări sociale, ci mai degrabă întro clasă de sisteme specifice particularizate
ce creează o lume proprie exercitând un
control puternic asupra vieții sociale,
culturale, emoționale
și personale a
individului privat de libertate.
Preocupat îndeosebi de situația socială
a pacienților psihiatrici și a altor persoane
instituționalizate, Erving Goffman identifică
ca principale obiective declarate ale
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instituțiilor totale: educarea și instruirea,
îndeplinirea unor scopuri economice,
tratamentul medical sau psihiatric,
purificarea spirituală sau religioasă,
protejarea
securității
comunității,
pedepsirea indivizilor devianți sau
împiedicarea apariției unor astfel de
comportamente. În acest context, este
important de menționat faptul că dincolo de
îndeplinirea obiectivelor oficiale, instituțiile
totale își dublează în general eforturile întrun anume mod, astfel încât să își protejeze
nivelul de autoritate exercitat asupra
indivizilor aflați în interiorul zidurilor.
Din punct de vedere sociologic
problema nu constă neapărat în delimitarea
conceptuală și operațională între sisteme
organizaționale de acest tip ci în observarea
atentă a pragului de control și totalitate pe
care îl pot atinge. Acum câteva decenii,
“ignoranța și nepăsarea încurajau
transformarea instituțiilor totale în entități
obsedate de control. Totuși, există o
legătură directă între importanța pe care
fiecare dintre noi o acordăm vieții umane și
instituțiile sociale pe care le creăm. Știința
socială (….) a susținut ideea că mulți nebuni
sunt, de fapt, înnebuniți.”3
În lucrarea Aziluri. Eseuri despre situația
socială a pacienților psihiatrici și a altor
persoane
instituționalizate
autorul
evidențiază capacitatea instituțiilor totale de
a bloca orice tip de contacte între cei din
interior și lumea exterioară. Se pune astfel
accent pe caracterul delimitator al acestor
instituții, datorită faptului că persoanele
instituționalizate trebuie să le dedice o parte
considerabilă din timpul și interesele lor:
”înregimentarea (membrii trebuie să
presteze același tip de activități programate,
la unison cu ceilalți, vegheați de un sistem
de autoritate specific) și deculturalizarea
(cel internat este incapabil să gestioneze

pentru o perioadă de timp numeroase
aspecte ale vieții exterioare).”4
Așadar, analiza psihosociologică a
autorului este centrată pe cunoașterea
modului în care individul instituționalizat își
duce existența, cu toate implicațiile sociale și
consecințele posibile care se răsfrâng
asupra eului său. Într-o instituție totală se
află grupuri de indivizi cu statut social
similar, care sunt nevoiți să își desfășoare
activitățile într-un cadru restrâns unde nu
există niciun fel de bariere ce pot separa
sferele vieții sociale și cărora le sunt impuse
anumite reguli și valori pe care trebuie să le
respecte cu strictețe.
Spre exemplu, anumite ceremonii din
interiorul
penitenciarului
presupun
participarea activă a mai multor grupuri din
instituție, tocmai pentru a se evidenția
faptul că diferența dintre angajați și
instituționalizați nu este inevitabilă și nici
imuabilă. Deși aceste manifestări dau
naștere unor emoții puternice la nivel social,
ele se caracterizează mai degrabă prin
existența unor forme de impunere oficială
prin care reprezentanții penitenciarului
sunt emițătorii iar indivizii instituționalizați
sunt receptorii.
Deculturalizarea îi restrânge identitatea
individului și îl determină să adopte o
identitate colectivă deoarece instituția îl
supune unor proceduri standard de afiliere
ce conduc în final la diminuarea sau chiar
pierderea identității de sine. Consecințele la
nivel psihosocial a parcurgerii celor două
etape amintite sunt deosebit de importante
în privința clivajului pronunțat între viața
anterioară și trecerea bruscă la o altă
dimensiune existențială, a capacității de
reintegrare a individului. Mai exact, în
situația dată „expresiile fizice ale eului
suferă pângăriri”5 iar procesele de
depersonalizare - deculturalizare sunt
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similare și urmează același ciclu. Cei
instituționalizați își duc existența într-o
lume a diferențelor ce posedă un sistem
propriu de valori, o cultură particulară, un
univers claustrat care își lasă adânc
amprenta asupra comportamentului uman.
Exercitând control total sau monopolizând
viețile indivizilor, interiorul acestor ziduri
oferă doar condiționat portițe de libertate ca
indiciu de bază care sugerează totalitatea.

standardizate și prin comportamentul
personalului ce este format să promoveze
în relațiile cu indivizii perspectiva
totalitară a instituției. Spre exemplu, un
sondaj al Administrației Naționale a
Penitenciarelor evidențiază faptul că
sistemul penitenciar încă este concentrat
pe satisfacerea unor nevoi de bază a
persoanelor private de libertate ”și prea
puțin asupra rezolvării unor probleme cu
relevanță socială (terapie, educație,
muncă și calificare în vederea
reinserției).”6
Revenind la problematica parcurgerii
procesului de afiliere la noul cadru de
viață,
primul
impact
pe
care
instituționalizarea totală o are supra
individului este pierderea identității civile
și sociale; acesta este privat de sprijinul
oferit de mediul civil de existență iar eul
său trece printr-o serie de degradări
sistematice ce conduc la schimbări
radicale în ”cariera morală”7. Bariera pe
care instituțiile totale o așează între
instituționalizați și restul lumii marchează
primul pas către restrângerea identității.
Acest proces este reprezentat de
separările și rupturile care “smulg
persoana din legăturile sociale curente și
(….) amputează brutal noul sosit de
diferitele sale particularități sociologice,
iar principiile de diferențiere socială ale
lumii exterioare sunt abolite”8. Așadar,
apartenența la o instituție totală aduce cu
sine perturbarea automată a programării
rolurilor deoarece indivizii trebuie să își
găsească un loc în sânul instituției, o nouă
identitate socială.
În acest context intervine și
deposedarea individului de obiectele
personale, aspect deosebit de important,
deoarece în general persoanele se pot
autodefini prin posesiunile lor. Impactul

Importanța procesului motivațional în instituționalizarea totală
“Deși obișnuiam să cred, la un moment dat
că cenzura socială era singura de vină pentru
faptul că fusesem împins pe panta nebuniei, tu
m-ai făcut să îmi revizuiesc teoria. Mai există
ceva care-i conduce pe oamenii puternici pe
drumul pierzaniei: ei înșiși cu propria
conștiință.”
Ken Kesey

Instituționalizarea totală reprezintă
un proces cu puternice implicații
emoționale, sociale și culturale ce se
transformă treptat într-o relație
antagonică între reprezentanți ai
instituției – indivizi privați de libertate.
După cum am menționat în introducerea
studiului, aici se creează o lume proprie în
care mai importante decât persoanele
sunt regulile, o lume în care reforma este
în permanență un obiectiv cu toate că
profunzimea elementelor constitutive ale
acesteia sunt tratate într-un mod
subsidiar.
Un aspect de actualitate a cercetării
lui Erving Goffman se referă la procesul
de organizare a instituțiilor totale unde
indivizii sunt tratați conform anumitor
standarde ce fac parte din gradul de
responsabilitate al acesteia. Acest
principiu al formalității se evidențiază în
special
prin
activitățile
zilnice
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se produce la nivelul sentimentului de
apartenență, de substituire a identității
proprii cu identitatea instituției și a noului
grup social. În lumea exterioară “oamenii
își pot proteja elementele de autodefinire,
precum propriul trup, gândurile sau
bunurile personale de contactul cu lucruri
străine care le-ar putea contamina, însă, în
instituțiile totale, aceste teritorii sunt
încălcate.”9 În schimb, deținuții într-un
penitenciar sunt indivizi cu valori, etnii și
culturi diferite ce se cunosc în primul rând
prin prisma delictelor săvârșite și a
rațiunilor organizaționale ci nu prin
intermediul identității sociale.
De
asemenea,
schemele
de
interpretare funcționează automat încă
de la sosirea individului în instituție,
personalul dobândind în timp concepția
că respectivul trebuie să fie genul de
persoană pentru care a fost creată
instituția: delincvent, trădător, bolnav
psihic, contagios. Această caracterizare
automată a instituționalizatului nu este o
simplă etichetare, ci o metodă de control
social. Există o preconcepție în rândul
angajaților care constă în convingerea că,
“dacă proaspătul instituționalizat poate fi
determinat să manifeste obediență față de
personal încă de la sosirea sa în instituție,
ulterior va fi extrem de ușor de controlat
și condus.”10 Așadar, individul se zbate pe
de o parte între identitatea și valorile sale
iar pe de altă parte între cele pe care
trebuie să le afișeze în fața personalului,
astfel ajungând să își reconsidere
principiile. El trebuie să fuzioneze valorile
trecute cu cele care îi permit să comunice
eficient cu personalul instituției.
Un alt element constitutiv al
procesului de instituționalizare îl
reprezintă pedepsele și metodele de
coerciție care sunt concepute drept

consecințe ale încălcării regulilor. Un set
de pedepse constă în retragerea
temporară sau permanentă a privilegiilor,
în anularea dreptului de a încerca să le
obțină ori în introducerea pedepselor în
sistemul de muncă din instituție. Spre
exemplu, în cadrul unei instituții de
deținere a delincvenților, pedepsele pe
care le poate aplica responsabilul de
secție presupun suspendarea tuturor
privilegiilor, încarcerarea individului întro cameră de izolare sau atribuirea cu
regularitate a unor sarcini suplimentare
menite să asigure afilierea totală. Acestea
sunt de multe ori reformulate într-un
limbaj din care să transpară obiectivele
oficiale ale instituției – într-un
penitenciar, izolarea în carceră este
numită “meditație constructivă“.
În cele din urmă, are loc o altă etapă
de instituționalizare totală denumită
“colonizarea”: ”individul ia mostra de
elemente caracteristice lumii exterioare
furnizată de instituția ce reprezintă
totalitatea și, pe baza satisfacțiilor
minimale oferite de aceasta, își
construiește o existență stabilă și relativ
mulțumitoare.”11 Experiențele anterioare
sunt folosite ca termen de comparație
pentru a demonstra dezirabilitatea de a
trăi în continuare în instituție chiar dacă
acest trai presupune îndepărtarea tot mai
profundă de lumea din afara acestor
ziduri.
Modalitatea finală de adaptare în
instituțiile totale este cea a convertirii,
prin care cei mai mulți dintre indivizi par
să adopte concepția instituției despre el
însuși și încearcă din răsputeri să joace
rolul
instituționalizatului
ideal.
Convertitul abordează un stil disciplinat,
moralist și se prezintă pe sine drept un
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individ care stă la dispoziția personalului
instituției în orice moment.
Spre exemplu, de multe ori în
penitenciare indivizii recurg la tactica
numită ”minimalizarea riscurilor”, adică
la combinarea oportunistă a metodelor
adaptării secundare, a convertirii,
colonizării și loialității, astfel încât să aibă
șanse de a ieși din instituție în așa fel încât
să mai poată fi recunoscut de către cei din
afară.

instituții totale: penitenciare, spitale de
psihiatrie, mănăstiri, schituri, centre de
asistență medicală sau socială.
În acest sens, analizând strict sistemul
penitenciar putem spune că modernizarea
organizatorică se referă la „reformarea
structurilor
interne,
informatizarea
activităților, transformarea sa într-o
instituție civilă. Reforma implică existența
unei culturi organizaționale adecvate și a
unei psihologii mature a schimbării la
personalul din sistemul penitenciar.”12
Schimbări organizaționale de acest tip
se constată spre exemplu, când într-un
penitenciar iau naștere o serie de practici
prin care personalul și indivizii
instituționalizați se apropie suficient de
mult încât își construiesc o imagine
favorabilă reciproc și se identifică empatic
cu situația celorlalți. De regulă, aceste
evenimente sunt dezvoltate de renunțarea
la formalisme și sarcini rigide, putând fi
remarcată o “eliberare de rol, o schimbare
în direcția exprimării solidarității.”13 Aceasta
deoarece dezvoltarea unor relații
constructive are ca efect scăderea
tensiunilor posibile, intensifică securitatea și
reduce sancțiunile, creează un climat
favorabil calității serviciilor de reabilitare
psihosocială a indivizilor instituționalizați.
Procesele
de
evoluție
socioeducațională cum este cel anterior
prezentat nu caracterizează însă reforma
sistemului penitenciar la nivel național, ci
dimpotrivă sunt izolate situațiile în care
schimbarea este una de profunzime, bine
fundamentată și susținută prin măsuri
optime și politici organizaționale interne. În
general reformarea sistemului penitenciar
este una anevoioasă, lipsită de o viziune clar
structurată care să răspundă necesităților
de resocializare și reintegrare socială a
indivizilor instituționalizați. Mai degrabă

Reforma instituţiei penitenciare ca
instituție totală și problematica
respectării drepturilor omului
Instituționalizarea totală poate fi
confundată deseori cu nerespectarea ori
îngrădirea unor drepturi fundamentale
ale omului: dreptul la libertate, viață
socială, constituirea unei familii, etc.
Această confuzie ori problematică a
nerespectării drepturilor fundamentale
survine din caracterul totalitar al unor
instituții create tot de umanitate, ca
modalitate de organizare a vieții sociale și
de diminuare a anumitor probleme:
delincvență,
probleme
psihice,
incapacitate de supraviețuire în lipsa
asistenței sociale, medicale, economice.
Astfel, instituțiile totale au căpătat în
timp o semnificație deosebită deoarece
tratamentul indivizilor instituționalizați a
devenit o ilustrare directă a modului în
care sunt promovate noi necesități
organizaționale,
nevoi
culturale,
identitare, de consens sau de existență a
unor mecanisme de prevenire și
soluționare a crizelor.
Pornind de la considerente de acest
tip și de la nevoia de evoluție
organizatorică, majoritatea societăților
moderne s-au preocupat de reformarea
sau
”demilitalizarea”
principalelor
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reforma se constată la nivelul respectării
drepturilor fundamentale ale omului și a
sănătății organizaționale, în sensul că se
acordă mai multă importanță unor
necesități primare, însă în continuare aceste
structuri organizatorice tratează într-un
mod subsidiar calitatea vieții personale și
sociale a indivizilor instituționalizați.
Rezultatele studiului Administrației
Naționale a Penitenciarelor indică ”un grad
de mulțumire scăzut față de calitatea
programelor și activităților dedicate
reinserției sociale, arătând fie slabul
potențial de atracție a acestora, fie slaba loc
calitate”14.
Comparând analiza psihosociologică
asupra instituțiilor totale realizată de Erving
Goffman cu sistemul penitenciar românesc
actual, constatăm faptul că în continuare
avem deficiențe majore în a asista un
individ delincvent fără a îi marca profilul
cultural, emoțional ori social. Pentru a crea
un cadru adecvat de viață persoanelor
instituționalizate, este important ca prin
reformă să înțelegem deschidere către
colaborare și cunoaștere a condiției umane,
către comunitatea din spatele acestor ziduri.

psihosociologice realizate de către Erving
Goffman în urmă cu câteva decenii. Spre
exemplu, comunicarea din cadrul unui
penitenciar este în continuare îngreunată
de formalități și reguli uneori nefondate,
individul instituționalizat parcurgând un
drum la sfârșitul căruia este predispus
recidivei, ca urmare a unei resocializări
corelată superficial cu realitatea socială.
Se constată faptul că dincolo de
programele standard stabilite de
Administrația Națională a Penitenciarelor,
structurile locale par să obțină rezultate
modeste în ceea ce privește dezvoltarea
unor
strategii
de
intervenție
specifice.”Fiind rugați să aprecieze care a
fost activitatea cea mai utilă la care au
participat pe durata executării pedepsei,
33% dintre intervievați nu au putut indica
nici o astfel de activitate”15.
De aceea, comunicarea și organizarea
activităților socio-educaționale nu trebuie
să echivaleze doar cu transmiterea
ordinelor și a instrucțiunilor de la vârful
piramidei ierarhice până la executanți.
Pentru buna funcționare a sistemului
organizațional devine absolut necesară
realizarea “unui echilibru între factorii de
decizie și personalul executant, dar și
constituirea unor relații de încredere între
parteneri.”16
Scopul primar al unei reforme a
instituțiilor totale în general și a instituției
penitenciare în cazul de față, trebuie să fie
strict acela de a respecta toate drepturilor
persoanelor aflate în interiorul acestor
ziduri și de a le crea un cadru optim prin
care să fie pregătiți pentru o posibilă
reinserție socială.
Gheorghe Florian identifică patru
tipuri de reforme care ar putea fi adoptate
de către sistemul penitenciar: „reforma
corectoare, reforma modernizatoare

Concluzii
Persistența unor probleme majore în
interiorul instituțiilor totale nu este
specifică în mod deosebit societății
românești ci este o realitate spinoasă cu
care se confruntă cele mai multe dintre
națiuni, indiferent de nivelul socioeconomic, cultural și democratic atins.
Punctul de pornire a acestor situații
deloc favorabile condiției umane pare să
fie superficialitatea reformelor sistemului
penal. În acest context sugestivă este
actualitatea descurajatoare a studiilor
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9 Michael Pollak,

(pleacă de la ideea sincronizării cu
occidentul în materie de învățământ),
reforma
structurală
(depășește
elementele de suprafață, adresându-se
celor de esență: structura de organizare,
mecanismele de luare a deciziilor, cadrul
legal), reforma sistemică (are în vedere
remodelarea finalităților și relațiilor
educației cu sistemul social).”17
Așadar, se impune o analiză mai
atentă a factorilor implicați într-o nouă
reformă a sistemului penitenciar, reformă
care să diminueze caracterul totalitar al
instituțiilor de acest tip. Aceasta deoarece
pe fondul modernizării societăților,
moștenirea unor instituții cu o structură
internă totalitară apare ca un nonsens, o
lezare a condiției umane.
Note:
1 Sub pretext că perfecţiunea nu există pe lumea
asta – atenţiona acelaşi autor – nu vă păstraţi cu
grijă toate defectele.
2 Goffman Erving, Aziluri. Eseuri despre situația
socială a pacienților psihiatrici și a altor persoane
instituționalizate, Editura Polirom, 2005, p. 3.
3 Ibidem, p. 4.
4 Ibidem, p. 42.
5 Ibidem, p. 32.
6 Strategia de Comunicare și Imagine a
Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Activitatea 1.1. Sondaj de opinie la nivelul
persoanelor private de libertate din unitățile
penitenciare, 2006, pp. 6-7. Sondajul poate fi
accesat online la adresa www.anp-just.ro.
7 Erving Goffman, op cit, p. 24.
8 Hacking Ian, Between Michel Foucault and Erving
Goffman, Economy and Society Journal, Volum
33/3, 2004, p.277.
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Reforma structurilor interne, Editura Oscar Print,
1998, p. 14.
13 Erving, Goffman, op cit, p. 90.
14 Strategia de Comunicare și Imagine a
Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Activitatea 1.1. Sondaj de opinie la nivelul
persoanelor private de libertate din unitățile
penitenciare, 2006, pp. 9-10. Sondajul poate fi
accesat online la adresa www.anp-just.ro.
15 Strategia de Comunicare și Imagine a
Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Activitatea 1.1. Sondaj de opinie la nivelul
persoanelor private de libertate din unitățile
penitenciare, 2006, pp. 9-10. Sondajul poate fi
accesat online la adresa www.anp-just.ro.
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economice,
apare
tendinţa
de
specializare în producţie a ţărilor la
scară mondială, cu alte cuvinte o
diviziune a muncii la nivel mondial.
Implicarea țărilor în schimburi
economice la nivel mondial a condus la
apariția
economiei
internaționale,
activitate în care au fost atrași, rând pe
rând, din ce în ce mai mulți agenti
economici. În timp, a aparut necesitatea
indentificării cât mai clare a rolului pe
care o țară îl joacă la nivel mondial, iar
acest lucru a fost posibil prin analiza
ponderii agenților economici implicați în
această activitate. Cu cât ponderea este
mai semnificativă, cu atât este
considerată o țară mai orientată spre
comerțul intenațional.
Deşi atât economia naţională, cât
şi economia internaţională reprezintă
schimb reciproc de activităţi, ele se
deosebesc fundamental, astfel, în timp
ce schimburile de activităţi pe piaţa
internă se desfăşoară liber, fără
restricţii, relaţiile comerciale între
state sunt supuse unor reglementări
speciale, respectiv politicii comerciale.
În calitatea sa de sistem de relaţii
economice între state, economia
internaţională presupune, ca şi
economiile naţionale, o stare de
echilibru, astfel, trebuind să existe un
echilibru între suma preţurilor
produselor oferite pe piaţa mondială,
pe de o parte şi suma lichidităţilor
internaţionale, pe de altă parte.
Echilibrul la scară mondo-economică
nu se rezumă numai la circulaţia
mărfurilor, ci priveşte şi domenii cum
sunt
producţia,
distribuţia
şi
consumul, astfel că putem spune că
echilibrul reprezintă un rezultat al
concordanţei echilibrelor la nivelul

În

prezent, nicio ţară, indiferent
de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi
poate asigura bunăstarea de care are
nevoie numai din activităţile sale
interne şi proprii. Ca urmare, fiecare
ţară este nevoită să desfăşoare diverse
activităţi care să vină în completarea
pârghiilor de susţinere a economiei de
piaţă.
Deseori, ne întrebăm de ce o ţară
duce o luptă continuă de a-şi menţine
un numit nivel al economiei? De ce
creează diverse politici economice,
valutare, statutare etc. pentru
înăbuşirea cât mai eficientă a
riscurilor?
Răspunsul se regăseşte în cât de
bine ştim să supravieţuim în diversele
ipostaze ale economiei şi în situaţiile
de risc ale acesteia.
Se poate pune întrebarea: de ce fac
ţările comerţ între ele? Motivele de
bază sunt două. În primul rând, ţările
fac comerţ întrucât au sisteme
economice diferite, de exemplu, o ţară
produce cereale, iar alta maşini şi
pentru a-şi satisface necesităţile la
ambele produse schimbă cereale
contra maşiniu. Al-doilea motiv constă
în faptul ca ţările sunt înclinate să
realizeze o producţie de serie mare,
ceea ce înseamnă că fiecare ţară tinde
să producă un număr limitat de
produse pe o scară mare, deci mai
eficient, decât să încerce să producă
orice produs, indiferent de cantitate
şi/sau costuri.
În ambele situaţii fiecare ţară
obţine avantaje din faptul că face
comerţ cu alte ţări. Drept consecinţă,
în paralel cu diviziunea muncii pe plan
intern, caracteristică oricărei activităţi
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economiilor naţionale, al grupărilor
economice regionale.
În condițiile unei economii de piață
echilibrate,
schimburile
comerciale
trebuie să fie caracterizate de un climat
echidistant, cu facilități egale și
comparabile pentru toți cei implicați.
Inexistența unui asemenea climat poate
conduce în timp la apariția unor
discrepanțe majore între
diferite
sectoare ale economiei sau chiar între
agenți economici din același sector de
activitate, indiferent dacă vorbim despre
nivelul național sau internațional al
economiei.
Se observă deci că echilibrul
economic poate fi dezvoltat atât la
nivel internaţional, cât şi naţional
(regional şi local) printr-o stimulare a
liberei concurenţe şi prin dezvoltarea
mediului de afaceri. Nu trebuie însă să
uităm că acest lucru poate fi îngreunat
de faptul că organizaţiile, aflate întrun mediu de afaceri, de multe ori, atât
local cât şi global, sunt nevoite să facă
faţa unui pluralism instituţional, cu
multe instituţii publice care, de multe
ori, se află chiar ele în competiţie.
Provocările majore cu care se
confruntă companiile româneşti,
administraţia publică şi alţi actori de
pe piaţă au dus la necesitatea de
consolidare a competitivităţii la
diferite nivele.

Strategia Naţională de Broadband
a României, care va fi în curând
aprobată, prevede ca obiective
strategice: extinderea infrastructurii
de broadband în zonele insuficient
deservite şi creşterea extensivă a
disponibilităţii şi atractivităţii eserviciilor.
Sectoarele de prioritate strategică,
care joacă un rol determinant în
dezvoltarea
pieţei
serviciilor
broadband, sunt: guvern, educaţie,
sănătate, economie.
Din acest motiv susţinerea şi
dezvoltarea segmentului mai sus
abordat
este
esenţială
pentru
funcţionarea continuă a mediului
economic, social, politic etc..
Astfel, creşterea economică a
oricărei ţări este rezultatul acţiunii
conjugate a două categorii de factori:
interni şi externi. Cei interni, legaţi de
eforturile pe care le face fiecare popor
pentru a-şi dezvolta economia, au un
rol determinant. Cei externi, legaţi de
participarea ţărilor la circuitul
economic
mondial,
influenţează
creşterea
economică
în
mod
nemijlocit, prin intermediul factorilor
interni
multiplicându-le
sau
diminuându-le forţa.
Printre factorii externi, un rol
deosebit de important şi în continuă
creştere o are dezvoltarea prin
utilizarea optimă a componentelor
hard şi soft ale e-economiei, cu o
influenţă majoră asupra creşterii
economice, aceasta exercitându-se sub
mai multe forme.
Cercetările recente au confirmat
importanţa sectorului TIC pentru
dezvoltarea
economică
şi
competitivitate la nivelul societăţii

„În conformitate cu obiectivele
specifice stabilite în Agenda Lisabona şi cu
strategia 2010 („2010 – O societate
europeană informaţională pentru creştere
economică şi crearea de noi locuri de
muncă”), este esenţială sublinierea
importanţei accesibilităţii şi dezvoltării
infrastructurii broadband ca priorităţi ale
dezvoltării societăţii informaţionale în
România”.
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informaţionale şi a progresului
înregistrat până în prezent de
România. În planul economic al
extinderii societăţii informaţionale ne
confruntăm
cu
următoarele
componente ce duc la o creştere
susţinută şi continuă a e-economiei:
- creşterea
productivităţii
prin
informaţionalizarea şi retehnologizarea
proceselor de producţie;
- utilizarea TIC în procesele de
management la nivel micro şi macroeconomic;
- implementarea de aplicaţii şi
servicii suport pentru sectorul
de
business şi public în vederea optimizării
muncii factorului uman.
Din ce în ce mai multe organizaţii
consideră
cunoştinţele
şi
competenţele de care dispun ca fiind
activul cel mai de preţ; fără acestea,
activele financiare sau materiale nu ar
avea aproape nici o valoare.
În perspectiva managementului
contemporan, avantajul concurenţial
îşi deplasează tot mai mult centrul de
greutate
spre
participarea,
responsabilităţile şi puterea de decizie
a managerilor şi angajaţilor de la
nivelele
inferioare.
În
această
perspectivă se consideră că aceştia
ştiu ce au de făcut (au competenţa
necesară), doresc să reuşească şi
interesele lor corespund obiectivelor
organizaţiei. Cadrele de conducere
trebuie să acţioneze astfel încât atât
angajaţii cât şi întreprinderea să
atingă aceste obiective.
Succesul unei afaceri depinde în
bună parte de armonizarea cu mediul
în care aceasta funcţionează, de
deschiderea la influenţele externe şi,
în general, de capacitatea de adaptare

a organizaţiei respective la curentele
sociale şi morale contemporane.
Sistemele
informatice
oferă
posibi-litatea obţinerii, analizării şi
interpretării unei mari cantităţi de
informaţii,
ajută
decidenţii
să
reacţioneze mult mai rapid într-un
mediu economic din ce în ce mai
complex şi mai dinamic şi, nu în
ultimul rând, permit un transfer de
responsabilitate şi putere de decizie
spre nivelele inferioare.
În prezent, se lucrează din ce în ce
mai mult în medii automatizate, noile
modalităţi de comunicare în reţea
permit
difuzarea
rapidă
a
informaţiilor, organizarea în timp util
a unor grupuri de lucru flexibile, o mai
bună sincronizare a activităţilor la
nivelul organizaţiei. Se poate spune că
dezvoltarea tehnologiilor informatice
şi a posibilităţilor de comunicare pe
care acestea le oferă au o influenţă
puternică asupra modificării gândite
sau
spontane
a
organizării
întreprinderii. Se creează, astfel,
premise sigure către noi produse şi
servicii TIC cu impact asupra creşterii
economice ce stau la baza dezvoltării
e-economiei.
Atât la nivel guvernamental, cât şi
la nivelul Uniunii Europene, sunt
dezvoltate în momentul de faţă o serie
de programe şi proiect de susţinere a
implementării
sistemelor
informaţionale în diversele arii ale
economiei. Aceste programe sunt
concepute ca domenii majore de
intervenţie, ce au următoarele
obiective de atins:
- un sistem informatic reorganizat şi
modelat strict pe necesităţile mediului
de afaceri;
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- îmbunătăţirea
deciziilor
manageriale prin implementarea de
sisteme TIC inovative şi adaptate
riscurilor existente;
- dezvoltarea comerţului electronic;
- extinderea utilizării aplicaţiilor de
instruire on-line.
Costurile de producţie scăzute,
care într-o economie globalizată nu îşi
mai pot susţine cauza, necesită a fi
înlocuite prin realizarea de produse
inovative
pentru
economia
tradiţională românească, produse ce
vor duce la creşterea cifrei de afaceri,
a forţei de muncă investită şi, implicit,
va oferi un mediu mai stabil din punct
de vedere a politicilor economice şi
fiscale. O importanță majoră trebuie
acordată și activității de sprijinire a
diversificării ariei de investiții, ca
domenii adresabile, fie acestea domenii
noi sau deja consacrate, cât şi sprijinirii
modernizării
tehnologice
a
companiilor productive. Scopul final al
suportului acordat economiei trebuie
să fie acela al atragerii unor resurse
financiare suplimentare în economiei,
deoarece, în fond, lichiditatea într-o
economie
atrage
după
sine
consolidarea socialului şi politicului.
Îmbunătăţirea relaţiilor între
principalii actori de pe piaţă şi
interconectările optime de la nivelul
mediului de afaceri ţin în cea mai
mare
parte
de
introducerea
tehnologiei
informaţiei
şi
comunicaţiilor
în
procesele
productive. O introducere deopotrivă
gene-ralizată şi orizontală, ceea ce va
duce cu precădere la o îmbunătăţire a
metodelor
de
inovare
privind
mijloacele şi tehnicile de producere şi
comercializare a
bunurilor şi

serviciilor.
Cererea şi oferta depind astăzi de
modalitatea prin care alegem să
oferim
informaţia
pieţii,
consumatorului final. În acest fel,
tehnologia informaţiei reprezintă o
precondiţie pentru stimularea cererii
şi angrenarea ofertei, în aşa fel încât
mediul de întâlnire a celor două să fie
cât mai atractiv şi mai diversificat.
Gradul de „pregătire” în ceea ce
priveşte e-economia fiecărei ţări este
reflectat de indicatori specifici: socioeconomici, respectiv de infrastructură,
ai tehnologiei folosite. Indicatori
importanţi arată în mod expres
potenţialul de creştere, tendinţa
oamenilor de afaceri, a guvernelor de
a face afaceri pe cale electronică (se
are în vedere numărul de utilizatori de
card-uri, barierele existente în
perceperea beneficiilor generate de eeconomie etc).
Este important de ştiut ce
componentă
a
unei
tranzacţii
electronice este utilizată, sau ce tip de
afacere, cine sunt actorii implicaţi,
caracteristicile
socio-demografice,
tipul
tranzacţiei
(internă,
internaţională, urbană, sau rurală).
Impactul este reflectat de indicatori
concentraţi pe efectele de multiplicare
ale componentei respective a eeconomiei (e-commerce, tranzacţii
bancare, plăţi bancare etc.), efectul
asupra pro-ceselor de producţie, a
modelelor de afaceri, sau locurilor de
muncă.
Noutatea faţă de economia clasică
constă în modalitatea diferită de
personalizare, distribuţie, schimbul de
mărfuri, felul în care consumatorii şi
oamenii de afaceri caută şi consumă
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produse. De asemenea, probleme noi
ca
securitatea,
incriptarea,
confidenţialitatea
informaţiei,
protecţia consumatorului sunt de luat
în considerare în contextul apariţiei
economiei digitale. Toate acestea
ridică probleme diverse, dacă ne
gândim la faptul ca în prezent sunt
peste 250 de milioane de web-site-uri,
iar realizarea site-urilor nu reprezintă
un element de „standardizare”.
Este o realitate faptul că sistemele
informaţionale formale au un impact
limitat asupra managerilor. Cele mai
puţin formale (sisteme ad-hoc), care
pot fi realizate foarte rapid, pe baza
unor informaţii noi, şi care pot fi
adaptate unor cerinţe concrete ale
unor grupuri particulare de decidenţi
sunt mult mai apreciate. Proiectanţii
sistemelor informatice trebuie să ţină
seama de necesitatea de a crea
sisteme care să poată prelucra
informaţii cât mai generale, să
prezinte facilităţi privind comunicarea
cu alte surse de informaţii (atât
interne, cât şi externe organizaţiei) şi
să ofere mijloace cât mai eficiente
pentru comunicarea între manageri şi
ceilalţi angajaţi în cadrul organizaţiei.
Un rol aparte în noua viziune
asupra e-economiei revine sistemelor
inter-organizaţionale, sisteme ce
permit auto-matizarea fluxului de
informaţii între organizaţii, cu scopul
de a crea un sistem eficient de
management al informaţiei. Un astfel
de sistem permite previziuni asupra
cerinţelor clienţilor şi o eficientizare a
livrării de produse şi servicii,
conducând la un management mai bun
al relaţiei client-furnizor, respectiv
cerere-ofertă.

Prin derularea acestor activităţi, o
anumită organizaţie poate să îşi
crească productivitatea, eficacitatea,
dar şi să opti-mizeze comunicarea
între toate nivelurile proprii, interne,
sau în relaţia cu alte organizaţii.
Sistemul interorganizaţional poate
permite schimbul de tehnologii şi
informaţii, ceea ce conduce la o
accesabilitate sporită a cunoştinţelor
partenerilor de afaceri. În timp, se
poate observa o acumulare sporită a
acestor cunoştinţe şi, de aici, se poate
ajunge la reducerea diferenţelor la
nivel de informaţii între organizaţii.
Partenerii au astfel la dispoziţie
cunoştinţe suplimentare, ceea ce le va
permite
să
obţină
avantaje
competitive. De asemenea, prin
intermediul
acestui
sistem,
organizaţiile pot detecta din timp
schimbările din mediul în care îşi
desfăşoară activitatea, ceea ce permite
o
îmbunătăţire
a
procesului
decizional.
Aceste strategii trebuie orientate
către segmentul IMM-urilor şi cel al
învăţării
continue
(e-learning),
deoarece în segmentul de IMM se află
potenţialul inovativ şi adaptabil la
cerinţele mediului de piaţă, încurajând
astfel trecerea peste obstacolele
competiţionale.
Este necesar pe viitor să se
concretizeze investiţii în următoarele
sfere de activitate ale e-economiei: elearning (platforme de învățământ la
distanță), e-payment (dezvoltarea
domeniului plăților on-line), comerț
electronic, licitații electronice, etc.
Discrepanţele apărute la nivelul
zonelor urbane şi rurale, considerate
ca zone de eşec în implementarea
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elementelor cheie de îmbunătăţire a
infrastructurii, întârzie dezvoltarea şi
creşterea la cotele dorite a eficienţei
serviciilor destinate e-economiei. De
asemenea, implementarea pe arii
extinse de către IMM-uri a diverselor
programe e-economia şi dezvoltarea
unui mediu e-Business dinamic, cu un
impact rapid asupra structurii de cost
a operatorilor economici, ar conduce
la o creştere în termeni matematici a
mediului de afaceri şi, respectiv, o
consolidare a economiei în general.
Realizarea
unor
sisteme
informatice viabile presupune acţiuni
conjugate de asigurare a tuturor
elementelor menţio-nate, neglijarea
chiar şi numai a unuia dintre acestea
putând compromite sistemul în
ansamblu. Schimburile tot mai rapide
în mediul de afaceri au determinat ca
sistemele informatice să ajungă o
com-ponentă esenţială a organizaţiei
în îndeplinirea scopului acesteia (în
esenţă, obţinerea de profit).
În
concluzie, sprijinirea e-

economiei derivă din adoptarea de
soluţii integrate la nivelul firmelor,
prin reducerea costurilor pe termen
lung, facilitarea intrării pe pieţele
interne şi externe, dezvoltarea unui
management mai eficient, securitatea
sporită a reţelelor electronice, ceea ar
duce la un sector de e - business sigur
şi dinamic.
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Abstract: This paper tries to demonstrate that concurrently with
corporation globalization there are fundamental changes to its economic
and social “comportment”/behaviour. If our perception will be tributary
to the old image of corporation related to a certain territory, relatively
easy to control and interested in the social environment where it evolves,
then it is possible that reality will take us completely by surprise. The
economic destiny of the society was directly connected to the profitability
of its corporations and vice versa but today this double dependence has
become more and more uncertain.
Keywords: the prisoner’s dilemma, responsibility, control, globalization.
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Corporaţia tinde să-şi perpetueze
imaginea construită începând cu a doua
jumătate a secolului XIX, astfel încât
începe să crească distanţa dintre
percepţia noastră asupra ei şi realitatea
actuală. De aceea, într-o lume a
schimbărilor rapide şi nu de puţine ori
dramatice continuăm să căutăm strategii
de dezvoltare durabilă, deşi durabilitatea
înseşi începe să se sustragă definiţiilor
obişnuite. Acum aproximativ o sută de
ani, corporaţia era indisolubil legată de
marea birocraţie care făcea posibilă
producţia de bunuri şi servicii de
standardizate, relativ ieftine şi de mare
serie. Pentru acest tip de producţie de
„mare volum” corporaţia investea în
active tangibile (fabrici, utilaje, depozite,
laboratoare etc.), şi angaja un număr
mare de muncitori şi cadre medii de
conducere, fiind astfel principala poartă
de intrare spre clasa de mijloc. Se poate
afirma despre „vechea” corporaţie
americană, de exemplu, că a demonstrat
puterea economică a naţiunii, a făcut
faima competitivităţii americane şi a creat
puternica clasă de mijloc. (Reich,
1991/1996) Toate acestea au fost însă
posibile deoarece ea era puternic legată
de un teritoriu naţional şi de un stat al
cărui simbol devenea deseori. De pe la
mijlocul secolului XX susţine Robert
Reich, vechea corporaţie nu mai este
decât o „faţadă” în spatele căreia mişună o
mulţime de grupuri şi subgrupuri
descentralizate care încheie tranzacţii cu
unităţi răspândite în toate colţurile lumii.
Din acest moment, imaginea noastră
despre corporaţie începe să aibă din ce în
ce mai puţine puncte comune cu o
realitate empirică deosebit de complexă şi
schimbătoare.2

Cel mai faimos joc de sumă nulă, cel
de tip dilema prizonierului, are în forma sa
clasică doi jucători şi un „arbitru” care
împarte pedepsele şi recompensele.
Rezultatul optim al jocului, când ambii
jucători obţin recompensa maximă, este
atins atunci când decizia prizonierilor,
aflaţi în imposibilitate de a comunica, se
bazează pe încredere reciprocă.1 Teste
experimentale extensive, desfăşurate în
condiţii de laborator, au demonstrat că
studenţii în economie, spre deosebire de
cei din oricare alt domeniu, sunt în mod
constant înclinaţi să ajungă la rezultatul
suboptim al jocului deoarece decizia lor se
bazează exclusiv pe calculul raţional.
(McLean, 1996/2001, p. 140)
Este uşor să încercăm să ne imaginăm
doi „corporate actors”, doi actori sociali
„agregaţi”, corporaţia şi societatea civilă
de exemplu, şi un arbitru care veghează
asupra respectării regulilor jocului şi care
este desigur „statul” sau „guvernământul”.
Analogia poate părea uşor forţată dacă ne
gândim că în realitate cei trei actori în
discuţie poartă negocieri continue, aşadar
comunică în permanenţă unul cu celălalt.
Dar jocul de tip „dilema prizonierului” a
fost generalizat pentru parteneri cu
interacţiuni recurente, în cadrul aşa –
ziselor „superjocuri”, şi a fost aplicat la
forme de interacţiune de tip „negociere”
atât în cazul organismelor comerciale cât
şi în cazul celor politice (cursa
înarmărilor, politica veniturilor, acorduri
de tip GATT, acorduri pentru reducerea
poluării). Continuând aşadar analogia de
mai sus, trebuie spus că, aproximativ
acum o jumătate de secol, caracteristicile
celor trei actori au început să se schimbe
dramatic astfel încât şi locul lor în cadrul
jocului pare să se modifice.
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Societatea civilă, prin instituţiile şi
organizaţiile ei specializate reuşise, în
timpurile clasicismului corporatist, pe de
o parte, să denunţe public externalităţile
negative produse de marea organizaţie în
domeniul sănătăţii publice, sănătăţii
mediului sau drepturilor civile şi să ceară
măsuri de reducere a lor, iar pe de altă
parte beneficia direct de rentabilitatea
corporaţiilor
naţionale.
Destinul
economic al societăţii era legat direct de
rentabilitatea corporaţiilor sale şi
viceversa.
Astăzi,
această
dublă
dependenţă devine din ce în ce mai
incertă deoarece, în epoca „modernităţii
fluide” se pare că asistăm la sfârşitul
„angajamentelor
reciproce”
între
supraveghetori şi supravegheaţi, între
muncă şi capital, lideri şi adepţi, majorităţi
„aşezate” şi elitele nomade şi
extrateritoriale.
(Bauman,
2001)
Debilizarea legăturilor sociale nu se
produce doar între subsistemele societăţii
ci şi între indivizi3, făcându-l pe Alain
Touraine să ne avertizeze că ne apropiem
de „sfârşitul definirii fiinţei umane ca
fiinţă socială” (Touraine apud Bauman,
ibid., p24) Spaţiul dezbaterii publice reale
pare din ce în ce mai gol, în pofida
proliferării vorbăriei la ore de maximă
audienţă, în timp ce interesul public se
reduce treptat la curiozitate în privinţa
vieţii private a politicienilor şi starurilor
din show-biz, iar problemele sociale se
reduc la probleme personale, punctuale şi
nonaditive. În aceste condiţii ce putere de
negociere şi de supraveghere mai poate
avea ceea ce numeam până acum
„societate civilă”?
Statul, fie şi în ipostaza sa minimală
de arbitru al jocului social, pare a mai
avea legătură doar cu gestionarea
percepţiei publice asupra spaţiului social,

nu cu definirea unui spaţiu al solidarităţii
şi controlului politic. Graniţele sale au
devenit perfect permeabile pentru
capitalurile financiare care nu numai că
sunt aproape de necontrolat dar exercită
presiuni uriaşe şi ameninţă cu retragerea
dacă guvernul nu răspunde favorabil
solicitărilor.
Guvernământul
este
constrâns aşadar să desfăşoare o
adevărată artă a seducţiei faţă de
capacităţile
investiţionale
ale
corporaţiilor, fie ele interne sau externe,
deşi această distincţie îşi va pierde rapid
din relevanţă, şi să reziste eroic
tentativelor de şantaj şi corupţie. În
această situaţie, gestiunea spaţiului
naţional ca spaţiu al interesului general şi
al solidarităţii nu mai este posibilă
deoarece profesionalizarea intereselor
dizolvă politica într-o mulţime de
înfruntări particulare şi concentrează
atenţia pe depăşirea situaţiilor punctuale
şi
pe
soluţionarea
problemelor
conjuncturale. (Guhenno, 1993/1995) De
aceea se vesteşte, poate pripit dar nu fără
temei, „moartea naţiunii”, „moartea
politicii” şi „moartea democraţiei” privită
ca un „contract social care precede şi
depăşeşte contractele individuale”. (idem)
Revenind
acum
la
„dilema
prizonierului” se pare că este nevoie de o
redistribuire a personajelor în analogia
făcută: arbitrajul jocului, distribuirea
sancţiunilor şi recompenselor este mai la
îndemâna corporaţiei decât a statului
care, la fel ca societatea civilă, se află mai
degrabă în situaţia de „prizonier”. Cât
despre încredere, ingredientul care ar
putea apropia rezultatele interacţiunii de
o soluţie optimă, nu mai poate fi vorba
nici măcar între actorii individuali,
deoarece aceasta s-a construit în jurul
unor valori comune care, printre altele au
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American Corporation va produce o nouă
minge medicinală, putem afla din presa de
afaceri. Ce înseamnă însă acest lucru?
Mingea va fi concepută de un grup,
compania A, care, din punct de vedere
formal face parte din GAC, dar
funcţionează independent, după o idee
preluată de la compania B, separată
juridic de GAC. Mingea a fost fabricată şi
asamblată de compania C ai cărei angajaţi
folosesc echipamentele şi tehnica din
Taiwan şi Hong Cong; a fost ambalată de
compania D, distribuită de compania E şi
comercializată de compania F; companiile
G şi H au împrumutat banii pentru proiect
şi au vândut deja titlurile de proprietate
altor companii; companiile I şi J vând
mingea în centrele lor de sănătate;
compania K se ocupă de problemele
juridice iar L de reclamă; compania M este
proprietara fabricii unde a fost asamblată
mingea, iar N este proprietara maşinilor.
În sfârşit, compania W ţine contabilitatea
şi administrează beneficiul net plus
amortizările, iar X, Y şi Z se ocupă de
deplasări, comunicaţii şi logistică. Ce este
de fapt Great American Corporation, unde
se află valoarea reală a afacerii şi cum se
3
distribuie riscurile?
Problemele
individualizării în perioada tranziţiei
postcomuniste, observă L. Vlăsceanu
(2007, p. 123), sunt legate de conflictele
identitare generate la rândul lor de
fragmentarea,
reconstrucţia
şi
multiplicarea
posibilităţilor
de
recompunere identitară. Acest proces este
însă valabil pentru tot spaţiul culturii
vestice deoarece „individualizarea” ca
aptitudine practică şi realistă de
autoafirmare pare a fi umbrită de ceea ce
Bauman numeşte „individualitate ca
destin”, însingurare, cu alte cuvinte,
datorită fisurii apărute între dreptul la
auto afirmare şi capacitatea de a controla
condiţiile sociale care fac posibil acest
drept.

făcut posibilă funcţionarea pieţelor, de
exemplu, dar de care homo oeconomicus
s-a debarasat încet, încet, pe parcursul
istoriei sale. Să fie oare aceasta o veste
proastă? Adevărul este că nu putem
spune cu certitudine. Ceea ce putem însă
afirma este faptul că, în noile condiţii, nu
putem vorbi de responsabilitate
corporatistă pentru că ar însemna ca
aceasta să şi-o definească singură în
condiţiile în care „contractul social” tinde
să se fragmenteze într-o cascadă de
contracte individuale, bazate pe reguli ce
decurg mai degrabă din raţionalitatea
economică decât din raţionalitatea
socială. Aceasta din urmă este mult mai
complexă şi include ca o componentă de
bază
ceea
ce
Weber
numea
Wertrationalitat, adică acţiunea raţională
în raport cu valorile. Ori, valorile
modernităţii tind să fie acum înlocuite de
cele ale postmodernităţii despre care nici
chiar promotorii lor nu par a şti prea
multe, în ciuda proliferării etichetelor gen
„valori
postmaterialiste”
sau
„postdeontologice”.

Note:
Exemplul tipic de joc şi recompense
asociate este următorul: doi prizonieri,
suspectaţi de comiterea unei crime, sunt
ţinuţi separat şi anchetaţi. Dacă nici unul
nu recunoaşte fapta sunt puşi în libertate;
dacă unul tace iar celălalt mărturiseşte, cel
care a tăcut primeşte o pedeapsă severă
iar celălalt este recompensat; dacă ambii
depun mărturie unul împotriva celuilalt,
ambii vor fi pedepsiţi. Strategia pur
raţională îi face pe prizonieri să rateze
libertatea.
2 Exemplul lui Reich (op. cit., pp. 90-91)
este cât se poate de revelator: Great
1
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Abstract: The paper is on the recent political language with some
examples from the Italian and Romanian politics. It is absolutely
necessary from the very beginning to distinguish between „the political
language” and „the language of the politicians”. If the first one is used by
the researchers in the fields of the political science, history or philosophy
and has a relatively formal character, with a largely specialized
vocabulary and a certain tendency towards unambiguous semantics, the
second one - the language generally used by the journalists and by the
politicians when they talk about politics - can be called only in a very
wide sense as a sectoral language, since it has a technical lexicon and is
mostly related to the meaning given by the speaker. The political
language has as receiver the entire population and as an intention, that
one to inform or communicate ideas and intentions, to provoke emotions,
emotional consensus and to persuade. This form of communication, even
if it is based on the traditional vocabulary of the political science, it
extends over the daily language and over the specialized vocabulary, too,
and, thus it shall constitute a heterogeneous linguistic entity that has at
its disposal a very diverse lexical and semantic range.
Keywords: political language, communication strategies, discourse,
crisis
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jurnalişti şi de politicieni atunci când
vorbesc despre politică - poate fi numit
doar într-un sens foarte larg limbaj
sectorial, întrucât nu dispune de un lexic
tehnicizat şi ţine mai mult de semnificaţia
pe care i-o dă vorbitorul.
Limbajul politic are drept destinatar
întreaga populaţie, ori, funcţie de opţiunile
strategice implicite, numai un segment al
unei entităţi comunitare asumând drept
scop
operaţional
informarea
ori
comunicarea unor idei şi intenţii şi, astfel,
ca subsecvenţă subsidiară, provocarea de
emoţii, de consens emotiv şi persuasiv. O
astfel de formă de comunicare, chiar dacă
se bazează pe lexicul politologic tradiţional,
se extinde şi asupra lexicului cotidian şi al
limbajelor specializate, constituindu-se,
astfel, într-o entitate lingvistică eterogenă
care are la dispoziţie un evantai lexical şi
semantic foarte diversificat.
Binomul limbaj-politică este la fel de
vechi de când este retorica însăşi dată fiind
relaţia organică dintre logos şi polis, având
drept temei utilizarea de strategii
comunicative diverse, astfel încât
auditoriul să accepte tezele propuse de
omul politic. Retorica este în concordanţă
cu productivitatea limbii şi reprezintă
cadrul în care diferitele instrumente din
cadrul unor diverse disciplinare capătă
sens.
Limbajul politic pune pe primul loc
funcţia conativă a limbajului, incluzând
cercetarea consensului şi a adeziunii
interlocutorului. Eficacitatea sa persuasivă
este cu atât mai mare, cu cât actantul
reuşeşte să acopere orizontul cognitiv al
destinatarului şi, îndeosebi, să-l determine
să adere la aserţiunile induse până în
punctul în care ajunge să şi le însuşească ca
fiindu-i proprii.

Limba – alături de istoria limbii - este,
cu siguranţă un domeniu privilegiat pentru
un domeniu de cercetare atât de interesant
precum este limbajul politic. Perspectiva
retoricii, însă, reprezintă dimensiunea nu
numai folositoare unei analize complete a
limbajului politic, dar este şi locul unde poţi
înţelege motivul pentru care lucrurile se
întâmplă într-un anumit fel în destinul unei
ţări.
Limbajul politic este unul dintre acele
locuri privilegiate unde semioza se
manifestă tocmai prin perspectiva retoricii.
Ca în orice discurs argumentativ, strategiile
comunicative sunt strâns legate de
contextul unde are loc actul comunicativ şi
de cel istoric, cultural, spaţial şi temporal.
Perspectiva
retoricii
reprezintă
dimensiunea nu numai folositoare unei
analize complete a limbajului politic, dar
este şi locul unde putem înţelege motivul
pentru care lucrurile se întâmplă într-un
anumit fel în destinul unei ţări. Valoarea
metalingvistică a retoricii o aşează drept
cultură de exprimare şi drept limbaj al
modernităţii. Prin intermediul retoricii este
posibil ca discursul unei personalităţi
politice să capete putere persuasivă şi,
datorită tranzitivităţii sale conative faţă de
destinatar, să explice relevanţa sa pentru
discursul politic – ce se caracterizează
printr-o valenţă multidisciplinară – şi
pentru limbaj.
Este absolut necesar de la bun început
să facem distincţia între “limbajul politic” şi
“limbajul oamenilor politici”. Dacă primul
este folosit de cercetători în domeniul
ştiinţelor politice, istoriei sau filozofiei şi
are un caracter relativ formal, cu un lexic în
mare parte specializat, şi o anume tendinţă
către univocitate semantică, cel de-al
doilea – limbajul folosit în general de
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Opţiunile
comunicaţionale
a
politicianului, care, – e deja un lucru de
notoritate în zilele noastre - , au ieşit din
zona de discurs intrinsecă străvechiului
πολιτικος – politikós (om al cetăţii care ia
decizii colective folositoare polis-ului –
πόλις (cetăţii înţelese ca o comunitate
coezivă), angajează nu atât conţinutul
comunicării, cât modalitatea în care acesta
este prezentat şi strategiile comunicative
puse în practică pentru a-l face să inspire
încredere şi să convingă.
În momentul de faţă asistăm la
disiparea valorii de adevăr din discursul
public. Diferenţa de limbaj dintr-o
perioadă normală din punct de vedere
politico-economic şi una de criză este una
destul de mare. Tensiunea acumulată din
cauza populaţiei care se vede nevoită să
protesteze şi a presei care este mereu
pregătită să culeagă şi să suprindă nu
numai realitatea, dar şi picanteriile, îşi au
un corespondent evident în violenţa şi
vulgaritatea politicienilor.
Pe parcursul următoarelor pagini vom
trece în revistă câteva modalităţi de
exprimare ale unor oameni politici
contemporani. Ne vom referi cu precădere
la discursurile politice recente din vreme
de criză economică ale politicienilor Silvio
Berlusconi şi Traian Băsescu şi vom
analiza pe scurt discursul politic al acestora
din punct de vedere al limbajului folosit, cu
scopul precis asumat al decelării unor
similitudini. Ambii politicieni au mari
probleme de imagine datorită modului în
care s-au exprimat pe parcursul crizei
economice, dar şi înainte.
În momentul de faţă există un mare
interes faţă de limbajul politic românesc.
Acelaşi lucru se poate spune despre
limbajul politic italian. Romano Prodi,
Gianfranco Fini, Umberto Bossi şi Silvio

Berlusconi, prin intermediul discursului
politic au epuizat tone de hârtie aparţinând
diverselor
publicaţii
italiene
şi
internaţionale. Este un limbaj comun de
criză între Silvio Berlusconi şi Traian
Băsescu? Un limbaj care să nu mai ţină
cont de cele mai elementare reguli ale
retoricii sau ale bunului simţ? Din
materialele consultate până în momentul
de faţă se pare că există o bibliografie
bogată legată de cei doi lideri politici, dar
pentru fiecare în parte.
Pe parcursul cercetării aspectelor
lingvistice al discursului politic din această
perioadă, am identificat eventuale puncte
comune ale particularităţilor de limbaj ale
celor două personalităţi politice, şi anume:
violeţa, agresivitatea limbajului, recursul al
un registru lingvistic limitat, destul de
puţin elevat şi elaborat, folosirea
termenilor aparţinând argoului şi
jargonului, neglijenţă retorică, limbaj
abrupt, cinismul, tendinţa dictatorială de a
avea mereu dreptate, aceeaşi lipsă de
conţinut moral: utilizarea tehnicii
dezminţirii fără a se prevedea consecinţele
politice, pentru a fără a calcula şi, eventual,
a preveni consecinţele politice, pentru a
compensa lipsa unui limbaj adecvat,
academic, nuanţat, folosirea picanteriilor, a
situaţiilor jenante.
Amândoi mizează pe instinctul politic
şi mai puţin pe elaboarre, chiar dacă au o
strategie de comunicare, nu ţin cont de ea
în final, iar la ei discursul politic îşi pierde
din semnificaţia actului verbal. Cei doi
politicieni folosesc funcţia persuasivă a
limbajului, intensitatea propriei convingeri
şi termeni emotivi pentru a induce o stare
emoţională interlocutorului (Berlusconi:
„L’Italia è il paese che amo”, iar Băsescu
declară cu convingere: “Sunt îndrăgostit de
ţara mea”).
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În ceea ce priveşte diferenţele legate
de limbajul celor doi oameni politici, am
remarcat faptul că potenţialul de
comunicator al lui Berlusconi este mult
mai mare.
Andrei Pleşu, într-un articol din
„Dilema Veche”1, considera că Traian
Băsescu mizează mai mult pe „replica
usturătoare mai mult decît pe cordialitatea
calmă”, şi că preşedintele nu pare procupat
de „problema limbajului, a comunicării
adecvate, a igienei stilistice la care ar trebui
să-l oblige funcţia”, menţionând că
originalitatea, spontaneitatea, şi gestul
tranşant ar fi bine ca să fie „ambalate cu
grijă, cu inteligenţă şi, dacă se poate, cu un
minim bun-gust”. Potrivit fostului consilier
prezidenţial, omul de cultură Andrei Pleşu,
în ultima vreme, Traian Băsescu a evoluat
spre o neglijenţă „retorică” sporită, asupra
căreia ar fi indicat să reflecteze, mai ales în
vremuri de criză, când nivelul de
iritabilitate al tuturor cetăţenilor este mai
ridicat ca oricând. Acesta nu consideră
declaraţiile recente ale Preşedintelui drept
„optimiste” sau „echilibrate”, ci drept
retorsiunile euforice ale cuiva care vrea
mereu să aibă dreptate.
Preşedintele României este celebru
pentru frazele picante încă de pe vremea
când era primar al capitalei. Mulţi îşi
amintesc fraza rostită în faţa unor
persoane care cereau soluţionarea de către
Primărie a anumitor probleme şi dată în
mod obsesiv pe posturi pentru impactul pe
care l-a avut asupra tuturor şi pentru
surpriza neplăcută pe care aceasta
generat-o: „Băi, linişte, ce dracu’!”
Într-o declaraţie din cadrul unei
emisiuni la care a fost invitat Preşedintele
României la postul naţional de televiziune
B1 TV, din luna septembrie 2010, acesta a
făcut la adresa opozanţilor afirmaţii care

nu denotă o prea mare subtilitate
lingvistică sau strategică din punctul de
vedere al comunicării: despre Victor Ponta,
preşedintele a declarat că în 2008 „a venit
preş” la el în birou, întrebând dacă l-ar
putea sprijini la alegerile pentru Primăria
Capitalei. Continuând la adresa lui Ponta,
Preşedintele a adăugat: „Nu mai pot să-i
mai tolerez obrăznicia, când văd câte
parale face.”
Preşedintele a mai surprins presa şi
prin replica tăioasă adresată unei femei în
timpul unei vizite din data de 4 iulie 2010
în comuna Săuceşti, judeţul Bacău, acolo
unde oamenii au fost afectaţi de inundaţii.
Preşedintele a discutat atunci din nou în
contradictoriu cu o localnică şi s-a enervat
în momentul în care aceasta i-a spus că
autorităţile locale ar fi furat din banii
alocaţi pentru infrastructură: „Doamnă,
nici eu nu am încredere în cei care mă
mint. Spectaculoasă cum sunteţi, aici nu
suntem la televiziuni, nu suntem la Tatulici,
la Dan Diaconescu.... Dacă spuneţi că s-au
furat bani, minţiţi. Pentru că nu s-au dat
bani. Încetaţi să mai minţiţi în comună, nu
vă luaţi după televiziuni pentru că nu au
interesul să sprijine administraţia. Nu vă
mai ascult pentru că minţiţi”, a reacţionat,
iritat, preşedintele Traian Băsescu, după
care i-a spus primarului comunei: „Bă,
lucrarea asta să se facă transparent, că de
asta apar probleme!”2
Starea de criză este o pierdere, din
punct de vedere logic şi, prin urmare, şi din
punct de vedere moral, al practicii
reflexive, în general. „Cine mai iubeşte
adevărul?”, se întreabă unii jurnalişti din
Italia, exasperaţi de faptul că argumentarea
raţională a fost înlocuită de opinia
personală, de râsul persiflant, de
promisiunea nefundamentată pe realitate,
de mutarea discursului pe cel ce pune
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întrebarea şi pe falsele informaţii. La
rândul ei, România postdecembristă nu a
schimbat doar un sistem de putere, ci un
sistem de putere care a devenit un
sistemul lingvistic, un sistem structurat pe
un discurs public precar, aproape de
nivelul analfabetismului, cu unul bazat pe o
retorică la fel de goală însă profund infiltrat
de un spirit al picanteriei ieftine şi al
replicii înglobabile zonei de mahala.
Care a fost jocul lingvistic la care
populaţia a fost supusă şi în Italia? Care a
fost limbajul dominant al politicienilor?
Ceea ce presa italiană reţine este că, prin
intermediul lui Berlusconi, prin prezenţa
sa permanentă pe scena politică în ultimii
cincisprezece ani, a implementat o
schimbare completă în modul de
exprimare, prin urmare, de a relaţiona cu
lumea. Care a fost transformarea cea mai
importantă? Berlusconi a făcut să dispară
nivelului referenţial al limbii, înlocuindu-l
cu un nivel care ar putea fi numit „gol din
punct de vedere al performanţei.” Nu mai
are importanţă dacă mesajul e lipsit de
relevanţă, dacă afirmaţiile sale sunt
credibile,
ancorate
la
realitate,
contradictorii, pentru că îşi poate permite
oricând să dezmintă acea declaraţie sau
informaţie în următoarea zi. Declaraţiile
sale nu trebuie să treacă testul de coerenţa
logică sau morală. Ce va fi evaluat din
discursul său, va fi doar efectul dezminţirii
informaţiei din ziua următoare. Acesta este
jocul lingvistic şi retorica de care se plânge
presa italiană astăzi3.
Tullio De Mauro aminteşte, referinduse la limbajul premierului italian, un scurt
discurs de-al lui Berlusconi din 1994, de
aproximativ 1300 de cuvinte, dar în care
strategia de identificare este bine marcată
încă de la începutul discursului, în termeni
extrem de emoţionali („Italia este ţara pe

care o iubesc”). În sine, Patria are caracter
pre-politic şi, de asemenea, metapolitic. Legată de ideea politică de Naţiune,
aceasta devine expresie emoţională,
trezeşte sentimente de apartenenţă la
aceleaşi valori, la acelaşi neam.
Alegerea făcută de Berlusconi pentru
ca publicul să ajungă la intensitatea
convingerilor sale arată faptul că, pentru a
îndemna publicul să i se alăture în discursul
său, se concentrează pe ceea ce Peirce ar numi
metoda autorităţii. Unele tabloide italiene îşi
pun chiar problema cum să găsească o cale să
se opună dictaturii retoricii lui Berlusconi. În
comunicarea politică a lui Berlusconi,
momentul de re-torică a comicului a devenit
din ce în ce mai pregnant, susţin acestea. Nu
doar situaţii, imagini şi subiecte comice fac
parte din dis-cursul său politic, dar şi un stil
aparte de a gesticula, de a glumi şi de a adresa
întrebări retorice presei şi populaţiei. Numit
de unii jurnalişti italieni „campion al
populismului agresiv”, Berlusconi transformă
discursul politic din comunicarea unor
elegante sensuri
de
acte verbale,
capabile să convingă, în divertisment
ieftin, potrivit acestora. Astfel, golită de
orice sens, politica este redusă la consideraţiile
personale ale unui antreprenor care se
bazează pe spiritul său de afaceri şi
care se propune ca factor de decizie suprem.
Prin urmare, în opinia Profesorului
Prospero de la Universitatea La Sapienza
din Roma, anti-politica este un mijloc de
a scăpa de responsabilitatea pe termen
lung. Şi în acel moment este ideal ca să se
ivească cealaltă componentă a strategiei
retorice a premierului italian: de
construcţie a imaginii de sine ca om excepţional, care ia decizii rapide şi, mai presus
de toate, care nu este indiferent faţă
de interesele de bază ale societăţii.
Aparenţa că se lucrează intens pentru
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binele populaţiei, simularea de termene
limită respectate cu o miraculoasă seriozitate, toate acestea vin să înlocuiască ceea
ce, de fapt, ar trebui să se întâmple4.
Nu de puţine ori comportamentul şi
limbajul lui Berlusconi au fost considerate
ca aparţinând unui căpitan de echipă de
fotbal5: super, un duro, con le palle, sunt
cuvinte folosite de premier în timpul unor
discursuri politice. Inclusiv coglioni,
termen folosit pentru a-i caracteriza pe cei
ce vor vota cu stânga6. Un limbaj nedemn
de o asemenea funcţie, - coglioni, indegni,
froci, minorati mentali7– alături de o
tehnică a insultării şi a distragerii atenţiei
către altă direcţie8.
Cei din presa străină sunt debusolaţi în
astfel de momente, în care trebuie să
traducă simultan aceşti termeni de jargon
şi argou. Agenţiile de presă Reuters şi cea
spaniolă Efe au trebuit să parafrazeze şi să
explice în detaliu semnificaţiile termenilor
argotici folosiţi de către premierul italian.
Pregătind o ediţie specială dedicată
alegerilor din Italia din 1996 şi culegând
toate perlele premierului cu acest prilej,
directorul agenţiei de presă spaniole
menţionate mai înainte, Juan de Lara,
considera în acel moment că toate aceste
lucruri sunt grave9.
La începutul secolului trecut, în
Cercetările filosofice, Wittgenstein a
susţinut imposibilitatea de a ieşi din
limitele pe care limbajul însuşi ni-l impune.
La cincizeci de ani după, John Austin arăta
cum acest limbaj în care suntem cufundaţi
include multe dintre acţiunile pe care le
întreprindem (a promite, a ameninţa etc.).
În era comunicării pe care o parcurgem,
ar trebui să avem format acest spirit de
reflecţie asupra limbii, tocmai pentru a fi
permanent conştienţi de „cuştile” lingvistice
în care suntem închişi10. Gradul de
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interdisciplinaritate al discursului politic este
legat de multitudinea de domenii cărora
acesta se subscrie: lingvistică, sociologie,
politică etc.
În concluzie, considerăm că un discurs
politic coerent, bazat pe o bună cunoaştere
a limbii, dar şi pe realitatea înconjurătoare,
reprezintă cheia succesului oricărui
politician din lume.
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Abstract: The Spanish social reality has evolved during the last years into a
multicultural society, but these “new citizens” are very poorly represented on
the media. They rarely become protagonists of any piece of news and when they
do, the limitations of informative programming promote an stereotyped
discourse.
Romanians lead the ranking of immigration by country of origin in Spain and
their ethnic media are numerous. Along with these, other multicultural media
give voice to the immigrants and deal more deeply with the different identities
to promote integration and coexistence.
Based on the hypothesis that the participation of the Romanians in radio
programmes is scarce, as well as contents referring to this ethnic group, the aim
of this research is to undertake a longitudinal analysis of radio consumption, the
form of participation of Romanians in radio programming, and the Romanian
image transmitted by these contents. Four radio programmes are analyzed:
‘Nuevos Ciudadanos’ (‘New Citizens’) from Punto Radio; ‘Otros Acentos’ (‘Other
Accents’) from RNE Radio Exterior; ‘Rumano en el Mundo’ (Romanian in the
World) from Radio Tentación; and ‘Buenas Tardes Rumania’ (Good Afternoon
Romania) from Integración Radio.
In the discussion and conclusion section we highlight the low consumption of
radio news and two predominant forms of participation: the legal queries and
musical dedications, particularly on ethnic stations, which in this way reinforce
their identitary character. Furthermore, with the end of the labour moratorium
for Romanians and Bulgarians since January 2009 and the free movement of
these workers, the presence of this community on the programming mentioned
above has decreased.
Keywords: radio; programmes; participation; immigration; ethnic media;
Romanians.
Summary: 1. Introduction. 2. Methodology. 3. Romanians’ Media
consumption habits. 4. Content Analysis. 5. Discussion and conclusions 6.
Bibliography. 7. Notes. Translated by Cruz Alberto Martínez Arcos
(University of London)
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1. Introduction
General-interest radio stations have
chosen to create specialized magazine
programmes, which give voice to
immigrants and address the diverse
identities more deeply for the sake of
better integration and coexistence.
However, the short duration of these
programmes, the broadcasting time zone
and other circumstances have put in
evidence the difficulties to normalize
these spaces without turning them into
redoubts.
On national public radio, the show
‘Viento Sur’ (‘South Wind’) by Julia
Murga, on Radio 3 between 2001-2004,
became one of the pioneers in
addressing the issue of immigration, and
was followed by other programmes in
RNE (Spain’s National Radio) and Radio
Exterior like ‘La tierra Prometida’ (‘The
Promised Land’), ‘Otros acentos’ (Other
accents), ‘Travesías’ (‘Crossings’) –
currently on air– or ‘Madrid sin
Fronteras’ (‘Madrid without Borders’) in
Onda Madrid. In the private radio, 'Ser
Latino’ (Being Latino) in Cadena Ser, or
the award winning ‘Nuevos Ciudadanos’
(‘New Citizens’) of Punto Radio have all
become benchmarks.
In parallel, given the increase in the
immigrant population and opportunities
for the advertising market posed by
these new consumers, the so-called
“ethnic media” –made by and for
immigrants– have multiplied and now
exceed 300, according to the census
carried out by the European Minority
Media research team. As Jessica Retis
(2006: 90) points out, "immigrants tend
to seek alternative venues of auto media
representation and moreover, their
demands for information about their

countries of origin encourage them to
seek alternative routes of access to such
content. It was in this context that the
first media production initiatives aimed
at immigrants emerged".
Through local frequencies with local
and regional coverage, and even global
coverage via Internet, stations such as
Radio Tentación, RK 20, La Cultural FM,
Radio Pueblo Nuevo, Cerdanyola Radio,
and Transmedia FM, among others, have
become
referent
media
with
programmes about Romanians.
Radio Pueblo Nuevo began in 1998 as
local radio and later became a radio for
the community of Madrid focused on
immigration. Every Saturday it dedicates
one hour to the Romanians. La Cultural
FM, created in Almeria to promote
multiculturalism, broadcasts on Fridays
the one-hour-long show ‘La actualidad
Rumana’
(‘Romanian
Actuality’)
presented by Marius Dumitrescu in
Spanish and Romanian. Also in two
languages Alin Mercas produces the
program, ‘Român în Lume’ (‘Romanian
in the World’) in RK 20 and Radio
Tentación. In Seville, ‘Buenas tardes
Rumania’ (‘Good afternoon Romania’) is
broadcast by Radio Integración and
Cerdanyola Radio within the space
Inforomanía del Vallés in Romanian and
Catalan.
The Romanian Annamaria Damian,
correspondent of Romania’s National
Radio, between autumn 2007 and spring
2008, presented in Punto Radio
Corredor the news program ‘Otro Punto
de Vista’ (‘Another Point of View’), a
micro local 15-minutes-long weekly (on
Thursdays) Spanish-speaking show
about
the
community
more
representative of Alcalá de Henares and
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the so-called Corredor del Henares: The
Romanians. The goal: "to show the
unknown face of the immigrant, because
there is a very distorted picture, only the
bad is shown, robbery gangs... but there
is no talk about culture, tourism,
gastronomy ... highlighting the good,
encouraging people who are doing well
and discourage those who are not doing
well " [1].
These are just some examples, as
this study is not about making an
exhaustive list of all of them. There are
already studies [2] on the map of the
ethnic and general media dealing with
topics related to immigration. Unlike
these more quantitative analysis about
the subject, my contribution is to address
qualitative issues involving both forms of
participation of immigrants in such radio
programmes
and
the
media
representation through the discourse
promoted in participations in such
spaces.
According to the provisional data
from the 2009 census, the Romanians
who live and work in Spain already add
up to 796,576 which puts them at the top
of the ranking of immigration by
countries (accounting for 14.2% of all
foreigners), and ahead of Moroccans
(710,401) –until recently the most
numerous–, and Ecuadorians (413,715).
Besides the absence of a monographic
work of similar characteristics, the
significant
share
of
Romanian
immigrants in Spain was crucial motive
encouraging this study.
Another interesting fact for this
analysis is that since Romania’s entry
into the EU in 2007 the Romanians are
already fully legal European citizens, but
not completely due to the moratorium

imposed by countries such as Spain to
postponed to 2009 the free hiring and
circulation of Romanian workers.
The first hypothesis tries to establish
to what extent the normalization of the
Romanians’ situation has been gradually
reduced the presence of Romanians on
radio. The second objective is to
establish
whether
their
media
consumption habits are related to their
participation. The finally objective is to
address the image of Romanian
collective derived from its media
representation in the radio.
The aim is therefore to establish the
degree and form of participation of this
group in radio programmes, to compare
the protagonist representations of these
citizens in “ethnic programmes”
broadcast by local, and regional Spanish
radio stations, and to describe the image
promoted about Romanians through
these programmes.
2. Methodology
This work is based on longitudinal
qualitative content analysis to identify
trends.
The criterion for the selection of
programmes is focused on specialized
magazine shows exclusively and
continuously dedicated to the treatment
of immigration, both within public and
private broadcasting stations and those
created by and for immigrants.
The European Minority Media
research group of the University of
Poitiers has developed a directory of
media created as a consequence of the
phenomenon of immigrations in Spain.
Cristina Navarro establishes three
categories in the different media (press /
radio / television / Internet):
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- Ethnic media (created by ethnic
minorities, in this case the Romanians
are grouped in the Eastern European
category);
- Migrants (general media targeting the
immigrant
population);
- And multicultural (media aimed at both
the immigrant and the vernacular
population).
In this work we have selected two
multicultural media (one of public and
one private radio) and two ethnic media
(in two representative communities such
as Madrid and Andalusia), which are
more numerous and representative than
the so-called migrant media.
Two good examples of current
multicultural programmes are ‘Nuevos
Ciudadanos’ (‘New Citizens’), directed by
Sara Infante in Punto Radio, and
‘Travesias’ (‘Crossings’) directed by
Maria Alvarez and broadcast by Radio
Exterior and RNE Radio 5. However, we
have also decided to analyze the defunct
programme ‘Otros Acentos’ (‘Other
accents’) of Radio Exterior because of its
interesting spaces for their participation.
As for the ethnic media, Manuel
Lario Bastida (2008: 16) noted in his
study that their emergence has had a
positive impact, "causing changes in the
informative panorama on migrations in
the mainstream media, which have
started exhibiting a new openness in its
programming, spaces and approaches to
this sector of the population".
Among the programmes created by
and for Romanians we have chosen two:
‘Român în lume’ (‘Romanian in the
world’) for being one of the oldest
(2003) and one of the most followed in
the Community of Madrid; and another
one of regional coverage ‘Buenas Tardes

Rumania’ (‘Good afternoon Romania’),
formerly ‘La hora de los Rumanos’ (‘The
time of the Romanians’), broadcast by
Radio Integración of Seville. Both of them
share the characteristic of being bilingual
broadcasts, in Spanish and Romanian,
and being presented by Romanians.
As Maria Eugenia González (2009:
708-724)
has
highlighted,
"the
participation
of
minorities
as
communication professionals represents
an excellent opportunity for them to feel
fully reflected as part of the citizenry and
also makes it possible for them to
actively participate in promoting a sense
of belonging".
The focus of these spaces listed
responds to a social journalism, with
useful content (legal consultation,
information from their countries...) and
different formulas of participation.
Among them, and following the typology
of Susana Herrera (2003: 145-166), are:
- Depending on its purpose: the
narration of personal and other people’s
cases, advice (mostly legal), contests, etc;
- Regarding their content it favours
social issues;
- In relation to the linguistic codes
used, they employ both written formulas
(like internet, chat...) and oral formulas...
Since our aim is to offer content
analysis, out of the five criteria of
participation identified by professor
Herrera (according to purpose, content,
linguistic codes, technical design, and
thematic planning), we will only discuss
the two related to this area, i.e.
participation formulas according to the
purpose and thematic.
The sample therefore consists of
four radio spaces and two large units of
analysis with their corresponding
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modalities, as shown in the following

table:

Table 1: Modalities of participation according to purpose and topic
Classification criteria

Modalities of participation
a) To express an opinion
b) To narrate a case (own or somebody else’s)
c) To report an event or situation
Depending on the purpose
d) To request information and advice
e) To compete
f) To send greetings and musical dedications
a) Politics
Depending on the theme
b) Social Themes
Source: Own elaboration based on Susana Herrera’s classification.

The time frame of the longitudinal
analysis comprises from 2007 to
2009, with three programmes
analyzed in each of the four proposed
spaces, and selected (in the case of
non-ethnic programmes) based on the
inclusion of the Romanian issues as
prominent part of the programme’s
content.
Finally, the image created of
Romanians and by Romanians
through these media will be
established based on content analysis
of the modes of participation, as well
as interviews with those responsible
for the programmes, and Spanish and
Romanian journalists who have
worked on radio spots about
immigration.

achievements has been being able to
participate and freely express
opinions through the media.
With
a
high
content
of
propaganda, one can say that
entertainment programming on radio
and television hardly existed in
Romania, where the radio was for a
long time the most important
propaganda tool.
The need for radio broadcasts,
including musicals, to meet the
standards of censorship, however, did
not stop infractions like the fact that
some broadcasters took advantage
that Ceausescu did not used to listen
to the radio after eight o'clock in the
evening to play foreign music with
invented translations of the lyrics.
Attacks on emissions from Munich
to Bucharest of Radio Free Europe
(RFE) during the Cold War turned the
Romanian
secret services, the
Securitate, into the most hostile
agency in Eastern Europe towards this
radio. It was funded by the CIA to fight
through the waves communism in
countries under the Soviet orbit. In
the 1980s three directors of Romanian

3.
Romanians’
Media
consumption habits
For the Romanian citizens
submitted for decades to the control
of information by the communist
dictatorship in which any criticism
was considered a manifestation of
dissension, with its corresponding
consequences, one of the great
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secret services died prematurely
under
suspicious
circumstances.
Dissidents
like
Doina
Cornea
conducted their critical activity of the
regime through the RFE.
After
1989,
the
era
of
disinformation continued and the
media continued to be the propaganda
tool of the "new" leaders. The
Broadcasting Act of April 1992
marked the partial abolition of
censorship and monopoly, and the
opening towards the free enterprise.
For
Anamaria
Damian
correspondent in Spain of the National
Radio of Romania: “The Romanians do
not have this culture of listening to the
radio for information but for
distraction, they prefer music radio,
which is used eparticularly in the car”
[3].
This brief background of the radio
in Romania suffices to understand the
media
consumption
habits
of
Romanians.
In April 2008 the Agency for
Governmental Strategies of the
Romanian Government commissioned
a survey of the Romanian community
in Spain concerning social conditions,
values and hopes.
Unlike to the period before 1989,
where the political motivation was the
cause of migration in Romania, from
the 1990s the economic motivation
becomes the main feature of these
flows. And since January 2002, when
Romanians are exempted from visa to
enter the Schengen area, there is an
increase in Romanian immigration.
According
to
the
survey
previously mentioned, 2006 saw the
largest influx of Romanians to Spain

(17%), falling to 2% from 2008, which
helps to explain the lower prevalence
of Romanian issues in the radio
programmes analyzed from 2009.
For the ambassador of Romania in
Spain, María Ligor, in the next few
years Romania will pass from being a
nation sender of immigrants to a host
of immigration: “Romania's GDP will
grow by 6.5% in 2008 and, on
average, about 6% in the coming
years, gradually the flow of Romanian
labour to the more developed
countries of the EU will decrease
significantly, and as a normal process
of the global economy, Romania will
be destination country for immigrants
from several world regions. As it has
been the case in Spain, the arrival of
immigrants will support economic
growth and will bring cultural
richness”.
Regarding the consumption of
radio, the survey asked “how often do
you...?” and then listed diverse options
like ‘go to church’, ‘go to a concert’, ‘go
to a restaurant’, ‘read a book’, ‘take a
walk’... and in the last three rows:
‘watch TV’, 'listen to the radio’, ‘read
newspapers’.
In comparison to the 84% of
Romanians who watch TV daily or
almost daily, only 35% listen to radio
and more worryingly 34% admitted
never listening to the radio. The
lightest part of the Graph 1
corresponds to the answer 'never' and
the darkest corresponds to 'daily or
almost daily'. There are other inbetween options like, 'several times a
week', 'several times a month', 'once
or less a month', 'only on special
occasions, parties'.
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Graph 1: 'How often ...?' Romanians’ consumption habits

Source: Studies of Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. Guvernul României (2008)

Social contents seem to have more
impact, and 30% and 52% of
Romanians consider politics are of
little importance or not importance at
all, which also reflected in their
references in radio.
Only 1% uses the radio as an
information source to find out what
happens in Romania and 4% to find
out what happens in Spain. 42%

recognizes watching TV for 1 to 2
hours a day but only 18% listens to
radio more than an hour.
The
stations
from
which
Romanians obtain information about
Romania or Spain are radio formulas
like Europa FM, Kiss FM, 40
Principales, etc.
Parallel to the previous study, the
Agency for Governmental Strategies of
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the
Romanian
Government
commissioned another study on 'The
image of Romanians in Spain', which
also reflected media consumption
habits.

As shown in Figure 2, the Radio
networks Romanians trust the most
(and mentioned spontaneously) were
Ser with 24%, Onda Cero with 8%, and
Cope with 7%.

Graph 2: Most credible radio station

Source: Study 'Imaginea României în Spania. Raport de cercetare' Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale. Guvernul României (2008)

Regarding the image of this group,
this research of May 2008 states that
the first words that come to Spanish
people’s mind when thinking of the
immigration are: 'misery', 'poverty',
'work', or 'crime'.
And concerning particularly to
Romania, 21% of Spaniards associate
it with 'poverty and misery' and 9%
with 'crime'. As noted by Patricia
Gonzalez, an expert on Romania, the
Spanish media often portray what
may be labelled as 'the worst side of
immigration'.
12% of respondents claimed they
had been attacked by immigrants,
32%
blamed
Africans,
32%

Romanians and 26% romis (Romanian
Gypsies). This fact is surprising and
we wonder how can Spanish people
differentiate between Romanian and
Romis? Do they know Romi or
Romanian, or are they based on
stereotypes?
51% of the Spanish recognizes
know little or nothing about Romania
and 50% they are 'very little or not at
all interested "in following through
the news media about Romanian
immigration.
In 2007 the Association for the
Knowledge
of
the
Immigrant
Population (ACPI) was created and it
promoted the first Study of Media for
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Immigrants (EMI), with the technical
backing of the Association for Mass
Media Research (AIMC), and the
support of the Association of Media
Agencies.
The EMI is the first study of media
audience carried out among the
immigrant population, given its
growing
importance
for
the
advertising market.
The AIMC’s newsletter Open Line
of October 2004 presented a first
survey about the behaviour of
immigrants in the consumption of
media. The results indicated that
while immigrants listen to less radio

as a whole, the radio music content
achieves greater penetration.
The ACNielsen 2007 study on
immigrants and media consumption
anticipated the results obtained in
2008 by the Romanian Governmental
Strategies
Agency:
"immigrants
mostly tend to listen to music stations:
40 Principales (25%), Kiss FM (17%),
Cadena Dial (10%), Cadena Ser (7%),
Cadena 100 (7%), Locales (6%),
Latina (5%), Onda Cero (5%), M80
(4%), Radio Nacional (4%), Cope
(3%), and other stations 12%".

Graph 3: Radio consumption by immigrants in 2006

Source: Nielsen, 'Immigrants and media consumption'. (January 2007)

In addition, according to the
Nielsen study "Eastern Europeans
mostly listen to 40 Principales (Top
40), with 28% of mentions, which is
up four points over the previous
Nielsen’s 2005 study. In contrast, the
second most popular station, Kiss FM,

went down seven points from 24% to
17%. And the ratings of M80 and Onda
Cero among the Romanian group also
decreased significantly, in both cases
from 8 to 3%, while the preference for
other stations doubled from 6 to
12%".
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Another invaluable source of
two languages, like Romanian and
knowledge about media consumption
Castilian, or Catalan and Castilian, as a
among immigrants is the latest Annual
way to address the whole society and
Report of the communication of the
to combat stereotypes, as well as a
immigrant in Spain 2008/2009, the
means to express their own culture.
third (the fourth, 2009/2010, is about
to be published) created by Ethnicity
4. Content analysis: areas of
Communication.
participation in radio and media
As Minority Media researcher
image
Laura Cristina Navarro (2007: 144)
For the content analysis and forms
has documented in her article,
of participation in radio we have
Romanians are the most active
chosen four programmes. Therefore
community in the media within the
the aim is not to present a directory or
community of Eastern Europeans,
a comprehensive analysis of all ethnic,
with 10% of the total of ethnic media:
migrant or multicultural media with
"after the Latin Americans, Eastern
the Romanians as a target audience.
Europeans are the immigrants who
It is about establishing trends:
have more media and are also the
first, about the general perception of
second with more regional media [...]
the Romanian immigrant through
within this group Romanian citizens
radio programmes and their different
are who have created more media,
modes
of
participation/
followed by Russians and Ukrainians
representation, and second, to
and finally Bulgarians.
emphasize the identitary role of the
Moreover, much of the Romanian
so-called ethnic media.
media are written and broadcast in
Table 2: Modalities of participation of the Romanians according to purpose
in the diverse programmes
Send
Denounce Request
Express an Narrate a
greetings and
an event or information Compete
opinion
case
music
situation or advise
dedications
Nuevos Ciudadanos
X
X
X
X
X
Otros Acentos
X
X
X
X
X
Român în lume
X
X
X
Buenas tardes
X
X
X
Rumania

Source: Personal creation

Table 3: Channels of participation in the diverse programmes available
Nuevos Ciudadanos
Otros Acentos
Român în lume
Buenas tardes Rumania

DTelephone VoiceMail Email Facebook Website
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Source: Personal creation
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4.1. ‘Nuevos Ciudadanos’ (‘New
Citizens’)
The program presented by Sara
Infante in Punto Radio is an hour long
and its presented weekly on Saturdays
from 15:00 to 16:00 hrs, with an
audience of 20,000-30,000 listeners.
Among the contributors there is
mixture of accents, like the
Argentinean
broadcaster
Adrian
Cragnolini, the Ecuadorian journalist
Jessica Maridueña, or the foreign
affairs expert lawyer Ana Maria
Dorismond.
Since two years ago, the show is
on the Internet for comments, e-mail,
Facebook (97 fans), or the photo
album ‘Nuevos Ciudadanos’, which has
expanded the ways of participation in
the program. Its website lists the ways
of intervening in the program: by
phone,
voicemail,
e-mail:
nuevos@puntoradio.com, or web
www.puntoradio.com.
As highlighted in its website,
“Nuevos Ciudadanos will continue to
emphasize the interaction with its
listeners, choosing the Internet as a
tool
of
communication
and
participation. In this way, a
protagonist role is granted to e-mails,
forums, surveys, and special contests,
which seek to engage also those who
follow the program through the web”.
Some sections like ‘Rights and
Obligations’, with questions through
the mailbox or mail which are
answered by attorney Ana Maria
Dorismond program, contribute to the
useful and practical information and
service, while others like 'A true story'
serve to understand why immigrants

choose to come to Spain, or the reason
for
Spaniards
to
emigrate:
"immigration from all points of view".
In this regard, we believe that this is a
multicultural,
but
no
migrant
program, as it is classified in the
media directory of Minority Media.
Another section and another
modality of participation is the
competitions, through e-mail or
mailbox. Telling 'the story of your life',
dedicate a compliment in your
language, choose your favourite word
in Castilian... have a prize: two airline
tickets a month, one with destination
to Europe, and the next to Latin
America. Other times, as on 14
February, Valentine's Day, in exchange
for telling their story of love
contestants take home a gift.
The weekly surveys through the
web are another way of intervening in
the program by expressing an opinion.
An example: “Do you usually spend
your vacation travelling?” is the
question and the presenter discusses
the results on air: “66.7% answered
no, I cannot afford it; while 33.3% said
yes, I enjoy visiting other countries
and cities; and 0% said yes, I take my
vacation to travel to my country”.
In the beginning the programmes
were
more
monographic.
The
presence in radio of immigrants from
Eastern Europe had its moment until
the expiration of the two-year
moratorium imposed after the entry
of Romania and Bulgaria into the EU
in January 2007, and thus 2007 and
2008 were the years of more active
participation.
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The dates chosen for the analysis
are: 3 November 2007, 12 July 2008,
17 January 2009, and two references
to the programmes of 14 February
2009, and 4 June 2009.
On 3 November 2007 part of the
program (one of the first ones
uploaded on Internet) is dedicated to
making a radiograph of Romania:
population, art, culture, traditions...
with the telephone testimonies of two
Romanians, one about the history of
housewife Laura Elena Mari, from the
Moldova region, with a seven-year-old
son and husband who works as
carrier in Spain; and the other
testimony of Gelu Vlasin, a Romanian
journalist and writer who recently got
married and has brought his wife to
Spain.
Helena narrates her ordinary life
in Spain: “I get up, tidy up the room,
take a bath, prepare the food, do the
ironing. I'm very happy because I earn
money that could not win there and I
send it to my husband back home. I
talk to them once a week. I'm going
back in September next year”.
Bernabé Tierno who participated
in the program that day stresses the
importance of these testimonials: “I
think that what you're doing here in
Punto Radio this afternoon, and every
day you do it, is very important. I
congratulate you for sensitizing the
Spaniards that welcome others. The
story of this woman is essential, to
know where she comes from, what
she is going through, is crucial for
people to like them, to embrace them
with the soul, and to accept them”.
Another true story comes from
Gelu Vlasin, a man who has brought

her partner Cristina to Spain to marry
here, but without her Romanian
family being able to come. Cristina
Cornea is a singer and sang Romanian
songs live on the program. Cristina’s
mother spoke by telephone from
Romania that day to surprise her: “Ce
surpriza... si n-am stiut nimic...va pup,
va pup... si vorbim acasa” (What a
surprise ... I knew nothing ... a kiss, a
kiss ... and we speak from home) said
the surprised bride, while her mother
Florica thanked the program.
On 12 July 2008, the program was
called “Let’s talk about the Romanian
community”,
with
the
live
participation of Daniel Tecu and the
Romanian businesswoman Veronica
Radoslav. Daniel Tecu is a journalist
and president of the Association of
Romanians in Europe and Veronia
Radoslav has set up her salon business
in Madrid. These entrepreneurs
transmit positive messages about
their community.
Tecu denounces the stereotype
image conveyed by the media: “when
they do a one-hour documentary
about Romanians, 55 minutes they
talke about Romanian Gypsies, slums,
and people who sells marihuana.
There are gypsies who work as
everybody else does, the Spanish
people has welcome us but not the
Italians ... Criminals should be punish
according to law no matter if they are
Romanians or Spaniards”.
Veronica Radsolav came to Spain 9
years ago and her whole family is here
except from her mother. After three
years she managed to be reunited
with her children, and later married a
Spanish man. She tells his story as an
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entrepreneur: “I had a dream but
unrelated to hairdressing, I wanted to
do something different. The spark was
given to me by my daughter, who was
working as an apprentice in a
hairdressing salon. She wanted to do
that job, but years passed by and with
no money or support that seemed
impossible, so I thought that I could
start my dream with her. I started
reading magazines for entrepreneurs
and about franchises; I liked the
stories of people who have succeeded.
I inquired about what I could do as a
foreigner. I called an organization for
women entrepreneurs called OMEGA
and found all the information. I asked
for a loan to Madrid, they first asked
me a project, and then I got the loan. I
had no idea about hairdressing, I even
did not like it, and with 44 years of age
I started to learn and now I realize
that it is an art that can be done with
the hands”.
One of the messages on the
Internet about the program notes: “I
am Spanish and for me, just like for
the presenter, it is a discovery. Not
everyone knows of the Romanian
culture. Congratulations for the work
of Nuevos Ciudadanos. Last week I
heard it for the first time and I was
hooked.
Regards,
Eduardo”
(16/072008, 06:05 pm).
The moratorium became the
subject of discussion on another
emission of Nuevos Ciudadanos on 17
January 2008. In the section the
Theme of the Day, the show presented
an interview to the Romanian Damian
Catalin and to the Spanish Julián
Martín; and a personal case with a
complaint included.

Damián, manager of the masonry
company Romtectabi, is on a hunger
strike outside the offices of the
construction company Obrum because
they owe him more than 700,000
euros for the work they have done in
housing construction in the Madrid
region. And Julián Martín is Director of
Romtectabi.
Damian “these are payments that
have expired, we do not ask any help
just to be paid what is ours. We ask
them to honour their commitment;
they do not have to anticipate
anything. Our money cannot be
negotiated, they can negotiate with
the banks; we cannot continue
financing
the
construction
companies”.
Julian:
“We
are
directly
responsible for the 50 families of the
staff and of 150 more subcontracted
staff which include both Spanish and
immigrants... we've called them here
because they needed labour force and
now they are the rubble, debris, or
waste from the welfare state, now we
give them a kick in the ass, we steal
their money or potential benefits,
either we steal from them or they
steal from us, they should go back to
their home, to the third world
countries where they should have
never left”.
Regarding the issue of the
moratorium, Damián (after 10 years
in Spain) cannot be any clearer: “Now
that the moratorium has been lifted,
what a paradox: when they wanted to
work they were not able to do it and
now that they can there is no place to
work... I'm fighting not only for my
money, I’m also trying to fight to end
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my business career in Spain in an
honourable way, I don't want to be
one thief more, a failure, or being told
that I have cheated, or lied... I am one
more of the victims”.
Among the comments about the
moratorium posted on the website
stands out this reflection of Silvia
Marcu, researcher at the Centre for
Higher Scientific Research (CSIC):
"The hopes of the Romanian,
Bulgarian and Spanish organizations
to return immigrants home, is
currently not coherent with the
decision of the people interested on
the matter. Let's remember they ran
out of their countries, due to the lack
of livelihood, their governments did
not get involved at all in their
migration projects – their immigration
has not been "successful" as stated in
some reports but instead has been
immigration led by the search of
better opportunities in life (...). In any
case we must applaud the progressive
and inclusive decision the Spanish
government, who takes care of the
immigrants since 2004. Despite being
submerged in a fragile economic
environment, the government has
made the decision to lift the
moratorium... Congratulations! Silvia
Marcu "(14/01/2009, 19:45 pm).
Another comment on the website
states: "very good news, we still have
to see the other side of the coin, but
well... us Romanians and also
Bulgarians, I believe, are very
optimistic, we will see what happens.
Thanks for nothing, it has taken two
years to get our right as members of
the same European family but well,

better late than never. Laurian
Bercea" (14/01/2009, 12:45 pm).
The European elections of June
2009, became another opportunity for
Romanian presence in ‘Nuevos
Ciudadanos’. The Romanian Marius
Loan was contending for the PP
(Popular Party), while Mohamed
Azahar,
of
Moroccan
family,
represented the PSOE (Spanish
Socialist Labour Party). It was a step
forward in the normalization of the
integration process of these groups.
Marius, a doctoral student in
political science, acknowledges that he
is not in a "starting position in the lists
of the Popular Party (No. 46) but "the
important
thing
is
that
the
participation of immigrants is being
noticed. There is another Romanian
reserve candidate in the list of the
PSOE and another Paraguayan; I'm the
only immigrant in the application of
the PP. The message is important, to
make them feel integrated, politicians
have taken a step in this direction and
expect foreigners to participate in
political and social life of the country”.
The comments on the web are less
optimistic:
"Do you really believe that these 2
candidates are going to change the
situation of immigrants in Europe?
Not me. They will merely fulfill the
instructions of their party. Who will
take them seriously at the elections?
Will their proposals transcend if
elected? No. And the arguments
advanced during the interview will
not
convince
me.
Marcos"
(04/06/2009, 09:47 pm).
Although the programme has been
broadcast, this listener seems to have
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a clear vision and is not planning to
change it.
"Inviting candidates to the
election seems like a waste of time,
they believe that by putting a
Moroccan immigrant on the lists is
going to gain the immigrants’
sympathy. They are only stuffing
material, because there are always
naive people who believe in
politicians, the only beneficiary if the
candidates get elected will be the
candidates themselves as they will fill
their pockets with the outrageous
wages they charge, and if you saw you
I do not remember you. This is more
of the same. That is why the
absenteeism of the electorate will be
immense, but then they (politicians)
will come out to justify the
unjustifiable, that is that people are
disenchanted with all parties. Ivan”
(03/06/2009, 09:42 pm).
In the office of Anne Marie
Dorismond the most discussed issues

are related to regroupings, voluntary
return... she generally provides
information and answers to all sorts of
legal issues pertaining to foreigners.
The instrumental function of this
space is very valuable.
In 2009 Nuevos Ciudadanos was
awarded the Andalusia de las
Migraciones 2009 and the Premio
Fundación
Intererconomía
2009
(Intereconomy Foundation Prize).
The
multicultural
character,
awareness-raising and integration are
the values highlighted by Sara Infante
as the main objectives: "the program
wants to have a broader approach, not
to make the Spanish feel excluded, to
eliminate the stereotypes, to search
for topics of interest to both the
immigrants and Spanish. Raising
awareness about the culture of others
who live in the country, because
migration flows is a reality for all. The
world moves” [4].

Table 4: Channels of participation most frequently used according to the
different purposes of intervention in ‘Nuevos Ciudadanos’
Telephone VoiceMail
To express an opinion
To narrate a case
To denounce an event
or situation
To request
information or advise
To compete
To send greetings and
music dedications

Email

Facebook
X

Website
X

X
X
X

X

X

X

Source: Personal creation
4.2. ‘Otros
Accents’)

Acentos’

(‘Other

Maria Alvarez de Eulate, the
current director of the program
‘Travesias’ (Crossings), broadcast
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daily by Radio Exterior (and in
summer also daily through Radio 5
and on Saturdays a summary on Radio
1), during 2007/2008 was also
director of ‘Otros Acentos’ (Other
accents), a one-hour-long programme
broadcast on weekdays at midnights.
The programmes analyzed correspond
to 2008.
Among their section stood out the
news with “social useful information,
not focused on events, or images of
open boats [used by immigrants]” [5],
says Maria Alvarez. The idea was
therefore to present another reality, a
positive approach against the usual
content of news.
In fact, radio programmes tend to
focus less on the problems attributed
to minorities (like crimes), and more
on the problems suffered by them
(like labour abuse and legal issues).
On Tuesday there was a section
called "Spanish Lessons" with many
telephone
consultations
and
participation of the listeners (both
Spanish and immigrants) through the
answer machine. On Friday these
messages were read out and
addressed.
The free voicemail, the email
(otrosacentos@rtve.es),
and
the
telephone are the channels mostly
offered to engage listeners.
The multicultural focus of the
programme –with world music as
soundtracks– made other sections to
get more participation from Spanish,
like
“Trotamundos”
(Wanderer),
which was about the experiences of
Spanish outside Spain.
In the advice section, a lawyer
expert on immigration law, Sonia

Castillo, dealt with listeners’ queries
and even provided an emergency
phone in case of detentions, all of
which strengthened the service
character of the programme.
In the mailbox we can find
everything from legal queries, to
suggestions or greetings request, as
illustrated in the following examples.
A Romanian listener who had
spent five years in Spain wondered if
she could ask for family reunification
for her mother who had a tourist visa:
"We have to see if she has been here
less than three years ago or right now.
The Romanian and Bulgarian citizens
must request a certificate of
registration for EU citizens for the
residence card and if they want to
apply for work they have to request it
at the home office, call 010 in Madrid,
and there is another phone for the rest
of the country, 902 565701, the 010 is
also to request an appointment for
your mother’s card, she does not have
to request reunification. She has to
request
the
appointment
for
registration herself”. So we have
responded, noted the lawyer to the
Romanian listener, “so that you don’t
have to queue at so many different
places”.
In answering machine one can
hear the suggestion of a Spanish man,
Cesar Jara from Valencia, who married
a Cuban woman and proposed the
show to deal with the issue of mixed
marriages: like legal aspects and
cultural adaptation.
The listeners also participate by
sending greetings, like César Jara: "I
send my greetings to all my relatives
and friends in Guantanamo, Cuba,
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where my wife is from”; or an
Ecuadorian woman who did not leave
her name: “I send a greeting to all my
family in Ecuador and to my son,
cousins, everyone, thank you”.
In section of complaints we could
categorize this other intervention. A
Spanish listener denounces an issue of
coexistence in the neighbourhood:
“This call is a request to all the
families of Latino immigrants who are
playing many afternoons at the sports
area between the streets of Antonio
Lopez and Glorieta de Cádiz. Please use
the bins, it's a shame the state of the
ground: beverage cans, paper, plastic
bags, cardboard trays, and food scraps
that litter the benches. I urge you to
collaborate to make Madrid a little
cleaner”.
Another unidentified listener
addresses the immigrant community
and invites them to be grateful when
coming to Spain: “I'm calling to tell all
foreigners to seek small towns in
Spain, to repopulate them, to help
their elderly residents, to cooperate
with the less fortunate people, to
endure living in a country that gives
us so much hospitality and kindness,
not only to squeeze all the good Spain
has and to return to their lands. This is
not right, people must be grateful,
good with the people that has given us
so much”.
From Houston, USA, a Spanish
man congratulates RNE: “I want to

thank for the programmes of Radio
Exterior. My daughters are from Texas
and they have learned Spanish thanks
to RNE”.
The programmes read e-mails in
which listeners report events and
situations.
Migration-related issues appear in
the section of society, or chronics of
events, but rarely in culture. As the
journalist Maria Alvarez de Eulate
stated at Summer Course at the
University of Cantabria: Immigration
and Communication, this "gives an
image of the poor immigrant who
comes to make a living and is abused,
or the opposite image of a criminal
who takes advantage of the assistance
available, and is not integrated.”
After
‘Otros
Acentos’,
the
programme ‘Travesias’ has continued
addressing social and immigration
issues in the Spanish National Public
Radio. It is broadcast daily from 18:00
to 19:00 on Radio Exterior, and offers
phone lines, email: travesias@rtve.es,
and free voicemail to listeners.
You can also follow through the
Internet and in its declaration of
intent on the website, states: “we are
interested
in
culture,
music,
understand how companies in other
countries, their ethnicity ... we also call
attention
to
the
movements,
eparticularly creative, born as a result
of migration. Mixture because the
more the better”.
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Table 5: Channels of participation most frequently used according to the
different purposes of intervention in ‘Otros Acentos’
To express an opinion
To narrate a case
To denounce an event or
situation
To request information
or advise
To compete
To send greetings and
music dedications

Telephone VoiceMail
X

Email

Facebook Website

X
X

X

X

X
Source: Personal creation

4.3. ‘Român în lume’ (‘Romanian
in the world’)
This
programme
could
be
classified among the so-called ethnic
media. It was first broadcast by RK 20,
the municipal station of Villalvilla,
which is 10 km from Alcalá de
Henares, and is now also broadcast on
Radio Tentación 91.4 for the entire
community of Madrid.
It is currently broadcast on
weekdays with one-hour duration:
from 15:00 to 16:00 hrs. It
information spaces of the programme
are made with the collaboration of
Radio Romania International.
In this programme the presenter
and collaborators are Romanians, and
their presence truly makes them
protagonist media players, which is
not yet a reality for the multicultural
programmes. As RNE journalist Julia
Murga (former presenter of the
immigration programme on Radio 3,
‘Viento Sur’) indicates, “Immigration
will not be normalized until they are
actors in the media, immigrant
journalists start to appear, but they

have always been objects and not
subjects” [6].
Alin Mercas is the programme’s
producer since 2003, when the
programme was broadcast on
Sundays from 16:00 to 19:00, in
Spanish and Romanian. For Myria
Georgiou, author of a study on
minorities and the media in Britain,
the hybrid nature of the media
corresponds to their audiences “and in
this sense, minority media are
increasingly bilingual, like their
audience”.
The programmes analyzed belong
to this stage of Sundays-broadcasting:
4 March, 1 July, 26 November, and 2
December 2007.
News,
poems,
humour,
dedications, contests, interviews and a
lot of contemporary music (Romanian
and international) are the main
contents of the programme. Among
the indicators of the programme stand
out: "Let’s dance Romanian style all
Sundays from four in the afternoon",
or "The Romanian voice in Spain."
The programme’s participation
formulas are both telephone and
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messages
in
the
website
www.radiotentacion.rk20.com.
Music is the main protagonist of
the three-hour programme, with news
of contemporary music in Romania,
underlining the identitary character,
along with international bands.
At 16:30 hours there was a
Romanian News section, first in
Romanian and then in Spanish, and
there was also a connection with a
Romanian collaborator with news
about the Romanians living in
Catalonia.
In the second hour, Romanian
literature and culture were alternated
with messages with music dedications
which were read by a presenter:
Lonut de Alcalá made a dedicatory via
e-mail (the message is read in
Romanian and Spanish) to all women
in the day 8 March, eparticularly for
her mother who is in Romania, and
asks her to take care of herself, and
also greets all her friends from work.
At 17:30 hrs, the information
section returns. And later more
Romanian culture and customs, like
the ‘Martisor’, the symbol of spring, a
red and white thread (duality of the
cosmos: female and male) that men
give to women to mark the arrival of
spring.

To end the hour, the programme
presents the news from a freelydistributed Romanian newspaper that
shares the name with the radio
programme ‘Român în Lume’[7] and
was established in 2001.
The third hour presents news
from Radio Romania International
from Bucharest. Romanian traditional
music of Florina Muresan is played,
and live phone calls are received. The
purpose of these is usually to express
an opinion and to congratulate the
programme.
To end the programme, there is an
8-minutes long religious section called
‘Orthodoxy’. Most Romanians are
Orthodox, and thus this is another
prominent identitary feature of the
radio programme.
In contrast to other groups, such
as Latin Americans, whose meeting
point rotates around the telephone
booths, the Romanians have their
meeting place in the church. The
persecution of religious cult during
the Communist period and the
systematic destruction of churches
made the religiosity and spirituality of
the Romanian people to come out to
the new public space again after 1989.

Table 6: Channels of participation most frequently used according to the different
purposes of intervention in ‘Român în lume’
Telephone VoiceMail Email Facebook Website
To express an opinion
X
To narrate a case
To denounce an event or
situation
To request information or
advise
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To compete
To send greetings and
music dedications

X

X

X

X

X

Source: Personal creation

4.4. ‘Buenas Tardes Rumania’
(‘Good evening Romania’)
In the Community of Andalusia,
from Sevilla and through five radio
frequencies Integración Radio was
born primarily as a Latino station, led
by Walter Ecuadorian Vivanco.
Since March 2009, the station
incorporated within its programming
the space ‘La hora de los Rumanos’
(‘Romanians’ hour’), renamed ‘Buenas
Tardes Rumania’ (‘Good evening
Romania’), which is broadcast in
Spanish and Romanian on Mondays at
82.2. FM, from 18:00 to 20:00 pm
since November when the duration
was lengthened to two hours – just
like the space ‘Good afternoon
Morocco’ which is broadcast every
Thursday from 18:00 to 20:00 hrs.
However, most content from the
station are directed to Latin
Americans.
The programme is presented by
the Romanian Veronica Opritoiu, who
also collaborates for the newspaper
‘Români în Spania’ (‘Romanians in
Spain’).
This is the first Romanian radio
programme in Andalusia (only in
Seville live about 15,000 Romanians),
although the coverage only reaches
certain areas. That is because, as Luis
Arboleadas has pointed out, there is a
dominance of the national networks
and “the local and independent radio
has become a marginal experience
within the Andalusian radio system”.

For
Veronica
Opritoiu
the
programme's goal is “to spread the
Romanian culture, the real Romanian
culture, which is not the one
associated with other minority
groups, and to provide information to
Romanians” [8].
The
programmes
analyzed
correspond to the four first Mondays
in November 2009.
Participation occurs particularly
through live calls-in requesting legal
advice, and songs and messages over
the Internet: "Greetings are sent by a
friend who has been in Seville and is
connected to the Internet from Novi
Sad, and Dragan sends another
message via internet from Belgrade to
tell us he is waiting for the holidays to
return to Seville.
The programme begins with a
salute to the audience and a song of
Romanian and Latin rhythm, “because
the Romanians are Latinos, of
Europe”, says Veronica. In fact the
slogan of the station, which is also
included in the programme, is “Radio
Integration. The voice of the Latino
people in Andalusia”.
There is an informative section
with news about the Romanian
community living in the region. It is
followed by music and another news
section, now dealing with issues of
Romania, like the presidential
elections that are settling the outcome
in a runoff to be held in December.
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Every week there is a guest, from
politicians, singers, and writers to
journalists, and groups of musicians
from both Romania and other
countries that like Romanian music
and are friends of the Romanians. The
General Consul of Romania in Seville,
Monica Mihaela Stirbu, was one of the
guests.
There is a weekly competition
with the direct participation of
listeners. And there are dedications
via e-mail from Romania, Serbia, and

even New York, Miami or Los Angeles,
and Romanians who had been living in
Seville in the past but do not forget the
programme. They listen to the
programme through Internet.
The identitary character of the
Romanian music is very strong in this
programme and contributes to extend
the
participation
(eparticularly
through the Internet) throughout the
world where there is presence of
Romanians.

Table 7: Channels of participation most frequently used according to the
different purposes of intervention in ‘Buenas Tardes Rumania’
Telephone VoiceMail E-mail Facebook Website
To express an
opinion
To narrate a case
To denounce an
event or situation
To request
information or
advise
To compete
To send greetings
and music
dedications

X

X

X
X

X

Source: Personal creation

5. Discussion and conclusions
Being the radio a "hot medium"
(McLuhan), where the participation from
listeners not only transmits spoken
words, but also emotions and accents
through the sounds, allows a more
accurate radiography of the immigrant.
Similarly, the magazine format of
these radio spaces analyzed, compared to
the usual news format, also allows a
longer duration, variety of genres and
eparticularly contents that encourage

more positive and less stereotyped
images.
The programmes analyzed do not
highlight so much the negative, but the
positive, which is far more predominant
and most often unknown, for the sake of
integration and coexistence.
The presence and participation of
Romanians in radio spaces has been
passing from primarily organized civil
societies – associations like the
Federation of Romanian Associations in
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Spain (FEDROM) and governmental
groups like the Romanian Cultural
Institute – to the individuals themselves,
the unorganized civil society as actors and
voices of the multicultural programmes.
Knowing the real testimonies of
the problems faced by Romanians in
their daily lives – through opinions,
consultations, complaints, etc. –
contributes to generate a flow of
empathy towards these citizens: the
examples of entrepreneurs serve as
stimulus to other immigrants, and
consultations made by some serve to
resolve the doubts of many others in
the same situation.
The e-mails (and to a lesser degree
letters) and phone calls (messages to
the mailbox or answering machine)
are the most common modes of
participation; while new tools such as
forums or presence on Facebook are
still virtually nonexistent in most
programmes studied.
The presence of ethnic media has
made possible the transformation of
immigrants, of Romanians in this case,
from consumers of information into
producers of information. From
objects of information, to subject of
the same.
Two of the four programmes
analyzed have Romanians in their staff
(both ethnic media); while the other
two (Radio Exterior and Punto Radio)
have Latin American collaborators.
The identitary function of ethnic
programmes is made clear through
the presence of Romanian music,
news about Romania, connections
with its national media, as well as
diverse stories relating to their
culture, and customs… with the

objective
of
improving
the
understanding of its reality in the
society host.
But unfortunately, the discourse of
fear and crime linked to the Romanian
collective – despite the predominantly
sympathetic
radio
approach
aforementioned and campaigns that
seek to improve the image of
Romanians in Spain, like "Hi, I'm
Romanian" – continues to have a
significant presence in Spanish
conceptions of Romanians as noted by
the study of the Agency for
Governmental Strategies of the
Romanian Government in May 2008.
It is also remarkable and worrying
in Romanians’ media consumption
habits, the limited role of radio in
general (even when according to the
study cited above 81% of them claim
to know well or very well the Spanish
language), and the preference for only
music stations. Thus, Romanians miss
out on the advantages of this "hot
medium" when it comes to convey a
more accurate picture of reality
through participatory formulas.
However,
ethnic
radio
programmes by and for Romanians
are increasingly emerging all over the
Spanish geography, where the more
commercial approach, capitalizing on
the lucrative niche for the advertising
sector of this group, coexists with an
identitary approach, of entertainment
(music, dedications) and participation
schemes linked to demands for useful
information.
After the end of the moratorium in
January
2009,
Romanians’
consultations on legal issues, like
immigration law, have decreased, and
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concentration
on
Spanish
radio.
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from:
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worst face of the immigration”. Revue de
Sciences Politiques 9-10, Craiova.
González Cortés, María Eugenia (2009):
"La consolidación de las publicaciones
para extranjeros en España" (The
consolidation of foreign publications in
Spain), in RLCS, Revista Latina de
Comunicación Social, 64, pp. 708 - 724. La
Laguna (Tenerife): Universidad de La
Laguna. Retrieved on 18/12/2009 from:
http://www.revistalatinacs.org/09/art/8
56_UMA/57_91_Maria_Eugenia_Gonzalez_
Cortes.html
DOI:
10.4185/RLCS-64-2009-856-708724 / CrossRef link
Herrera Damas, Susana (2003): “Tipología
de la participación de los oyentes en
programas de radio” (Typology of
listeners’
participation
in
radio
programmes). Anàlisi: Quaderns de
Comunicació i Cultura 30, Barcelona.
Lario Bastida, Manuel (2008): “Medios
para minorías y minorías en los medios”
(Media for minorities and minorities in
the media), en Martínez Lirola, María
(ed.) Inmigración, discurso y medios de
comunicación.
Alicante:
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– as it has been confirmed by the
presenters
from
the
radio
programmes analyzed and experts
interviewed – there has also been a
general decline in the participation of
these citizens in these radio
programmes, as well as in the
thematic sections dedicated to these
issues within these programmes,
because they understand that as full
European citizens their participation
in the social space and public life
should be presented in a more
normalized way.
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concerns for the protection of
minorities.
Throughout history, minority
“problems” have arisen, in practice, in
two cases:
1) at a time when atrocities were
committed against certain minorities,
which have sparked international
community disapproval, putting the
country that use or encourage such
practices in a particularly difficult
situation in the diplomatic plan; and
2) if
a
country’s
brutal
intervention in favor of ethnic or
religious minorities caused some
tensions, which were amplified in
those cases where the interventionist
power added the idea of minority
“protection” and possible territorial
claims.
In the current stage of development
of international law, three principles
have won international community on
issues concerning minorities and
human rights:
a) the first principle is generally
recognized that each State is
sovereign in its territory, that human
rights issues are its competence and
should be resolved, without any
foreign interference by the State
authorities;
b) the second principle is that
citizens
belonging
to
national
minorities should not be persecuted
or discriminated against, that they
should enjoy equal rights with their
own citizens, and in addition be
provided to maintain cultural identity,
to have respect for traditions and way
of life, being inadmissible any
attempts to annihilate them of rights

The problem of ethnic minorities
arose due to the historical conditions,
which made the territory inhabited by
a compact majority population of
some countries to settle, over time,
and
certain
ethnic
groups,
differentiated in terms of origin,
customs, language, traditions, and the
majority group. It can be said
practically, that there is no country in
the world today that does not have on
its territory populations that belong to
other ethnic groups than the majority
population. To deny this evidence it
means to deny its very own
historically way in which sovereign
states have been constituted, as a
result of numerous wars, changes of
territory and population transfers,
until the final formula was made in the
fulfillment of national unitary states. It
is now generally recognized the
existence of minorities within various
states.
As remarkable highlights the
Romanian politician Iuliu Maniu,
“Human civilization has brought to the
weakest shield law. Everything also in
the report of coexistence of states and
nations in the state before human
civilization, states, and in their bosom,
minorities are placed under the shield
law, as such, the endless scale of
relativity forces everyone to have
shelter in the consciousness of
humanity, elevated to the rank of
international institutions ...“1
No one today can deny the
existence of minority groups within a
State or another, and this has been,
rightly, that in international law since
the last century to show some
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or assimilate with the majority
population;
c) the third principle is the
principle of international cooperation
of states in the field of minority rights;
he postulates a firm accession of all
countries of the world to a set of
general
principles
recognized,
corresponding to a certain standard
recognized worldwide, excluding the
plano those autarkic or exclusive
positions, “the rejection” of any
concerns from the international
community about the situation of
minorities.
An analysis of development trends
show that international law shows that
if the recognition of minority rights is a
generally accepted element can not
speak, but in the current stage of
international
law
that
the
configuration of collective minority
rights. So, for example, in the League
of Nations Covenant there were no
express provisions on minority rights,
stating instead of general reference in
Article 23, to ensure “fair and human
working conditions”2 for all people
living on the Member States. During
the League of Nations have been
completed five special treaties to
minorities,
with
Poland,
Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania
and Greece were included chapters on
this subject in peace treaties with
Austria, Bulgaria, Hungary and
Turkey; five general statements were
made before the Council of the League
of Nations, and also were included
provisions on minorities and other
international documents.
Regarding Romania, The especially
Treaty of the major Allied and

Associated Powers and Romania,
signed in Paris on December 9, 1919
(entered into force on 4 September
1920)
devote
our
country’s
commitment to give all citizens,
without
distinction
of
birth,
nationality, language, race or religion,
full and entire protection of life and
their freedom, including “the right to
free exercise, public and private, of
any creed, religion or denomination,
whose practice is not contrary to
public order and morals”3.
For Austrian or Hungarian
subjects, aged 18 and over, there is the
possibility of exercising an option on
nationality, attracting the obligation,
as in the next 12 months, the person
who has opted for another nationality
than the Romanian resident displaced
to the chosen state, keeping the real
estate
located
throughout
the
Romanian territory and taking with
him movable goods. According to the
Treaty, “men’s option will attract
women’s option and parents’ option
will attract children’s option aged less
than 18 years”.
Among other provisions contained
in this international instrument can be
remembered: the acquisition of
Romanian nationality by operation of
law, the mere fact of birth within the
Romanian territory, recognition of
Jews as subjects of law, no
discrimination on grounds of religion,
creed or confession, admission to
public offices, Romanian subjects
equal treatment for ethnic minorities,
religion or language, local autonomy
and Szeklers and Saxon communities
in Transylvania in religious and
educational matters. According to the
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Treaty, Romania is obliged to accept
the right of members of the League of
Nations Council “to draw attention” to
the violation of any of its obligations
which are “obligations guaranteed by
the League of Nations” international
interest and subject to any conflict
with a member of the League of
Nations Council power, Permanent
Court of International Justice, where it
will be requested by the other.
Constitution of 29 March 1923 has
not established “special” rights for
minorities, stating, however, Article 5,
Romanians equal rights for all
“irrespective of ethnic origin, language
or religion”. Mentioned is the
provision of Article 7 paragraph I,
fitting witch “Difference of religious
beliefs and faiths, ethnic origin and
language, are not an obstacle to
Romania to acquire civil and political
rights and exercise them”.
Consider it necessary to mention
that from the Constitution from 1923
were not repeated a number of
provisions
contained
in
the
“Declaration
of
Alba-Iulia”,
1
December 1918, which referred to the
“full national freedom for all peoples”.
This document provides, among other
things, that “Each nation will train,
manage and judge in its own language
by individual of his bosom, and each
people will get the right to
representation in government bodies
and to the country in proportion to
the number of individuals that are
making up”.
Explaining the significance of
“national rights” in the context of the
“Declaration of Alba-Iulia”, Iuliu Maniu
show that the “National Assembly

decided not national autonomy for
minorities and did not understand to
give it to them”. He specified that
national autonomy for minorities “can
not imagine than being without a
territorial autonomy”. Or, “even apart
from all other circumstances, which
contradict
the
possibility
of
introducing a territorial autonomy for
national minorities, single out
minorities geographic continuity are
lacking, made it in physical mode
impossible to do the practical
implementation of the national
territorial autonomy”4.
Between the wars, treaties on
minorities not been proved to be
viable legal instruments, they causing
many misunderstandings and friction
between countries, especially due to
the fact that many governments did
not kindly see the trying of
international forums to meddle in
their internal affairs pretext of
defending the rights of minorities.
After completion of the Second
World War there were no express
provisions on minorities in peace
treaties. So, for example, the Treaty of
Peace between the Allied and
Associated Powers and Romania,
signed in Paris on 10 February 1947,
provided that “Romania will take all
measures necessary to ensure that all
persons under Romanian jurisdiction
irrespective of race, sex, language or
religion, the enjoyment of human
rights and fundamental freedoms,
including freedom of expression,
freedom of the press and public
assembly”5. According to this treaty,
Romania undertakes not to establish
any
discrimination,
through
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legislation, between persons of
Romanian citizenship, both in terms of
their person, property, commercial
interests, professional or financial,
personal status, political or civil rights
or any other matters.
After the Second World War,
minority rights issues have seen a
remarkable
expansion
and
development. The phenomenon was
natural; of course, if we think that
some ethnic groups have been victims
of persecution and discrimination
actions, and even physical destruction,
in the period before and during the
Second World War. However, a
concept recognition and minority
ethnic
groups
as
subjects
of
international law was neither imposed
nor
theoretical
thinking
nor
conventional practice of States.
Among the relevant international
documents
properly,
however,
mentioning
the
International
Covenant on Civil and Political Rights,
Article 27 states the idea that “in the
countries where ethnic, religious or
linguistic
minorities,
persons
belonging to such minorities shall not
be no right to have, in common with
other members of their group, to
enjoy their own culture, to profess and
practice their own religion or to use
their own language”. This provision much commented in the literature may foreshadow, but in any case, the
existence of collective rights, in favor
of minorities, but only the principle of
international
law
of
minority
protection, which today no one
disputes it.
Following the affirmation of
human rights with particular force in

the years 88/89, and the collapse of
totalitarian communist regimes in
Europe, the issue of rights protection
minorities gained new impetus,
knowing that the former detention
regimes had in relation to minorities.
Document of the Copenhagen Meeting
of the Conference on the Human
Dimension of the CSCE, signed on 29
June 1990, brings, therefore, new
information regarding minorities. He
refers, however, everywhere, “the
rights of persons belonging to national
minorities”, avoiding using the
terminology of “collective rights”. It is
true that, referring to the rights
mentioned, the document states that
“The persons belonging to national
minorities may individually or jointly
with other members of their group, to
exercise their rights and to enjoy
these rights”, but this statement refers
only the procedures inherent in the
exercise of rights and not to
substantiate their recognition as
collective rights. During the period
that followed after 1990 numerous
proposals were advanced in relation
to rights. A series of resolutions of
international
conferences
were
resumed and developed this problem,
and on this basis, some theorists have
tried to base even the idea of “selfdetermination” or “self-limited of
national minority”6.
Proponents of this thesis were
based to some extent on the views of
NGOs, but not clear elements,
containing legal ambiguity that would
result from approval of the Member.
So, for example, the document of CSCE
experts in Geneva in July 1991 stated,
among other things, that alternative
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solutions to guarantee minority rights,
“self-administration by a national
minority”, but said very clearly that
this occurs “if the territorial autonomy
is not applicable”.
In Romania, the idea of
community autonomy – essentially
territorial – cannot be reconciled with
Article 1, paragraph 1 of the
Constitution, which enshrines the
unitary state character. On the other
hand, remember that a special
provision on minorities is found in
Article 6 of the Constitution, which
states, in its first paragraph that “the
State recognizes and guarantees
national minorities the right to
preserve, develop and express their
ethnic, cultural, linguistic and religious
identity”.
An important statement is made
and the second paragraph of Article 6,
to score the idea that “the protective
measures taken by the state for
preservation,
development
and
expression of national minorities must
comply with the principles of equality
and nondiscrimination in relation to
other Romanian citizens”.
Romanian specialist’s opinions
converge in considering the issue of
minorities as an important issue to be
resolved in a democratic political
framework. But they insisted that
minority issues to be resolved within
the legal framework of sovereign
nation states, respecting the integrity
and independence. On the other hand,
the inconsistency was revealed and the
idea of collective rights, which do not
reflect
the
current
stage
of
development of international practice,
but only ideas, proposals, which were

only recognized the value of
“alternative”. It should be noted that
since 1991, the Romanian government
has given an important statement on
national minorities, stating that:
“Expressing its determination to
respect international treaties and
consistently meet commitments, the
Romanian Government reaffirms that
policy and actions in this area will be
guided in the future of European
standards, principles and rules
enshrined in the Constitution, other
regulations aimed at protecting and
ensuring the rights of minorities.
Consequently, Government will
ensure, along with other Romanian
state institutions to respect equal
rights for all citizens and the rights of
persons belonging to minorities,
promoting the preservation of their
ethnic,
linguistic,
cultural
and
religious. These rights will be
exercised with respect for the unity
and territorial integrity, in terms of
loyalty to the Romanian state, persons
belonging to minorities”7.
During the Geneva meeting of
experts on issues of national
minorities in 1991, Romanian
delegation presented a “Code of
Conduct states in international
cooperation in minority issues”, setting
out a series of rules of conduct that
states had to rule on minority issues
cooperation. Among other things, it is
specified: “In the case of cooperation
on these issues, the participating
States will respect fully the 10
principles of the Helsinki Final Act”.
From the foregoing it proves that
minority rights are now an important
principle of
international law,
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specifically for civilized states, and
especially for countries wishing to
base their entire development firmly
on the rule of law. Translation into life
of various provisions relating to
minorities is par excellence a matter
for the sovereign states. Obviously, no
one disputes the international
community right to know and to
assess how international standards on
minority rights are protected and
respected. But the international
community action is an action
complementary to that carried out the
internal organs of state and it must be
carried out only in accordance with
the rules and principles of law laid
down in their documents of
international
organizations
and
treaties that define the mechanisms of
cooperation in human rights states.
Interesting issues related to
national minorities and their legal
status have been discussed in the
Parliamentary
Seminar
“Central
Europe and its national minorities”,
which was held in Bucharest on 15
and 16 September 1994, with the
participation of prestigious politicians,
of known specialists at home and
abroad.
In relation to national minorities
and their status were expressed
essentially two main ways: some
speakers felt that the real rights of
minorities must be given together
with
a
large
administrative
decentralization, but necessary due to
a loyalty to the state national unit; a
second point of view was the one who
argued
that
minorities
must
necessarily be given autonomy where
a heaven, invoking precedents in

Europe and it is estimated that several
well-known conflicts would because
the majority would not be paid enough
obligations they may have against the
minority.
It is obvious that the legal status of
minorities, both in Romania and other
European countries are - in
perspective - to take account of
general standards to be adopted by
the Council of Europe. Such standards
will be, of course, to ensure
preservation of the individuality of
persons
belonging to national
minorities and to guarantee full rights,
but also to harmonize the issue with
the general obligations incumbent
minority in their capacity as citizens
and the general principles of law
International about the sovereignty
and territorial integrity of all
European states.
In light of the Lisbon Treaty on 13
December 2007, intended to come
into force on 1 January 2009, and
Union act amplifies force, increasing
efficiency and effectiveness of
institutions and decision-making
mechanisms, we are witnessing today
and the a reconfiguration of the
position of ethnic minorities, which
will be stated with even greater force
in accordance with Art. 20 (ex. Article
1.7 TEC) establishes citizenship of the
Union.
Based on that article any person
holding the nationality of a Member
State is a citizen of the Union.
Please note however that EU
citizenship does not replace national
citizenship, but adds to it.
Given such provisions, which
further enhance the democratic
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6See,

for example, articles published in "The
Bridge", regular Democratic Union of
Hungarians in Romania - Cluj, special edition,
January 1993.
7Rights of persons belonging to national
minorities. Romanian Institute for Human
Rights, Bucharest, 1993, p. 61.

character of the increase of power by
Parliament and strengthening of
Fundamental Rights Books and
strengthening the rule of law, the
legal, social, economic and political
minorities, will know many and
important changes.
In this context we must take into
account art. 2, entitled Common
provisions of Title I of the Treaty of
Lisbon, which states clearly that:
Union is founded on values of respect
for
human
dignity,
freedom,
democracy, equality, rule of law and
respect for human rights, including
personal
rights
belonging
to
minorities. These values are common
to the Member States in a society in
which pluralism, non-discrimination,
tolerance, justice, solidarity and
equality between women and men.
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Abstract: Various theoretical orientations and perspectives have
attempted to explain the etiology of the phenomenon of juvenile
delinquency and weaknesses and failures of the role of social institutions.
The degree of risk and intensity of juvenile crime in other countries, but
also in Romania, is a matter of interest factors and educational role of
social control. Interdisciplinary research nature obstacles met by
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production of facts tort.
In our country they know the multiplication facts tort because
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phenomena inadaptation, frustration, alienation and delinquency.
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puternic închegate, cu standard economic
ridicat.

Introducere
„Inadaptarea reprezintă o nerealizare
a adaptării la un minim de cerinţe sociale
de ordin practic, şcolar sau moral, din
cauza unei deficienţe native sau survenite
a copilului şi tânărului din cauze care ţin
de familie şi ambianţă.” 1
Adolescenţii pot avea o înţelegere
adecvată a conţinutului normelor morale,
dar să nu acţioneze potrivit acestei
înţelegeri, comiţând abateri şi încălcări
flagrante ale normelor de comportare în
familie, şcoală sau în societate.
Sunt şi situaţii când incapacitatea de
interiorizare efectivă a semnificaţiei
normelor
morale
se
datorează
tulburărilor de comportament ale
individului, favorizate de un climat
educativ cu valenţe negative pentru care
familia apare responsabilă. Dacă între
adolescent şi familia sa există o ruptură
afectivă şi relaţii conflictuale şi dacă
procesul de socializare morală nu îşi
atinge finalitatea, există riscul unei direcţii
deviante a personalităţii.
„Sărăcia severă i-a obligat pe mulţi
părinţi să-şi lase copiii de izbelişte. Astfel,
dacă în anul 2008 s-au înregistrat, în
România, circa 1300 de copii abandonaţi
în unităţi sanitare din întrega ţară.
Fenomenul s-a extins în anii următori, în
principal din cauza sărăciei, iar statisticile
oferite de organizaţia „Salvaţi copiii” ne
arată că, în anul 2009, aproximativ 35000
copii români trăiau în condiţii de sărăcie
absolută.” 2
Factorii externi sunt factorii de ordin
familial, socio-afectivi şi educaţionali,
socio-culturali şi economici.
Sunt demne de semnalat şi cazuri în
care minorii, autori ai unor contravenţii
sau infracţiuni, provin din familiile

1.
Şcoala- mediului ocazional
Prin mediul ocazional se înţelege
primele contacte pe care individul le are
cu societatea şi care au rol mai mult sau
mai puţin important în formarea
personalităţii criminale.
Mediul ocazional sau anturajul are o
importanţă deosebită, deoarece se
constată că foarte mulţi minori săvârşesc
acte criminale sau adoptă un mod de viaţă
asocial din cauza influenţelor nefaste pe
care le desfăşoară asupra acestora
persoanele cu care vin în contact.
J. Leaute3 include în cadrul mediului
ocazional şi şcoala, considerând că
inadaptarea şcolară este una din cele mai
grave şi un prim pas în inadaptarea
socială a individului.
În şcoală, minorul învaţă să se
adapteze unor reguli de conduită, pentru
nerespectarea acestora fiindu-i aplicate
sancţiuni de o altă autoritate decât familia.
Se pot face simţite anumite carenţe
afective sau de educaţie din familie care
pot provoca eşecul şcolar.
Atât în România, cât şi în tot mai
multe ţări se poate constata că din ce în ce
mai mulţi tineri nu freventează şcoala
ceea ce reprezintă un factor de
marginalizare şi delincvenţă.
Din studiile efectuate4 se constată în
mod obiectiv că există o corelaţie între
delincvenţa juvenilă şi inadaptarea
şcolară, 65% dintre minori aveau proaste
rezultate la învăţătură, iar 50% erau
identificaţi ca ostili faţă de şcoală.
Sistemele
şcolare
moderne
traversează în prezent o criză: clasele cu
un efectiv foarte mare, discontinuitate în
procesul
de
învăţare,
adaptarea
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metodelor inadecvate la nevoile tinerilor,
slaba pregătire a corpului de profesori,
indisciplină etc.

Într-o societate anomică apar
motivaţii pentru încălcarea legii şi condiţii
optime pentru dezvoltarea de medii şi
culturi criminogene, existând influenţe
determinante
asupra
conduitelor
delincvente.
„Actuala criză economică generează
numeroase provocări cu care vor trebui
să se confrunte tinerii pe piaţa muncii.
Tranziţia de la şcoală la ocupare în muncă
va fi dificilă pentru noua generaţie care a
dobândit
o
anumită
calificare
profesională. Aceasta va fi în concurenţă
cu un număr crescut de persoane care se
află deja în căutarea unui loc de muncă,
pentru un număr de posturi din ce în ce
mai redus, cel puţin pe termen scurt.” 6

2.
Mediului ales şi acceptat
Mediul ales şi acceptat este constituit
din trei elemente: mediul personal
(locuinţa, cuplul etc), mediul profesional
(locul de muncă sau de exercitare a unei
meserii etc.), mediul extraprofesional
(locurile frecventate în timpul liber etc.).
Foarte mulţi tineri care nu au mediu
personal (locuinţă) pot ajunge la
delincvenţă. Mediul personal trebuie să
fie echilibrat, să nu existe conflicte
conjugale care sunt generatoare de
delincvenţă.
Absenţa unei calificări profesionale,
de asemenea, poate conduce la săvârşirea
unor acte criminale din cauza apariţiei
unor acte de frustrare, de inadaptare
socială.
În absenţa unor instituţii solide (de
exemplu: familia, şcoala) şi prin
frecventarea unor locuri anume (baruri,
discoteci etc.) individul îşi poate forma
personalitatea în sens negativ.

4.
Activităţile de loisir şi mass
media
Activităţile de loisir (diverse acţiuni
culturale, sportul, lectura mass media) pot
avea influenţă semnificativă asupra
delincvenţei juvenile pentru tinerii mai
activi, mai dinamici şi mobili, care în urma
unor activităţi sportive pot glisa către
activităţi deaviante sau delincvente.
În ceea ce priveşte influenţa
televiziunii, a mass-mediei, în general, un
factor decisiv pare să fie modul în care
este prezentată violenţa pe micul ecran,
anumite clişee accentuând rolul puterii şi
violenţei în dobândirea unor poziţii
importante. Atunci când personajele
agresive sunt prezentate ca modele de
comportament, ele sunt o sursă de
încurajare a agresivităţii copiilor care se
află permanent în căutare de modele.
„Tinerii au tendinţa de a reproduce în
viaţă actele de violenţă de pe marele sau
micul ecran (…). Programele violente îi
desensibilizează şi-i determină să-şi

3.
Situaţiilor anomice
Perioadele de criză duc la
amplificarea problemelor sociale, implicit
a criminalităţii şi delincvenţei juvenile.
Sociologul francez Emile Durkheim
aprecia că „efectele perioadelor de criză în
societate, depresiunea economică şi
schimbarea socială duc la amplificarea
tendinţelor de devianţă manifestate de
indivizi” 5.
În cadrul unei societăţi aflate în criză
şi unde normele sunt în contradicţie unele
cu altele, se pierd preocupările pentru
întărirea legăturilor între şcoală, familie şi
comunitate.
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soluţioneze dificultăţile prin mijloace
agresive.” 7
Între mesajele violente ele massmediei în general, ale televiziunii în
special, şi conduitele criminale sau
delincvente
există
o
corelaţie
determinantă.
Mijloacele de informare în masă au
devenit, în special în ultimul deceniu, un
agent al socializării extrem de important
datorită faptului că pătrund în toate
mediile şcolare şi au mare impact
psihologic, emoţional. Prin intermediului
mijloacelor de informare în masă sunt
prezentate cetăţenilor modele de
conduită.
Nu
întotdeauna
activitatea
mijloacelor de informare în masă este
benefică, în calitate de agent al socializării
deoarece uneori, în goana după
senzaţional, din interese meschine, de
factură materială, unele ziare, reviste sau
spoturi de radio-tv difuzează materiale
care exacerbează violenţa, pornografia,
libertinajul, instigând, uneori, chiar la
anularea valorilor morale ce guvernează
societatea,
prezentând
modele
comportamentale false.
Toată literatura care promovează
infracţiunea, violul, crima, constituie
pentru copii un veritabil drog
promovându-le un comportament pe
măsura celor văzute şi citite.
Se poate exagera afirmând că acest
tip de „artă” (literatura, filmele,
programele de jocuri pe calculator)ar fi
generatoare de delincvenţă, cert este că o
pot însă alimenta şi stimula.

încalce legea. În situaţii anomice, religia
poate oferi un suport moral, descurajând
tendinţele de devianţă ale indivizilor.
Biserica contribuie alături de ceilalţi
agenţi ai socializării, la promovarea în
societate a unor norme religioase identice
cu normele morale şi juridice ale
societăţii. La fundamentul dogmelor
religioase specifice cultelor ce activează
legal, stau valorile unanim recunoscute şi
acceptate de societate: căutarea şi
promovarea
adevărului,
cinstei,
sincerităţii,
moralitatea,
altruismul,
incriminând în acelaşi timp nonvalorile
morale.
În mod individual, dar de cele mai
multe ori în mod conjugat, agenţii
socializării acţionează în direcţia
socializării individului pentru a-i facilita
integrarea în cerinţele şi exigenţele
specifice comunităţii în care – şi duce
existenţa.
Un fenomen extrem de nociv apărut
în România în ultima perioadă este
extinderea unor grupări de factură
religioasă, altele decât cultele legal
constituite şi recunoscute de statul
nostru. Astfel, au apărut o multitudine de
secte şi organizaţii pseudo-religioase care,
prin conţinutul lor doctrinar, dar mai ales
prin activităţile pe care le intreprind
membrii lor, prejudiciază climatul de
ordine şi linişte publică, atentează la
valorile morale şi democratice consacrate
în societatea noastră.
Deosebit de periculoase sunt
grupările sataniste, pentru că ele
propovăduiesc cultul violenţei, îşi instigă
adepţii la negarea în bloc a valorilor
sociale, la libertinaj sexual, la consumul de
alcool şi droguri, la sinucidere sau chiar la
comiterea de omoruri, la profanare de
morminte şi altele.

5.
Religia şi lipsa de participare
la activitatea religioasă
Religia este un factor reglator al
activităţii indivizilor, impunându-le să nu
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6.
Etichetarea conduitei morale
Unii educatori pun semnul egalităţii
între
comportamentul
moral
al
adolescentului şi cel al adultului,
pretinzând un conformism obedient în
numele cărora orice act comis împotriva
moralei convenţionale este dramatizat,
repudiat şi calificat ca deviant. Pentru unii
autori, delincvenţa juvenilă este exclusiv
produsul unei socializări „imperfecte” sau
„discordante” şi care refuză să vadă în ea o
formă de protest faţă de morala
disciplinară a adultului sau o revendicare a
unei vieţi morale proprii.
Analiza devianţei juvenile din punct
de vedere patologic este produsul unei
erori de înţelegere a vârstnicilor în ceea ce
priveşte lumea morală a adolescentului.
Unii educatori au tendinţa de a manifesta
direct dezaprobarea faţă de valorile şi
normele universului adolescentin şi să
întrevadă orice act de devianţă comis de
un adolescent ca un simptom al unei
următoare cariere infracţionale.
O mare parte din comportamentele
adolescentine sunt influenţabile în raport
cu procesul lor de definire, ceea ce face ca
adolescentul să interiorizeze imaginea
despre sine şi să se comporte în acord cu
ea. Uneori, sistemul de sancţiuni poate
juca rolul unor stimuli care întăresc
conduitele negative.
În cadrul societăţilor tradiţionale,
trecerea de la etapa copilăriei la etapa
responsabilităţii morale se făcea după
regulile specifice consacrate în virtutea
tradiţiei, bine stabilite şi acceptate de
întreaga comunitate. În societatea
contemporană aceste reguli dispar şi se
prelungeşte dependenţa economică faţă
de adult, perioada de şcolarizare se
măreşte, iar adolescenţei i se acordă o
poziţie ambiguă. Tânărului, deşi o se

neagă ideea de copil, nu i se recunoaşte
nici capacitatea de a exercita rolurile
adultului. Adolescentul nu acceptă această
poziţie de „moratoriu psihosocial”8, cum o
defineşte Erikson. De aceea, pentru a se
face remarcat, recurge adeseori la acte
deviante sau ilicite, are un comportament
teribilist şi nonconformist, iniţiază diferite
manifestări ostile care corespund unei
game largi de mijloace de exprimare a
independenţei faţă de adult.
Atunci când o conduită deviantă se
poate transforma într-o conduită
delincventă,
presupune
clarificarea
relaţiilor cu educatorul, iar în urma
acesteia nu se poate spune că s-a efectuat
o evaluare morală paternalistă care să
explice comportamentul tânărului şi să-l
eticheteze.
Principalele erori săvârşite de
educatori se datorează în primul rând
neânţelegerii câmpului normalităţii
adolescentine şi incapacităţii de a lega
relaţiile dintre particularităţile biologice şi
psihologice ale acestei perioade de vârstă,
trăsăturile mediului educativ şi etiologia
devianţei. Unii sociologi caracterizează
adolescenţa ca o perioadă de criză
dominată de impulsurile antisociale şi
devieri caracteriale obligatorii la capătul
cărora tânărul dobândeşte identitatea
morală.
Majoritatea actelor de devianţă
juvenilă, dacă nu frizează patologicul s-au
nu devin comportamente antisociale
persistente bine structurate reprezintă
forme de manifestare a unei creativităţi
„de protecţie”9 ce permit tânărului
marcarea identităţii sale şi trecerea sa
spre maturitate.
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7.
Studiu de caz- Centrul pentru
minori şi tineri Găeşti
Grupul de tineri studiat a cuprins 45
de persoane cu vârste cuprinse între 1518 ani, de ambele sexe, provenite atât din
mediul rural cât şi din mediul urban,
pentru a se încerca identificarea
diferenţelor de atitudine şi posibilitatea ca
aceste caracteristici să influnţeze
compotamentul deviant al tinerilor.

Grupul intervievat este compus din
88,9% băieţi şi 11,1% fete. În mare,
această proporţie corespunde şi structurii
pe sexe a tinerilor internaţi în Centrul
pentru minori şi tineri Găeşti. De altfel,
numărul populaţiei care este internată în
instituţii de acest tip, inclusiv
penitenciare, este majoritar masculină.

Sex
Masculin
88,9%

Feminin
11,1%
Total 100,0%

11,1%

masculin
feminin

88,9%

Nivelul de şcolarizare
Următorii indicatori sunt relevanţi
pentru înţelegerea specificului social
al grupului. Este cunoscut faptul că
nivelul de şcolarizare are un rol
important
în
formarea
unei
personalităţi echilibrate. Menţinerea
tinerilor în spaţiul şcolar reduce riscul
marginalizării sociale, favorizează
integrarea în societate şi compensează
în bună măsură educaţia precară pe
care aceşti tineri o primesc în cele mai
Fără şcoală
28,9%

multe cazuri în familie. Un procent
imortant dintre aceştia – 28,9% sunt
neşcolarizaţi. La nivelul şcolii primare
s-au oprit 33,3%, iar 37,8% au
absolvit între 5 şi 8 clase. Analizând
nivelul scăzut de şcolarizare estimăm
că tinerii din acest grup nu au fost
socializaţi, abandonând şcoala la
vârste fragede fiind membri ai unor
grupuri de stradă, aşa cum declară
chiar ei.

1-4 clase
33,3%
Total 100%
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28,9%

37,8%

33,3%

Fara scoala

1-4 clase

Calificare
Lipsa educaţiei este în strânsă
legătură cu profilul profesional. Astfel,
nici unul dintre tineri nu este calificat.
Această situaţie agravează starea
socială a tinerilor prin excluderea lor de
pe piaţa muncii sau acceptarea unor

5-8clase

munci fizice, necalificate şi slab
remunerate. Analizând categoriile de
răspunsuri se poate deduce o preferinţă
pentru muncile fizice, în aer liber şi
evitarea activităţilor care presupun
efort intelectual.

Calificaţi
0%

Fără calificare
100,0%
Total 100%

Ce evenimente deosebite au existat în familia respondentului
Divorţul părinţilor
Antecedente penale ale tatălui
Decesul tatălui
Antecedente penale ale mamei
Antecedente
penale
fratelui/surorii
Decesul mamei
Nu au fost evenimente
NS/NR
Total
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31,2 %
15,6 %
11,1 %
4,4 %
4,4 %
2,2 %
26,7 %
4,4 %
100.0 %
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31,2%
26,7%

15,6%
11,1%
4,4%

4,4%

4,4%

Evenimentele deosebite pe care
tinerii le-au menţionat ca fiind
importante în viaţa lor gravitează în
mare măsură în jurul traiectoriei
sociale a părinţilor. Implicit, aceste
evenimente sunt şi cele care au afectat
în
cea
mai
mare
măsură
comportamentul
infracţional
al
tinerilor.
Evenimentele enumerate anterior
reprezintă momente cheie din viaţa
personală a tinerilor. Dezintegrarea
familiei (divorţul părinţilor a fost
menţionat drept eveniment important
în 31,22% din cazuri) şi sentimentul
de însingurare i-a îndreptat pe

Nu au fost
evenimente

Antecedente
penale ale
fratelui/surorii

Decesul tatalui

Divortul
parintilor

2,2%

subiecţi spre anturaj spre sprijinul
grupului de stadă, iar infracţiunea a
urmat unor astfel de evenimente.
Activitatea infracţională a unuia
dintre părinţi, menţionată în proporţie
de 15,6% a tatălui şi 4,4% a mamei,
reprezintă evenimente consemnate de
respondenţi ca fiind relevante pentru
propriile familii. Decesul unuia dintre
părinţi este indicat ca eveniment
important de 11,1% în cazul tatălui şi
2,2% în ceea ce priveşte mama; 4,4%
au menţionat drept eveniment
important activitatea infracţională a
fraţilor sau surorilor.

Climatul familial
Dezinteres pentru educaţia copiilor
Atmosferă tensionată
Atmosferă calmă
Tatăl agresiv faţă de soţie şi copii
Tatăl alcoolic
Certuri repetate între părinţi
NS/NR
Total
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13,3%
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100,0
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28,9% 26,7%

13,3%
13,3%

11,1%
6,7%

Dezinteres
pentru
educatia
copiilor

Atmosfera
calma

Tata
alcoolic

Climatul familial oferă informaţii cu
privire la modul în care sunt
percepute relaţiile de familie de către
respondenţi. Grupul se divide în două
categorii. Pe de o parte se află cei care
provin din familii în care nu au avut
loc evenimente deosebite, aşa cum au
declarat 26,7% şi care au definit
climatul familial ca fiind calm în
proporţie de 13,3%, iar pe de altă
parte se află cei care provin din familii
destrămate datorită divorţului sau
decesului unuia dintre părinţi, care au
avut
membri
ai
familiei
cu
antecedente penale şi care declară că
au existat probleme în familiile din
care provin.
Analiza
comportamentului
infracţional al primei categorii se
datorează unor factori proveniţi din
afara familiei pe fondul incapacităţii
părinţilor de a intui pericolul educaţiei
insuficiente
a
copiilor.
Comportamentul deviant al acestora
este influenţat în mare măsură de
anturaj, de contactul cu grupuri
deviante şi de starea materială

4,4%

NS/NR

precară a a familei. Climatul tensionat
din familie, violenţa îndreptată asupra
lor sau a unuia dintre părinţi, certurile
repetate au menirea de a crea o stare
de lucruri Acţiunile de reeducare se
înscriu în dimensiunea formării
individuale a fiecărei persoane. Unul
dintre elementele cheie este cel al
educării în vederea deprinderii unei
meserii, urmat de asistenţă în
obţinerea unui loc de muncă. Prin cele
două
acţiuni
probabilitatea
reintegrării sociale este destul de
ridicată.
Al doilea grup este fomat din tineri
care provin din familii dezorganizate
şi care au fost expuşi la traume
diverse de-a lungul copilăriei, care au
culminat în multe cazuri cu
dezintegrarea familiei fie prin divorţ
fie prin pierderea unuia dintre părinţi.
Acest context, favorabil devianţei, a
făcut obiectul unor teorii emise de
sociologi în urma unor cercetări
laborioase.
Un copil ce trăieşte într-un univers
în care există criminalitate şi
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delincvenţă are mai multe şanse să
opteze pentru delicvenţă decât un
copil total izolat de activitatea
criminală. Acţiunea de reeducare este
intersectată de o problematică
complexă generată de cele două
planuri caracteristice fiecărui caz în
parte10: infracţionalitatea persoanei în
cauză şi mediul deviant din care
provine. Astfel că, acţiunile prin care
se completează golul educaţional,
eventualitatea dobândirii unei profesii
pe timpul detenţiei nu are efect sigur
decât e perioada izolării de mediul
social.
Ulterior
eliberării
comportamentul individului devine
rezultanta întâlnirii dintre educaţia
primită şi mediul deviant în care se
reîntoarce. Asistenţa post-detenţie a
adolescenţilor devine necesară cel
puţin pentru prima perioadă de timp.

redusă influenţa mediului tensionat
care favorizează comportamentul
deviant.
Concluzii
Cercetarea
ştiinţifică
a
delincvenţei în rândul tinerilor nu se
limitează la o analiză strictă a
factorilor sociali.
„În complexul factorilor care
generează comportamentul deviant
penal trebuie să se facă distincţie între
diferitele nivele de cauzalitate, de la
cele directe, nemijlocite, care sunt de
natură endogenă (psihică, morală,
constituţională
etc.),
la
cele
psihosociale
(interacţiunile
din
mediile de socializare: familie, şcoală,
grup de prieteni şi de timp liber etc.)
şi macrosociale (fenomene şi procese
de la nivelul societăţii globale) şi care
apar
sub
aspectul
săvârşirii
nemijlocite a faptei prevăzute de legea
penală, ca nişte condiţii favorizante.” 11
Este necesară elaborarea unei
concepţii noi în legătură cu formarea
tinerei generaţii în concordanţă cu
cerinţele obiective ale etapei actuale.
Pentru proiectarea unei strategii
unitare asupra acestei categorii de
tineri delincvenţi este importantă
implicarea tuturor instituţiilor şi
organismelor care pot contribui la
soluţionarea problematicii grave cu
care se confruntă societatea în prezent
în acest domeniu.
Cercetând fenomenul delincvenţei
în rândul tinerilor s-a încercat aflarea
factorilor care au condus la apariţia
acestuia, invocându-se cauzele care leau generat. Unii cercetători au
subliniat, determinarea biologică, alţii
au pus accentul pe particularităţile

Concluziile cercetării
Climatul
familial
meţionat
explicitează într-o măsură impotrantă
eşecul social al tinerilor. Lipsa
susţinerii
familale,
funcţionarea
defectuoasă a parteneriatului şcoalăfamilie, atmosfera tensionată din
familie
constituie
factori
care
acţionează conjugat în favoarea unui
comportament delincvent.
Pilonul de bază al reeducării
acestor tineri se află în completarea
studiilor, cel punţin la nivelul şcolii
primare,
şi
orientarea
spre
deprinderea unei profesii, astfel încât
cei care acuză lipsurile materiale
drept cauză a delincvenţei să-şi poată
câştiga existenţa prin muncă. De
asemenea, tinerii trebuie asistaţi în
vederea obţinerii unui spaţiu locativ
corespunzător astfel încât să fie
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psihologice, iar alţi cercetători au
invocat aspectele sociale. Au fost
prezentate cercetări pornind de la
ipotezele teoriilor despre factorii
socio-psihologici
ai
delincvenţei
juvenile, teorii despre anomie, teorii
care pun accent pe condiţiile şi
procesele macrosociale obiective,
teorii despre cultură, teorii despre
socializare.
Sunt persoane care au material
genetic care îi predispune la
agresivitate. Nu devin delincvenţi
toate persoanele care sunt supuse
tensiuni, ci depinde de experienţele de
viaţă ale fiecăruia (teoria tensiunii
generale). Se constată că delincvenţa
în rândul tinerilor este mai frecventă
la clasele sociale inferioare, nu
depinde în mare măsură de
apartenenţa etnică, ci de situaţia
economică şi valorile culturale ale
persoanelor. Între comportamentul
delincvent,
durata,
prioritatea,
intensitatea delictului şi interacţiunea
cu codelincvenţii există o legătură
consistentă. Tinerii care au rezultate
şcolare slabe şi nu favorizează şcoala,
tind mai mult să devină posibili
delincvenţi.
Întrucât tipurile delictelor comise
de tineri sunt foarte variate, începând
de la contravenţii, până la infracţiuni
deosebit de grave, extirparea totală a
delincvenţei nu se poate realiza, însă
cea mai bună prevenţie constă în
reducerea cauzelor care conduc la
devianţă şi delincvenţă.
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Abstract: In the past years, there have been debates in many European
countries regarding the lowering of the minimum age required for a
person to be able to vote. Austria was the first European country, in 2007,
that lowered the active voting age to a minimum of 16 and the passive
voting age to 18. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
through the 1826 resolution, has called on its 47 member states to
analyze the possibility of lowering the voting age to 16. The wave of
debates has not avoided Romania, a number of stakeholders showing an
interest in this matter, leading up to a possible change in the Constitution.
This paper will present both the current status of the youth voting rights
and the main arguments both in favour and against lowering the voting
age to 16.
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Un studiu efectuat după reducerea
vârstei de vot în Austria arată că aceasta a
dus la reducerea impactului pe care
părinții îl au asupra votului copiilor. În
schimb, există un efect atât direct cât și
indirect al școlii asupra interesului politic.
Şcolile care susțin implicarea civică și
politică fie direct, fie indirect prin educație
politică, au ajutat la creșterea interesului
politic în rândul tinerilor. Studiul
concluzionează spunând că scăderea
vârstei de vot în Austria a dus la creșterea
interesului față de alegeri în rândul
tinerilor, întârind sistemul democratic3.
ACPE își argumentează propunerile
susținând că evoluția demografică a
Europei ar putea duce la creșterea
marginalizării populației tinere în cadrul
procesului politic – odată cu îmbătrânirea
populației, puterea votului tinerilor este
mult mai mică, iar spațiul politic este
dominat de problemele ce sunt de interes,
în special pentru persoanele mai în vârstă.
O asemenea evoluție nu este benefică
pentru democrație și pentru stabilitatea
societăților democratice, lucru confirmat
în toată Europa prin prezența la vot foarte
scăzută în rândul segmentului de vârstă
18 – 24 ani. Cu cât mai mult o persoana
tânără trebuie să aștepte pentru a
participa în viața publică și politică,
șansele ca aceasta să fie implicată când
este adult scad.
În același timp, rezoluția 1826 a ACPE
subliniază că tinerii trebuie să fie pregătiți
pentru participarea lor în viața civică și
politică, acest lucru fiind important
pentru a putea asigura calitatea voturilor
lor.
Cu cât este mai mare partea din
populație care participă la alegeri, cu atât
mai mult crește reprezentativitatea celor
aleși prin voturile lor. Introducerea

Vârsta

de vot este vârsta minimă
stabilită prin lege pe care o persoană
trebuie să o atingă pentru a fi eligibilă să
voteze în alegerile publice. Majoritatea
țărilor din lume au stabilit o vârstă de vot,
tendința generală fiind de reducere a
acesteia în timp. În același timp, aproape
toate democrațiile moderne ce au ajuns la
o relativă maturitate se confruntă cu o
criză de prezență la vot, aceasta fiind întro continuă scădere1. Acest lucru a fost
explicat prin faptul că noile generații nu
sunt interesate de politică, având
priorități diferite, ei neprivind votul ca o
responsabilitate civică. Printre posibilele
soluții la această criză se regăsește și
implicarea tinerilor în procesul electoral
mult mai devreme, acest lucru fiind
posibil prin reducerea vârstei de vot.
Recomandări și evoluții europene
privind vârsta de dobândire a
drepturilor electorale
La 24 iulie 2011, Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei
(APCE) a adoptat o rezoluție prin care le
recomandă celor 47 de state membre în
Consiliul
Europei
să
analizeze
posibilitatea de a scădea vârsta minimă
de vot până la 16 ani, pentru toate tipurile
de alegeri.1 În acest moment în aproape
toate statele membre ale Uniunii
Europene, inclusiv în România, cetățenii
au drept de vot odată cu împlinirea
vârstei de 18 ani. Singura excepție la nivel
statal este constituită de Austria, care în
urma unei reforme a legii electorale
realizată în 2007, a coborât vârsta minimă
de vot de la 18 la 16 ani, oferind în același
timp dreptul la vot pasiv la împlinirea
vârstei de 18 ani2.
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votului pentru tinerii de 16 și 17 ani este
un pas în această direcție. Aceștia au deja
responsabilități sociale și drepturi
cetățenești, fără a avea însă dreptul de a
vota. Participarea în procesul electoral îi
poate ajuta să fie conștienți mai devreme
de responsabilitatea pe care o au față de
societate, de rolul și poziția lor socială.
Diminuarea vârstei minime de vot la 16
ani ar putea să conducă la o participare
mai mare a alegătorilor pentru prima dată
la vot, şi, astfel, la o participare mai mare
de ansamblu a acestora.
Prin urmare, Adunarea invită statele
membre să creeze condiţiile necesare
pentru participarea tinerilor în viaţa
civică, prin educaţie şi promovarea
impicării în comunitate, să studieze
posibilitatea de scădere a vârstei de vot la
16 ani în toate ţările şi pentru toate
tipurile de alegeri și să examineze
posibilitatea de reducere a vârstei minime
de eligibilitate pentru a candida pentru
toate tipurile de alegeri (locale, regionale,
parlament, senat, preşedinţie), ori de câte
ori acest lucru este considerat adecvat4.
Un număr mare de țări din
Europa au luat deja în calcul reducerea
vârstei minime a votului. Guvernul
finlandez a propus în august 2010
reducerea vârstei de vot la 16 ani, însă
modificarea legii electorale necesită
acordul parlamentelor consecutive5.
În Marea Britanie, Ministerul Justiției
a publicat în iulie 2007, un raport numit
The Governance of Britain prin care
propunea înființarea unei comisii privind
cetățenia tinerilor - "Youth Citizenship
Commission", având printre altele
atribuția de a examina posibilitatea
reducerii vârstei de vot6.
Partidul Național Scoțian a votat
unanim în octombrie 2007 pentru o

politică de a reduce vârsta legală de vot la
16 ani, acordând puterea necesară pentru
acest lucru Parlamentului Scoțian7..
La nivel internațional, Bosnia,
Brazilia, Guernsey, Isle of Man, Jersey și
Nicaragua au în acest moment legislație
ce permite votul tinerilor la 16 ani, în timp
ce Timorul de Est, Indonezia, Sudan și
Seychelles permit votul de la 17 ani.
Există însă excepții la nivel local și în
Germania, Elveția și Statele Unite ale
Americii8.
Evoluția vârstei minime de vot în
România
În România, dreptul la vot este
garantat de articolul 36 al Constituției,
alineatul 1: “Cetăţenii au drept de vot de la
vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua
alegerilor inclusiv”. Pe lângă restricția de
vârstă impusă de acesta, ce le permite să
voteze doar persoanelor ce au împlinit
vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor,
inclusiv, singurele alte restricții sunt
impuse de alineatul 2: “Nu au drept de vot
debilii sau alienaţii mintal, puşi sub
interdicţie, şi nici persoanele condamnate,
prin hotărâre judecătorească definitivă, la
pierderea drepturilor electorale.”9
Vârsta minimă a fost modificată în
repetate rânduri în sistemul electoral
românesc. În 1831, aveau drept de vot
toate persoanele care împliniseră 25 de
ani10. Legea a fost modificată în perioada
interbelică, impunând praguri diferite de
vârstă pentru camerele parlamentului –
21 de ani pentru Cameră (art. 64 din
Constituția României din 1923) și 40 de
ani pentru Senat (art 68 din Constituția
României din 1923). În timpul domiei
sale, Carol al II-lea a modificat iarăși
vârsta minimă de vot, renunțând la un
sistem dublu în favoarea unei vârste mult
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mai ridicate – cea de 30 de ani. Perioada
comunistă a adus noi praguri – la 22
ianuarie 1948, Adunarea Deputaților a
adoptat o nouă lege electorală, Legea nr. 9
din 22 ianuarie 194811, în care în prin
articolul 1 vârsta alegătorilor era coborâtă
de la 21 la 20 de ani12. Legea electorală
din 1952, adoptată ca urmare a
modificării Constituţiei din 1948 prin
Constituţia Republicii Populare Române
din 1952, aceasta modifică unele
prevederi ale vechii legi electorale.
Conform noii legi13, vârsta minimă pentru
ca o persoană să poată avea drept de vot
nu mai este 21, ci 18 ani, iar vârsta
minimă pentru ca un individ să poată fi
ales deputat coboară de la 25 la 23 de
ani14.
Conform statisticilor oferite de
EUROSTAT, la 1 ianuarie 2010 în
România existau 484,024 persoane având
vârsta de 16 și 17 ani, dintr-un total de
21,462,18615. În același timp, numărul
celor ce au peste 18 ani și implicit ar avea
drept de vot dacă duminica viitoare ar
avea loc alegeri este de peste 17,492,677.
Numărul de voturi ce ar putea fi
exprimate în plus nu ar fi foarte mare,
reprezentând o creștere de doar 2,69%.
Pentru a putea fi modificată vârsta
minimă de vot, este necesară în primul
rând modificarea articolului 36 al
Constituției, iar demersul de revizuire a
Constituției este unul destul de dificil.
Conform articolului 150, alineatul 1,
revizuirea poate fi inițiată de Președintele
României la propunerea guvernului, de ¼
din numărul deputaților sau al senatorilor
sau de 500.000 de cetățeni cu drept de
vot. Referitor la inițierea modificării
Constituției de către cetățeni, alineatul 2
ne spune că ei trebuie să provină din cel
puțin jumătate din județele țării, având

nevoie de 20.000 de semnături pentru
revizuire din fiecare județ. Dacă pasul de
mai sus este înteplinit, proiectul trebuie să
treacă prin ambele camere ale
Parlamentului cu minim două treimi din
voturile totale ale deputaților. Ultimul pas
al proiectului este probabil și cel mai
dificil – noua Constituție trebuie aprobată
printr-un referendum național, organizat
la o distanță de maxim 30 de zile de la
adoptarea ei în Parlament – iar pentru a
putea fi validat, este nevoie ca 50% + 1
dintre cei care votează să susțină această
modificare, dar și de o prezență la vot de
50% + 1. Ultimul criteriu este unul destul
de greu de satisfăcut, ținând cont de
declinul masiv al prezenței la vot, unde
fiecare nou tur de scrutin după 1990 a
adus un nou record.
Dacă toate procedurile pentru
modificarea Constituției ar fi respectate,
iar aceasta ar fi revizuită, ar urma apoi
armonizarea legilor pentru a respecta
vârsta de 16 ani, referindu-ne aici la legile
electorale.
La nivel de inițiative în această
direcție, în România, în urma
recomandărilor APCE, au existat de-a
lungul timpului o serie de persoane care
au declarat că ar susține aceste măsuri,
însă până acum, nu s-a reușit
concretizarea niciuneia dintre ele. Una
dintre primele propuneri de a acorda
tinerilor drept de vot începând cu vârsta
de 16 ani a venit din partea unui
europarlamentar, membru al Partidului
Democrat Liberal16. Acesta a evidențiat
atât tendința istorică de reducere a vârstei
la care o persoană dobândește drepturile
electorale, dar și tendința la nivel
european de scădere a acesteia începută
de Austria. Un coleg de partid aduce
următorul argument: “Votul la 18 ani
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implică o medie de vârstă a primilor
alegători de 20 de ani, întrucât cei care
împlinesc 18 ani după data alegerilor, mai
pot vota abia peste 4 ani. Din punct de
vedere statistic, dacă s-ar introduce vârsta
minimă de 16 ani, atunci vârsta medie a
primilor alegători se ridică la 18 ani”17.
Următoarele declarații referitoare la
introducerea dreptului de vot la 16 ani au
fost făcute de liderii Mișcării Verzilor, în
octombrie 2010, aceștia considerând că o
schimbare de această natură ar duce la
responsabilizarea tinerilor și la o mai
bună prețuire a valorilor democratice18.
Intenția acestora a trecut însă
neobservată în peisajul politic românesc
și nu s-a concretizat într-o inițiativă
legislativă.
Pe 11 octombrie 2011 un număr de
parlamentari, membrii ai Uniunii
Naționale pentru Progresul României a
declarat că a fost transmisă propunerea
de reducere a vârstei minime de vot la 16
ani spre analiză și adoptare către Comisia
Comună a Camerei Deputaților și a
Senatului pentru elaborarea propunerii
legislative de revizuire a Constituţiei
României, urmărind astfel creșterea
participării tinerilor în viața publică,
având astfel posibilitatea de a participa la
schimbarea
societății,
dar
și
contracararea tendinței de scădere a
prezenței la vot. Motivația folosită este
una destul de simplistă - "tinerii de 16 şi
17 ani sunt buni să fie contribuabili, şi să
muncească şi să plătească taxe şi impozite,
dar nu au dreptul să voteze"19.

a redus vârsta de vot pentru toate
alegerile la 16 ani , şapte dintre cele 16
landuri (state) din Germania au redus
vârsta de vot şi un canton (regiune) din
Elveţia a făcut, de asemenea, acest lucru.
Alte ţări, cum ar fi Regatul Unit, au în
vedere, de asemenea, o astfel de mutare.
În Germania, prezența la vot a tinerilor cu
vârste între 16 şi 17 ani a fost mai ridicată
decât pentru anumite grupuri de
persoane mai în vârstă.
Deoarece votul este expresia de bază
a democrației, fiind modalitatea centrală
prin care cetățenii judecă și își arată
opinia față de politica guvernamentală,
este normal ca un număr cât mai mare
din persoanele afectate de aceste politici
să aibă oportunitatea de a își exprima
părerea cu ajutorul alegerilor. Dacă
tinerilor cu vârste între 16 şi 17 ani le este
acordat dreptul de vot, ei vor avea un
cuvânt direct de spus în democraţia
noastră şi un rol în determinarea viitorul
comunității lor şi a societăţii din care
facem parte.
Una din ideile care stă la baza
democrației este cea a "no taxation
without
representation"
toate
persoanele care plătesc impozite ar trebui
să fie și reprezentate în sistemul politic.
Ori, la 16 ani, poți să ai un loc de muncă, să
plătești toate taxele și impozitele impuse
de stat și poate fi considerat nedemocratic
să nu ai un cuvânt de spus cu privire la
activitatea celor care stabilesc aceste taxe.
În același timp, tinerii sunt direct
interesați de o serie de probleme cum ar fi
organizarea educației și ar trebui să aibă
un cuvânt de spus în politicile publice din
acest domeniu.
O persoană care a împlinit vârsta de
16 ani are dreptul să întemeieze o familie
prin intermediul instituției căsătoriei,

Argumente în favoarea reducerii
vârstei minime de vot la 16 ani
Există o tendință la nivel mondial şi
european în vederea extinderii dreptului
la vot pentru tineri la 16 şi 17 ani. Austria
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atâta timp cât obține un aviz medical sau
acordul părinților, așa cum prevede noul
Cod Civil: "Pentru motive temeinice,
minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se
poate căsători în temeiul unui aviz medical,
cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după
caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei
de tutelă în a cărei circumscripţie minorul
îşi are domiciliul."20 Putem deduce astfel
că, dacă o persoană este considerată
destul de matură fizic, psihic și emoțional
pentru a putea lua o hotărâre de
asemenea importanță, atunci este destul
de responsabilă și pentru a putea vota.
Ducând mai departe acest argument,
conform articolului 39 din aceeași lege,
“minorul dobândește, prin căsătorie,
capacitatea deplină de exercițiu”, iar așa
cum aflăm din articolul 37, "capacitatea
de exerciţiu este aptitudinea persoanei de
a încheia singură acte juridice civile".
Astfel, dacă o persoană de 16 ani poate fi
destul de responsabilă pentru a-și asuma
toate drepturile și obligațiile ce vin odată
cu posibilitatea de a încheia acte juridice,
putem presupune că aceeași seriozitate
poate fi aplicată și comportamentului
electoral.
În societatea de astăzi, accesul la
informație este mult mai liber, iar o
persoană de 16 sau 17 ani poate fi
considerată mult mai matură. Nu există o
diferență
semnificativă
între
un
adolescent în vârstă de 16 ani și unul ce a
împlinit 18 ani când vorbim despre
capacitatea de a vota. Distincția este
arbitrară, putând spune că la 18 ani luăm
în continuare multe decizii fără a ne afla în
deplină cunoștință de cauză. Dar hotărâri
neinformate putem lua și la 40 de ani, fără
a risca însă să ne pierdem dreptul de vot.
Dreptul de vot nu este condiţionat de
cunoștiințele individului cu privire la

problemele politice de actualitate - nu
depindem de teste de cunoștință generală
pentru a obține un card de alegător, acest
lucru putând duce la privarea a unei mari
părți a populației adultă de dreptul la vot.
Dacă tinerii nu sunt considerați în măsură
să voteze până când ei nu împlinesc
optsprezece ani, atunci motivația lor de a
se informa cu privire la politică este
redusă semnificativ - iar o parte din rolul
unei democraţii este de a acţiona pentru
educaţia politică a cetăţenilor săi. În cele
din urmă, chiar dacă am admite că tinerii
ar cunoaște mai puţin şi ar fi mai puţin
interesaţi de politică decât individul
mediu, actul de a vota este prin sinea lui
unul selectiv. Persoanele neinteresate de
politică, indiferent că este vorba de tineri
sau adulţi, au o probabilitate mai mică de
a merge la vot. Ce înseamnă concret acest
lucru este că oamenii care vor fi capabili
să profite de scăderea vârstei de vot sunt
cel mai probabil adolescenții deja
interesați de politică, în timp ce, cei la care
interesul este foarte scăzut nu vor avea
parte de nicio schimbare – ei oricum au o
probabilitate mult mai mică de a participa
la scrutin.
Limita stabilită la 18 ani este până la
urmă una aleatoare – la începutul
secolului trecut fiind în aproape toate
țările de 21 de ani, iar înainte de aceasta
chiar și 25 sau 30 de ani. Motivele folosite
în impunerea limitelor de vârstă atât de
înaintate erau aceleași argumente care
sunt folosite acum de cei care se opun
coborârii pragului de vârstă până la 16
ani, și anume că indivizii ar fi prea imaturi
sau ignoranți pentru a-și putea folosi
votul cu înțelepciune. Dar după cum
timpul a demonstrat, la 18 ani poți fi la fel
de capabil pentru a lua hotărâri informate
și a îți exprima opinia politică ca și la 21
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de ani. Nu există niciun proces magic de
transformare între vârsta de 16 ani și cea
de 18 ani, nicio operație care să
transforme indivizii de rând în cetăţeni cu
depline
drepturi,
cunoscători
ai
democrației. Dobândirea maturității este
proces evolutiv, fără o limită clară –
persoane mai tinere pot fi adesea la fel
sau mai bine informate despre politică
decât seniorii lor, care au deja drept de
vot. În plus, societatea le oferă deja
tinerilor la 16 ani o prezumție de
maturitate, oferindu-le acestora libertate
cu privire la o serie de alegeri foarte
importante – se pot căsătorii, pot să
renunțe la sistemul de învățământ, își pot
lua responsabilitatea unui loc de muncă
etc.
Reprezentarea
poporului
în
organizarea politică a statului ar putea fi
crescută odată cu scăderea pragului de
vârstă – iar un număr mai mare de votanți
ar conferi o legitimitate mai mare aleșilor.
Excluzând un segment din populație - în
acest caz, persoanele ce au sub 18 ani –
este neglijat un grup social ce are
propriile preocupări, dificultăți și interese.
Ei pot avea o perspectivă distinctă asupra
problemelor cu care se confruntă – în
special referitor la sistemul educațional,
unde efectele tuturor politicilor aplicate
sunt simțite direct de acest grup. Părerea
tinerilor direct implicați în această
problemă nu este și nu trebuie să fie mai
puțin importantă decât cea a celor ce nu
sunt părți interesate în acest caz – cum ar
fi, spre exemplu, o persoană de 30 de ani,
fără copii, ale cărei voturi influențează
politicile din învățământ.
În același timp, scăderea pragului de
vârstă ar fi o șansă pentru tineri să fie
mult mai implicați în viața politică și
societate. O mare parte din ei sunt puși în

fața primului sufragiu abia la vârsta de 22
de ani, iar deschiderea votului pentru cei
de 16 și 17 ani ar asigura mai multe
oportunități de vot în adolescență, oferind
astfel scrutinului democratic un rol mai
important ca element esențial de tranziție
spre viața adultă, ajutând în acest mod la
crearea unui interes politic și al unui
obicei de vot pentru viitor.
Spre deosebire de generaţiile
anterioare, tinerii de acum sunt mult mai
bine informaţi, având începând de la
şcoală discipline cum ar fi educaţie civică,
educație socială şi educație politică. De
asemenea, tinerii de azi au acces la o gamă
extinsă de media, inclusiv la internet, de
unde pot obţine informaţii şi unde se
angajează în discuţii pe diverse teme,
inclusiv politice. Aceștia trebuie de
asemenea, în opinia noastră, să dispună
de o şansă de a pune în practică cât mai
devreme lucrurile învățate, prin
intermediul votului.
Vârsta de 18 ani este marcată de o
serie de schimbări importante – indivizii
sunt mult mai susceptibili să se mute de
acasă, să își caute un loc de muncă stabil
sau să pornească pe drumul studiului
universitar. În această perioadă foarte
aglomerată a vieții, exprimarea voinței
politice prin vot poate mult prea ușor să
scadă în lista de priorități a persoanei.
Argumente împotriva reducerii
vârstei minime de vot la 16 ani
Tinerii sunt prea imaturi. Este absurd
să argumentezi că toată lumea ar trebui
să aibă drept de vot. Mergând pe acest
principiu, de ce să nu aibă acest drept și
cei de 14 ani? Democrația nu este un
sistem al libertății totale - întotdeuna
trebuie să existe limite, însă deși există
persoane de 16 ani care pot fi destul de
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responsabile pentru a vota, statu-quo ne
protejează în fața majorității imature și
iresponsabile.
Este greșit să presupunem atunci
când persoane de 18 ani ce sunt afectate
de mai multe probleme din domeniul
politic, cum ar fi legislația muncii, starea
educației etc, nu sunt foarte implicate în
procesul politic, atunci persoanele mai
tinere se vor implica. Reducând
argumentul la absurd, politicile în
domeniul educației la grădiniță afectează
direct toate persoanele ce au vârsta de 4
ani. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le
dăm drept de vot. Trebuie să avem
încredere în oamenii maturi să voteze în
locul lor, pentru binele lor.
Există de asemenea riscul ca
majoritatea tinerilor de 16 ani să voteze
cu persoanele indicate de părinții lor. Nu
există nicio garanție că ei ar lua în
considerare toate aspectele unei
probleme și că ar lua o decizie informată.
La o vârstă așa mică, ei pot fi manipulați
foarte ușor de prieteni, de familie, de
profesori sau de alte părți interesate să
voteze pentru o persoană dorită. Daca ei
nu înțeleg politicile și vizunea propusă de
un partid sau de un om politic, ar putea
vota o persoană care de fapt nu îi
reprezintă.
Din moment ce există o problemă în a
îi convinge pe cei care au deja drept de vot
să își exercite această responsabilitate,
atunci poate soluția ar fi să le oferim
motive mai serioase pentru a o face: prin
creșterea prezenței educației politice, prin
abilitarea publicului astfel încât să îi facem
să conștientizeze că pot influența
politicile, și poate chiar de a schimba
sistemul electoral pentru a face
Parlamentul să reflecte mai bine opinia
publică.

Concluzii
Există o tendință generală de scădere
progresivă a vârstei de vot, atât în Europa
cât și în România – primul pas în
acordarea de drepturi electorale tinerilor
cetățeni, în vârstă de 16 ani, fiind făcut în
Europa
de
către
Austria.
La
recomandarea Consiliului Europei, o serie
de state vor analiza această opțiune,
urmărind implicarea tinerilor în societate
dar și creșterea puterii democrației prin
creșterea reprezentării și echilibrarea
raporturilor de vârstă dintre votanți,
având în vedere că toată Europa trece
printr-un proces de îmbătrânire a
populației.
Se pot aduce argumente atât în
favoarea cât și împotriva acordării
dreptului de vot încă de la 16 ani, însă cert
este că, în România, această modificare
este dificilă, în principal din punct de
vedere tehnic – ea nu poate avea loc decât
odată cu revizuirea Constituției în cadrul
unor reforme mai ample, neavând
puterea de a genera interesul necesar
pentru a fi modificată Constituția doar
pentru acest motiv. În același timp sunt
șanse foarte mari ca o nouă Constituție să
treacă prin scrutinul popular în următorii
doi ani – iar la această modificare merită
să fim atenți.

Note:
Andre Blais, Daniel Rubenson, Turnout
Decline: Generational Value Change or New
Cohorts’ Response to Electoral Competition,
2007.
2 "Austria opens the polls to 16-year-olds", The
Independent, 26 septembrie 2008, sursa:
http://www.independent.co.uk/news/world/eu
rope/austria-opens-the-polls-to-16yearolds943706.html
1

224

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

Eva Zeglovits, Martina Zandonella, Political
interest among young Austrians before and
after lowering voting age, prezentat la
European Consortium for Political Research,
25 august 2011
4 Rezoluția 1826 din 2011 a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei, art. 7
5 Helsinki Times, Voting age may be lowered
to
16,
5
august
2011,
sursa:
http://www.helsinkitimes.fi/htimes/domesticnews/politics/11998-voting-age-may-belowered-to-16-.html
6 Research Paper 07/72 / 26.10.2007, House
of Commons Library, sursa:
http://www.parliament.uk/documents/commo
ns/lib/research/rp2007/rp07-072.pdf
7 "SNP in move to lower voting age to
16", Herald Scotland, 13 iunie 2008, sursa:
http://www.heraldscotland.com/snp-in-moveto-lower-voting-age-to-16-1.846832
8 National Youth Rights Association, Voting
Age
Status
Report,
sursa:
http://www.youthrights.org/issues/votingage/voting-age-status-report/
9 Constituția României – 2003, art. 37
10 Cristian Preda, Rumanii fericiti. Vot si putere
de la 1831 pina in prezent, București, Editura
Polirom, 2011, p. 70
11 Publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 19 din 23
ianuarie 1948.
12 Ioan Scurtu, Istoria contemporană a
României, 1918-2004 , Ediţia a III-a, Bucureşti,

Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004, p.
344
13
Legea nr. 9/1952 pentru alegerea
deputaţilor în Marea Adunare Naţională,
publicată în „Buletinul Oficial” al Marii Adunări
Naţionale a R.P.R., nr. 1 din 27 septembrie
1952, art. 2-3.
14 Mihaela Melinte, Sistemul electoral din
România în perioada regimului comunist,
publicat în Analele Universităţii „OVIDIUS” –
Seria Istorie , Volumul 6, 2009
15 EUROSTAT, Populația României la 1
Ianuarie 2010, după vârstă.
16 cristianpreda.ro – O propunere: vot de la 16
ani,
14
septembrie
2009,
sursa:
http://cristianpreda.ro/2009/09/14/opropunere-vot-de-la-16-ani/
17 Mesagerul de Bistrița-Năsăud, Amendament
pentru modificarea Constituţiei: drept de vot la
16
ani,
29
iulie
2011,
sursa:
http://www.mesagerul.ro/2011/06/29/ame
ndament-pentru-modificarea-constitutieidrept-de-vot-la-16-ani
18 citynews.ro, Miscarea Verzilor vrea dreptul la
vot de la 16 ani, 27 iunie 2011, sursa:
http://www.citynews.ro/alba/politica13/miscarea-verzilor-vrea-dreptul-la-vot-de-la16-ani-124045/
19 politicaromaneasca.ro, Goana după voturi.
UNPR propune ca tinerii să voteze de la 16 ani,
12 octombrie 2011
20 Legea 287/2009, articolul 272

3

225

PPO
OLLIIT
TIIC
CA
A ŞŞII R
REEFFO
OR
RM
MA
A ÎÎN
N JJU
USST
TIIŢ
ŢIIEE

Irina Olivia CĂLINESCU

Reforma judiciară între exigenţele europene şi realităţile
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Abstract: The mechanism of adapting the Romanian judicial system to
the requirements of modern society has, among its components, the
implementation of a new Civil Code, in order to provide answers to each
citizen’s everyday problems. One of the most common issues found in
Romanian judicial practice is represented by property litigation, with all
its derivatives. In what follows, we will see one of the original methods of
acquiring ownership of movable property, the occupation, in the
contemporary regulation of the Romanian New Civil Code.
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reward.

226

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

Pentru a dobândi dreptul de
proprietate asupra unui bun mobil,
legislația noastră prevede doua modalități
principale: prescripția achizitivă sau
uzucapiunea bunurilor mobile și
ocupațiunea.
Între aceste două instituții există însă
diferențe notabile, ce prezintă un deosebit
interes pentru persoanele ce vor să
dobândească proprietatea unui bun
mobil.
Astfel, în timp ce în cazul uzucapiunii,
proprietatea se dobândește prin trecerea
intervalului de timp prevăzut de lege, în
care viitorul proprietar exercită o posesie
neviciată asupra bunului în cauză, în cazul
ocupațiunii trecerea timpului este
eliminată dar categoria bunurilor ce pot fi
dobândite astfel este mult mai restrânsă
decât în cazul uzucapiunii, aplicându-se
doar pentru bunurile ce nu aparțin
nimănui.
În reglementarea Noului Cod Civil,
ocupațiunea este reglementată în
articolele 941-945. Față de vechiul cod
civil, actuala reglementare se prezintă mai
clar și mai detaliat, încercând să
suplinească unele lacune ale normei
juridice anterioare.
Definiția
instituției
ocupațiunii
prezintă și categoriile de bunuri mobile ce
pot fi dobândite în acest mod, după cum
reiese din textul de lege în cauză:

din bazinele piscicole naturale, fructele de
pădure, ciupercile comestibile din flora
spontană, plantele medicinale şi aromatice
şi altele asemenea. (3) Lucrurile mobile de
valoare foarte mică sau foarte deteriorate
care sunt lăsate într-un loc public, inclusiv
pe un drum public sau într-un mijloc de
transport în comun, sunt considerate
lucruri abandonate”.
O formulare la obiect a definiției
ocupațiunii este aceea că ea reprezintă un
mod de dobândire a dreptului de
proprietate a unui bun mobil, prin luarea
în posesie a acelui bun mobil care nu
aparţine nimănui, cu intenţia de a deveni
proprietar.
Astfel, punctul de plecare în analiza
ocupațiunii îl reprezintă clasificarea
tipurilor de bunuri mobile ce fac obiectul
ocupațiunii.
Noțiunea generică pentru aceste
bunuri este „bunuri care nu aparțin
nimănui”, incluzând aici bunurile care
prin natura lor nu au un proprietar (cazul
animalelor sălbatice și al plantelor) și
bunurile care au fost abandonate de
proprietarul lor.
De reținut este faptul că bunurile
mobile ce pot fi dobândite prin
ocupațiune pot fi doar cele corporale și
individual determinate.
Pe cale de consecință, reținem faptul
că bunurile incorporale nu pot face
obiectul acestei instituții, datorită însuși
atributului
lor
definitoriu
de
incorporalitate ce face imposibilă
apropierea lor materială, aceeași soluție
fiind aplicabilă și in cazul bunurilor
nedeterminate și a celor de gen. În ceea ce
privește bunurile abandonate, NCC
instituie o prezumție de abandon pentru
lucrurile de valoare mică sau deteriorate,

„(1) Posesorul unui lucru mobil care
nu aparţine nimănui devine proprietarul
acestuia, prin ocupaţiune, de la data
intrării în posesie, însă numai dacă aceasta
se face în condiţiile legii. (2) Sunt lucruri
fără stăpân bunurile mobile abandonate,
precum şi bunurile care, prin natura lor, nu
au un proprietar, cum sunt animalele
sălbatice, peştele şi resursele acvatice vii
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lăsate de într-un loc public, fiind evidentă
lipsa de interes prezentată de acele
lucruri pentru persoana care le-a lăsat
acolo.
Referitor la situația bunurilor
pierdute, NCC
conține dispoziții
amănunțite cu privire la diferitele situații
ce pot apare. Astfel, art. 942 arată că

anunțului referitor la pierderea bunului
atât la sediul unității de poliție cât și pe
pagina de internet a instituției.
Următorul articol cu privire la
ocupațiune reglementează situația în care
bunul mobil a fost pierdut și găsit într-un
loc public:
“Dacă bunul a fost găsit într-un loc
public, el va fi predat, pe bază de procesverbal, persoanei care deţine un titlu, altul
decât titlul de proprietate publică, asupra
locului respectiv. În termen de 3 zile de la
data preluării bunului pierdut, această
persoană este obligată să îl predea, pe
bază de proces-verbal, organelor de poliţie
din localitate. În acelaşi termen, anunţul
menţionat la art. 942 alin. (3) se va afişa la
locul unde a fost găsit bunul”.

„(1) Bunul mobil pierdut continuă să
aparţină proprietarului său. (2) Găsitorul
bunului este obligat ca, în termen de 10
zile, să îl restituie proprietarului ori, dacă
acesta nu poate fi cunoscut, să îl predea
organului de poliţie din localitatea în care
a fost găsit. Acesta are obligaţia de a
păstra bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile
în acest sens dispoziţiile privitoare la
depozitul necesar. (3) Organul de poliţie va
afişa la sediul său şi pe pagina de internet
un anunţ privitor la pierderea bunului, cu
menţionarea tuturor elementelor de
descriere a acestuia”.

La fel ca în cazul general prevăzut de
art. 942, există și în această ipoteză
obligația de predare, însă de această dată
către persoana care deține orice titlu în
afară de cel de proprietate publică asupra
locului unde a fost găsit bunul.
La rândul său, această persoană
urmează a preda bunul organelor de
poliție, care vor proceda la îndeplinirea
formalităților de publicitate pentru
pierderea bunului.
Noul Cod civil arată în art. 944
posibilitatea ca, în cazul în care păstrarea
bunului o perioadă mai îndelungată poate
duce la diminuarea valorii sale sau în
cazul în care costurile cauzate de
păstrarea bunului devin prea oneroase
pentru organul de poliție sau persoana
însărcinată
cu
predarea,
există
posibilitatea legală de vindere la licitație
publică a bunului găsit, urmând ca suma
rezultată din vânzare să fie restituită

Din aceste dispoziții reiese în mod clar
faptul că, deși proprietarul bunului mobil
a pierdut posesia acestuia, dreptul său de
proprietate nu încetează. Tot prin aceste
dispoziții se instituie în sarcina găsitorului
bunului pierdut obligația de a restitui
bunul proprietarului său de drept, iar, în
cazul în care proprietarul nu este
cunoscut, să îl predea organelor de poliție
în termen de 10 zile de la momentul
găsirii bunului mobil.
De remarcat este similitudinea art.
942 NCC cu cea a art. 216 Cod penal cu
privire la însușirea bunului găsit,
conținutul acestor doua texte de lege fiind
aproape identic. Ulterior predării bunului
către organul de poliție, NCC prevede în
sarcina acestuia obligativitatea publicității
faptului găsirii bunului, prin afișarea
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proprietarului bunului la momentul în
care acesta îl va revendica.
Punctul de interes în materia
ocupațiunii îl reprezintă conținutul art.
945 unde se regăsesc dispozițiile
privitoare la modul în care găsitorul
bunului pierdut sau abandonat devine
proprietarul său în temeiul ocupațiunii.
Așadar, având în vedere stipulațiile
alineatului 1 din articolul mai sus amintit,
“Bunul sau preţul obţinut din valorificarea
lui se va remite proprietarului, dacă acesta
îl pretinde, sub sancţiunea decăderii, în
termenul prevăzut la art. 942 alin. (2) teza
a II-a, însă nu mai înainte de a se achita
cheltuielile legate de păstrarea bunului”.
Acesta reprezintă cazul în care
proprietarul solicită restituirea bunului și
face dovada dreptului său de proprietate
asupra bunului în cauză. Predarea
bunului către proprietarul de drept se va
face însă numai după ce acesta va achita
costurile ocazionate de păstrarea acestuia
pe perioada cuprinsă între momentul
pierderii și cel al solicitării restituirii sale.
O noutate în materia ocupațiunii
introdusă prin NCC o constituie
recompensa datorată de proprietarul ce a
pierdut bunul găsitorului. În acest sens,
actul normativ prezintă două ipoteze, în
funcție de natura bunului mobil pierdut și
de existența unei oferte publice de
recompensă din partea proprietarului de
drept.
Aceste ipoteze se regăsesc în art. 945,
în alineatele 2 și 3:

prevăzut la art. 943, dacă găsitorul este
persoana care deţine spaţiul ori un
reprezentant sau un angajat al acesteia. În
cazul în care proprietarul a făcut o ofertă
publică de recompensă, găsitorul are
dreptul de a opta între suma la care s-a
obligat proprietarul prin această ofertă şi
recompensa fixată de lege ori stabilită de
către instanţa judecătorească».
Se remarcă faptul că recompensa
datorată găsitorului unui bun mobil cu
valoare comercială nu este o facultate a
proprietarului, ci o obligație legală a
acestuia față de persoana care l-a găsit.
Cuantumul sumei ce se va plăti cu
titlul de recompensă este determinat de
legiuitor, reprezentând a zecea parte din
valoarea de circulație a bunului sau, în
cazul în care bunul a fost vândut la
licitație publică în condițiile art. 944, a
zecea parte din suma rezultată în urma
vânzării la licitație.
Pe cale de consecință, în cazul unui
asemenea bun, găsitorul se poate adresa
justiției,
îndreptându-se
împotriva
proprietarului dacă acesta refuză să-i
plătească recompensa aferentă. Totuși,
această obligație legală de plată a
recompensei nu există față de persoana
care deține spațiul unde a fost găsit bunul,
ci doar față de persoana găsitorului.
A doua ipoteză referitoare la
acordarea unei recompense are în vedere
oferta publică de recompensă făcută de
proprietar în vederea recuperării bunului
pierdut.
În cazul în care există o astfel de ofertă,
există din nou obligație legală de plată a
proprietarului, însă găsitorul are un drept
de opțiune între suma oferită de
proprietar cu titlul de recompensă, suma
rezultată din aplicarea prevederilor legale

« în cazul bunurilor cu valoare
comercială, proprietarul este obligat să
plătească găsitorului o recompensă
reprezentând a zecea parte din preţ sau
din valoarea actuală a bunului. Obligaţia
de plată a recompensei nu există în cazul
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referitoare la a zecea parte din valoarea
bunului cu valoare comercială sau, în
cazul existenței unui litigiu cu privire la
cuantumul recompensei, suma acordată
de instanța de judecată cu titlul de
recompensă.
Ultimele două alineate din art. 945
arată modul în care găsitorul devine
proprietarul bunului găsit. Astfel, în cazul
în care proprietarul nu solicită restituirea
bunului sau sumei rezultate din vânzarea
sa în termenul legal, organul de poliție va
întocmi un proces verbal prin care va
înmâna bunul sau prețul vânzării lui
găsitorului, acesta fiind momentul în care
se naște dreptul de proprietate al
găsitorului asupra bunului în cauză.
În ipoteza în care găsitorul nu dorește să
primească bunul sau suma rezultată din
vânzare, NCC prevede că bunul sau suma
de bani va reveni unității administrativteritoriale pe raza căreia a fost găsit
bunul, intrând astfel în domeniul privat al
statului.
Deși este extrem de rar întâlnită în
practica judiciară, ocupațiunea prezintă o
importanță aparte în domeniul dobândirii

dreptului de proprietate mai ales din
punctul de vedere al incidenței sale în
viața de zi cu zi, ținând cont de faptul că
numeroase bunuri mobile sunt pierdute
în fiecare zi și o mare parte din ele sunt
găsite de altcineva.
Abandonat de bună voie sau pierdut,
bunul mobil își schimbă proprietarul prin
ocupațiune cu îndeplinirea condiției
bunei credințe a găsitorului, în sensul
respectării prevederilor legale referitoare
la întreaga procedură ce trebuie urmată,
existând și sancțiuni prevăzute de legea
penală, după cum am arătat anterior,
pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
defectuoasă a acestei proceduri.
Bibliografie :
1. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, în Monitorul Oficial al României
nr. 505 din 15.07.2011;
2. V. Stoica, Actualitatea ocupaţiunii – mod
originar de dobândire a dreptului de
proprietate privată, în Revista Dreptul nr.
9/2005, p. 21.
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Abstract: The emergency ordinances institution appears in the
Romanian legal system as a specific way of exercising the legislative
power by an organ of executive power, the Government. The legal
framework of this institution is emerging through the current rules of
constitutional or legal order, and with reference to the case law review
of the Romanian Constitutional Court, and cover issues related to the
causes and strict conditions to be met for the exercise of such
competence, the procedure to be followed for this type of legislation to
have legal effects and the limits imposed to the regulatory power by
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I. Reglementarea constituţională
şi legală a ordonanţelor de urgenţă
În sistemul de drept român, categoria
juridică a ordonanţelor de urgenţă,
modalitate specifică prin care Guvernul
exercită competenţa legislativă făcând
concurenţă Parlamentului, cunoaşte o
reglementare atât la nivel constituţional,
cât şi la nivel legal.
Reglementarea
constituţională
a
instituţiei ordonanţei de urgenţă, act
juridic al Guvernului cu aceeaşi valoare
normativă ca şi a legii adoptate de către
Parlament, se produce prin intermediul
dispoziţiilor art. 108 şi 115 din Constituţia
României. Deşi posibilitatea pentru
Guvern, organ al puterii executive, de a
adopta acte juridice cu aceiaşi valoare
juridică cu a legii adoptate de Parlament
constituie o veritabilă excepţie de la
principiul separaţiei puterilor în stat,
validitatea excepţiei de la regula
constituţională generală îşi găseşte drept
fundament
principiul
supremaţiei
materiale a constituţiei, normat la noi în
art. 1 alin. (5), doar constituţia, expresie a
voinţei puterii constituante, putând crea
sau redelega competenţe1. Având caracter
de excepţie, exercitarea competenţei
legislative din partea Guvernului prin
intermediul ordonanţelor este supusă
unor condiţii şi limite constituţionale
stricte ce rezultă din conţinutul normativ al
art. 115.
Astfel, art. 115 alin. (4) stabileşte
condiţiile speciale necesare reglementării
prin intermediul ordonanţei de urgenţă,
dispunând că „Guvernul poate adopta
ordonanţe de urgenţă numai în situaţii
extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată, având obligaţia de a
motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.

În ceea ce priveşte procedura formală
prin care o ordonanţă de urgenţă produce
efecte juridice, alin. (5) al aceluiaşi articol
stabileşte că „Ordonanţa de urgenţă intră
în vigoare numai după depunerea sa spre
dezbatere în procedură de urgenţă la
Camera competentă să fie sesizată şi după
publicarea ei în Monitorul Oficial al
României. Camerele, dacă nu se află în
sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în
5 zile de la depunere sau, după caz, de la
trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de
zile de la depunere, Camera sesizată nu se
pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este
considerată adoptată şi se trimite celeilalte
Camere care decide de asemenea în
procedură de urgenţă. Ordonanţa de
urgenţă cuprinzând norme de natura legii
organice se aprobă cu majoritatea
prevăzută la articolul 76 alineatul (1)”.
De asemenea, reglementarea prin
ordonanţă de urgenţă comportă anumite
limite absolute impuse prin intermediul
alin. (6) care dispune că „Ordonanţele de
urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul
legilor constituţionale, nu pot afecta
regimul instituţiilor fundamentale ale
statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle
prevăzute de Constituţie, drepturile
electorale şi nu pot viza măsuri de trecere
silită a unor bunuri în proprietate publică”.
La nivel legal, Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnica legislativă
pentru elaborarea actelor normative2
prevede în cuprinsul art. 12 momentul
intrării în vigoare a ordonanţelor de
urgenţă: „(2) Ordonanţele de urgenţă ale
Guvernului intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, sub condiţia depunerii lor
prealabile la Camera competentă să fie
sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este
prevăzută o dată ulterioară. (3) Actele
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normative prevăzute la art. 11 alin. (1)3, cu
excepţia legilor şi a ordonanţelor, intră în
vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dacă în
cuprinsul lor nu este prevăzută o dată
ulterioară. Atunci când nu se impune ca
intrarea în vigoare să se producă la data
publicării, în cuprinsul acestor acte
normative trebuie să se prevadă că ele
intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită
prin text”.

în Monitorul Oficial al României în vederea
asigurării caracterului de publicitate în
raport cu destinatarii acesteia.
În al treilea rând, reglementarea prin
ordonanţă de urgenţă nu are un caracter
absolut, comportând anumite limite şi
neputând astfel interveni în domeniul
legilor constituţionale, neputând afecta
regimul instituţiilor fundamentale ale
statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle
prevăzute de Constituţie, drepturile
electorale şi, de asemenea, neputând viza
măsuri de trecere silită a unor bunuri în
proprietate publică.

II. Regimul juridic general al
ordonanţelor de urgenţă
Având
în
vedere
dispoziţiile
constituţionale şi legale ce consacră în
sistemul român de drept instituţia
ordonanţelor de urgenţă, se impune a fi
trasate coordonatele normative generale
ale regimului juridic ale acestei instituţii
juridice.
În primul rând, competenţa Guvernului
de
legiferare
prin
intermediul
ordonanţelor de urgenţă poate fi exercitată
numai dacă este cauzată de existenţa unor
situaţii extraordinare a căror reglementare
nu poate fi amânată. Este vorba deci de o
cauză circumstanţiată constituţional care
poate conduce la exercitarea acestei
competenţe.
În al doilea rând, în cazul în care
existenţa unei situaţii extraordinare
impune o reglementare din partea
Guvernului care nu poate fi amânată,
această reglementare, sub aspect
procedural, trebuie să întrunească în mod
cumulativ mai multe condiţii: să existe o
motivare formală a urgenţei reglementării
în conţinutul normativ al ordonanţei de
urgenţă, ordonanţa de urgenţă să fie
depusă spre aprobare la Parlament,
autoritatea de drept competentă să
legifereze, şi, de asemenea, să fie publicată

III.
Intrarea
în vigoare a
ordonanţelor de urgenţă
Momentul intrării în vigoare a unei
norme juridice marchează momentul în
care aceasta dobândeşte caracter
obligatoriu pentru destinatarii săi şi devine
aplicabilă la nivelul ordinii juridice4. În
sistemul român de drept, actualmente,
principiul ce guvernează intrarea în
vigoare a legii este reglementat prin
intermediul dispoziţiilor constituţionale
ale art. 78 care stabileşte că legea intră în
vigoare la trei zile de la publicarea în
Monitorul Oficial.
Intrarea în vigoare a ordonanţelor de
urgenţă constituie o excepţie de la
principiul enunţat anterior, excepţie creată
prin voinţa constituantului care în art. 115
alin. (5) prevede că aceste acte juridice
intră în vigoare numai după depunerea sa
spre dezbatere în procedură de urgenţă la
Camera competentă să fie sesizată şi după
publicarea ei în Monitorul Oficial al
României. Dispoziţia constituţională
stabileşte cele două condiţii cumulative
necesare pentru intrarea în vigoare a
ordonanţelor de urgenţă (depunerea spre
aprobare la Parlament şi publicarea în
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Monitorul Oficial), iar Legea nr. 24/2000,
prin art. 12 alin. (2), consacră în mod
concret momentul intrării în vigoare, data
publicării în Monitorul Oficial al României,
dar sub condiţia depunerii lor prealabile la
Camera competentă să fie sesizată şi
numai dacă în cuprinsul lor nu este
prevăzută o dată ulterioară.
La nivelul doctrinei juridice româneşti5,
având în vedere conţinutul dispoziţiei
constituţionale a art. 115 alin. (5), care
prevede în mod concret doar condiţiile ce
trebuie îndeplinite pentru intrarea în
vigoare a ordonanţelor de urgenţă,
neconsacrând expressis verbis momentul
intrării în vigoare, s-a creat o reală
controversă dacă instituţia juridică în
discuţie ar trebui să respecte principiul
general consacrat prin art. 78 din
Constituţie cu privire la intrarea în vigoare
a legii sau nu.
Argumentele exprimate în sensul că
regimul juridic al intrării în vigoare al
ordonanţelor de urgenţă ar trebui să
respecte coordonatele regimului general
consacrat al legii sunt diverse. Astfel, s-a
considerat că6 „pentru identitate de raţiune
şi situaţii similare”, cu toate că dispoziţia
constituţională se referă doar la „lege”, prin
acest termen trebuie să înţelegem toate
actele juridice susceptibile de publicare,
inclusiv ordonanţele de urgenţă.
În acelaşi sens7, s-a apreciat că dacă
termenul stabilit pentru intrarea în vigoare
a legii ca act al Parlamentului este stabilit la
trei zile de la publicarea în Monitorul
Oficial, „un act administrativ normativ
subordonat legii” (n.n. ordonanţa de
urgenţă)8, nu se poate bucura de „favorul”
de a intra în vigoare mai devreme.
O altă opinie în acelaşi sens9 pleacă de
la considerarea că delegarea legislativă
constituţională, modalitate prin care

Guvernul
dobândeşte
competenţa
adoptării de ordonanţe de urgenţă, a fost
concepută de către constituant ca „un
substitut
al
activităţii
legislative
parlamentare în perioade critice”, astfel
încât, ori de câte ori este utilizată această
procedură, ea nu poate excede cadrului
general stabilit constituţional referitor la
momentul intrării în vigoare, iar actele
normative subsecvente Constituţiei (n.n.
Legea nr. 24/2000) care prevăd un alt
moment „ar putea fi considerate că exced
prevederile Legii fundamentale”. În acelaşi
timp, se consideră că art. 115 alin. (6)
prevede „numai procedura care trebuie de
urmat pentru ca o ordonanţă de urgenţă să
intre în vigoare”, şi deci, nu şi momentul
concret al intrării în vigoare.
Din punctul meu de vedere,
consideraţiile exprimate în acest sens nu
pot fi primite, şi consider că dispoziţia
constituţională, deşi formal stabileşte doar
o procedură de urmat pentru intrarea în
vigoare a ordonanţelor de urgenţă,
constituită din necesitatea întrunirii
cumulative a două condiţii consecutive
temporal, fără a consacra expessis verbis
momentul concret al intrării în vigoare al
acestui tip de acte juridice, constituie o
excepţie de la regula instituită
constituţional prin art. 78. Cauza
reglementării prin ordonanţă de urgenţă,
existenţa unei situaţii extraordinare a cărei
reglementare nu poate fi amânată, impune
o urgenţă în reglementare şi, prin urmare,
un moment diferit de intrare în vigoare al
ordonanţei de urgenţă faţă de cel al legii10.
În acest sens, legiuitorul organic este
abilitat să stabilească în concret momentul
intrării în vigoare al ordonanţelor de
urgenţă la momentul publicării acestora în
Monitorul Oficial, fără ca acest lucru să
constituie o adăugare la textul Constituţiei.
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IV. Receptarea la nivelul legii de
aprobare a ordonanţelor de urgenţă
Starea de activitate a ordonanţelor de
urgenţă durează din momentul publicării
acestora în Monitorul Oficial şi până în
momentul aprobării sau respingerii
acestora prin lege de către Parlament, dacă
în această perioadă de timp nu intervin
acte legislative abrogatoare. La nivelul
procedurii
parlamentare
privind
adoptarea prin lege a unei ordonanţe de
urgenţă se disting două situaţii.
Pe de o parte, în cazul în care Legea de
aprobare a ordonanţei de urgenţă nu
întruneşte numărul necesar de voturi
pentru considerarea acesteia ca adoptată11,
aceasta se transformă în Lege de
respingere, efectul juridic concret constând
ieşirea din vigoare a ordonanţei de
urgenţă.
Pe de altă parte, în situaţia în care Legea
de aprobare a ordonanţei de urgenţă
întruneşte numărul necesar de voturi
conform
procedurii
parlamentare,
ordonanţele Guvernului aprobate de
Parlament prin lege încetează să mai fie
acte normative de sine stătătoare şi devin,
ca efect al aprobării de către autoritatea
legiuitoare, acte normative cu caracter de
lege, chiar dacă, din raţiuni de tehnică
legislativă, alături de datele legii de
aprobare, conservă şi elementele de
identificare atribuite la adoptarea lor de
către Guvern12. Practic, dispoziţiile
ordonanţei de urgenţă devin parte
integrantă a legii de aprobare. Formal,
ordonanţa de urgenţă continuă să facă
parte din ordinea juridică dar nu se mai
poate aplica, din punct de vedere juridic,
singura normă obligatorie constituind-o
legea prin care este receptată ordonanţa
de urgenţă.

Am putea considera că procedura
parlamentară conduce la o abrogare din
punct de vedere formal a ordonanţei de
urgenţă, dar nu şi din punct de vedere
material, conţinutul reglementării fiind
receptat la nivelul unui nou corpus
normativ, fie în mod identic, fie cu
modificări sau completări, constituit prin
joncţiunea cu conţinutul concret al legii de
aprobare. Abrogarea priveşte forma
actului juridic, nu şi conţinutul material al
acestuia, reglementarea de bază.
Conţinutul
reglementării
prin
ordonanţă de urgenţă este unul
circumstanţiat constituţional, putând
cuprinde doar norme juridice de nivelul
legii ordinare sau al legii organice, şi
determină tipologia legii de aprobare: lege
ordinară sau lege organică. Stabilirea în
concret a tipologiei legii de aprobare a
ordonanţei de urgenţă poate constitui în
anumite situaţii un demers complex. Astfel,
în situaţia în care prin ordonanţa de
urgenţă se modifică sau se completează
prevederi de natura legii organice de la
nivelul unei legi adoptată ca lege ordinară,
legea de aprobare a ordonanţei trebuie să
aibă caracter organic. În mod
corespunzător, în situaţia în care avem dea face cu modificare sau completarea prin
ordonanţă de urgenţă a anumitor dispoziţii
de natura legii ordinare din cuprinsul unei
legi adoptată ca organică, legea de
aprobare a ordonanţei trebuie să
întrunească cvorumul necesar pentru
adoptarea legilor ordinare13.
În cazul în care anterior aprobării prin
lege a unei ordonanţe de urgenţă s-a
constatat neconstituţionalitatea acestei
ordonanţe, viciul de neconstituţionalitate
nu poate fi acoperit prin aprobarea de
către Parlament a ordonanţei respective.
În consecinţă, legea care aprobă o
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ordonanţă de urgenţă neconstituţională
devine ea însăşi neconstituţională14.

în vedere expres de lege. În consecinţă, în
opinia Curţii, dacă legiuitorul nu a instituit
o normă specifică unei circumstanţe
excepţionale, ar fi contrar înseşi voinţei
acestuia ca regulile existente să fie aplicate
cazurilor excepţionale la care se referă art.
114 alin. (4) din Constituţie. Având în
vedere aceasta, interesul public lezat de
caracterul anormal şi excesiv al cazurilor
excepţionale
justifică
intervenţia
Guvernului pe calea ordonanţei de
urgenta, în temeiul art. 114 alin. (4) din
Constituţie. De aceea, o astfel de măsură se
poate fundamenta numai pe necesitatea şi
urgenţa reglementării unei situaţii care,
datorită circumstanţelor sale excepţionale,
impune adoptarea de soluţii imediate, în
vederea evitării unei grave atingeri aduse
interesului public.
Practic, cazul excepţional, de care
depinde legitimitatea constituţională a
ordonanţei de urgenta, se justifică „pe
necesitatea şi urgenta reglementării unei
situaţii care, datorită circumstanţelor sale
excepţionale, impune adoptarea de soluţii
imediate, în vederea evitării unei grave
atingeri aduse interesului public”.
Ulterior, prin Decizia nr. 83 din 19 mai
199816, instanţa constituţională română
stabileşte anumite coordonate normative
ale noţiunii de „caz excepţional”, statuând
că acesta are un caracter obiectiv, în sensul
că existenţa sa nu depinde de voinţa
Guvernului, care, în asemenea împrejurări,
este constrâns să reacţioneze prompt
pentru apărarea unui interes public pe
calea ordonanţei de urgenţă. De aceea, în
nici un fel nu constituie un caz excepţional
schimbarea de către Guvern a opţiunii sale
cu privire la actul legislativ folosit.
Ordonanţa de urgenţă nu constituie o
alternativă aflată la discreţia Guvernului,
prin care acesta şi-ar putea încălca

V.
Jurisprudenţa
Curţii
Constituţionale române în domeniul
ordonanţelor de urgenţă înainte de
revizuirea din anul 2003
Anterior revizuirii constituţionale
operate în anul 2004, Constituţia României
din 1991 prevedea în art. 114 alin. (4)
faptul că „În cazuri excepţionale, Guvernul
poate adopta ordonanţe de urgenţă.
Acestea întră în vigoare numai după
depunerea lor spre aprobare la Parlament.
Dacă Parlamentul nu se afla în sesiune, el
se convoacă în mod obligatoriu”.
Reglementarea
constituţională
anterioară a instituţiei ordonanţei de
urgenţă stabilea o cauză circumstanţiată în
care Guvernul putea interveni prin această
modalitate în procesul de legiferare, cazul
extraordinar, şi o condiţie procedurală
specifică, depunerea ordonanţei de urgenţă
spre aprobare la Parlament.
În raport cu aceste prevederi
constituţionale care confereau Guvernului
o marjă largă de apreciere a oportunităţii
intervenţiei prin intermediul ordonanţelor
de urgenţă în procesul de legiferare
atribuit de principiu Parlamentului, Curtea
Constituţională a dezvoltat o jurisprudenţă
bogată în acest sens.
Prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 199515,
Curtea stabilea faptul că actul fundamental
român nu precizează conţinutul noţiunii
de „cazuri excepţionale", astfel încât ea
trebuie interpretată sistematic, atât în
logica instituţiei delegării legislative,
consacrată în art. 114, cât şi a edificiului
constituţional în ansamblul sau. Astfel, prin
cazuri excepţionale, în sensul art. 114 alin.
(4) din Constituţie, se înţelegeau acele
situaţii care nu se pot încadra în cele avute
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obligaţia sa constituţională de a asigura, în
vederea îndeplinirii programului său de
guvernare, reglementarea prin lege, de
către Parlament, a relaţiilor ce constituie
obiectul acestei reglementări.
Prin intermediul Deciziei nr. 15 din 25
ianuarie 200017, Curtea stabileşte
conţinutul normativ al reglementării prin
ordonanţă de urgenţă, admiţând, deşi la
nivel constituţional nu era stipulat în mod
expres, competenţa Guvernului de a
adopta ordonanţe de urgenţă în domeniul
legilor organice. Astfel, Curtea declara
faptul că interdicţia reglementării de către
Guvern în domeniul legii organice priveşte
numai ordonanţele Guvernului adoptate în
baza unei legi speciale de abilitare, această
interdicţie decurgând direct din textul
constituţional. O asemenea limitare, în
opinia Curţii, nu este prevăzută însă de
alin.(4) al art.114 din Constituţie, referitor
la ordonanţele de urgenţă, “deoarece cazul
excepţional ce impune adoptarea unor
măsuri urgente pentru salvgardarea unui
interes public ar putea reclama instituirea
unei reglementări de domeniul legii
organice, nu numai ordinare, care, dacă nu
ar putea fi adoptată, interesul public avut
în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este
contrar finalităţii constituţionale a
instituţiei” (Decizia nr. 34 din 17 februarie
199818). În această lumină, ordonanţa de
urgenţă nu este o varietate a ordonanţei
emise în temeiul unei legi speciale de
abilitare, ci reprezintă un act normativ,
adoptat de Guvern, în temeiul unei
prevederi constituţionale, care permite
Guvernului, sub controlul strict al
Parlamentului, să facă faţă unui caz
excepţional.
Consecventă acestei jurisprudenţe,
Curtea reţinea, totodată, că posibilitatea
Guvernului ca, în cazuri excepţionale, să

poată adopta ordonanţe de urgenţă, în
mod limitat, chiar în domeniul rezervat
legii organice, nu poate echivala cu un
drept discreţionar al Guvernului şi, cu atât
mai mult, această abilitare constituţională
nu poate justifica abuzul în emiterea
ordonanţelor de urgenţă. De asemenea,
Curtea reiterează punctul său de vedere
stabilit anterior prin intermediul Deciziei
nr. 34 din 17 februarie 1998 conform
căruia „modificarea sau unificarea
legislaţiei într-un domeniu sau altul nu
justifică, prin ea însăşi, emiterea unei
ordonanţe de urgenţă”.
VI. Jurisprudenţa actuală a Curţii
Constituţionale române în domeniul
ordonanţelor de urgenţă
În
jurisprudenţa
sa,
Curtea
Constituţională română a interpretat
dispoziţia constituţională ce permite
exercitarea competenţei legislative de
către un organ al puterii executive19,
Guvernul, ca impunând întrunirea
cumulativă a unei cauze stricte (situaţia
extraordinară) şi a unor condiţii
circumstanţiate (obligaţia de a motiva
urgenţa, depunerea spre adoptare la
Parlament şi publicarea în Monitorul
Oficial).
1. Cauza reglementării prin
ordonanţă de urgenţă
Cauza reglementării prin ordonanţă de
urgenţă a unui anumit domeniu trebuie să
fie întotdeauna reprezentată de existenţa
unei „situaţii extraordinare”, a cărei
reglementare „nu poate fi amânată”. Ce se
înţelege însă prin sintagma „situaţie
extraordinară”?
Pentru instanţa noastră constituţională
ea desemnează o stare de fapt care
„exprimă un grad mare de abatere de la
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obişnuit sau comun” (Decizia nr. 255 din 11
mai 200520), sau existenţa unei „stări de
fapt obiective, cuantificabile, independente
de voinţa Guvernului, care pune în pericol
un interes public” (Decizia nr. 1.008 din 7
iulie 200921).
Prima expresie a noţiunii furnizată de
către Curte este, într-o exprimare ce se
doreşte ponderată, în cel mai bun caz una
neadecvată. Chiar dacă nu putem trece cu
vederea dificultatea demersului de
conturare juridică a conceptului de
„situaţie extraordinară” în contextul
denumirii marginale fluide si nejuridice
utilizate de către constituant, referirea
Curţii la un grad mare de abatere de la
obişnuit sau comun nu reprezintă în niciun
caz o modalitate juridică de delimitare a
cadrului normativ implicat.
Ne putem întreba, astfel, care este
criteriul în baza căruia poate fi calificat un
grad de abatere de la normal sau comun ca
fiind mare? Sau, ce trebuie să înţelegem
prin comun sau normal? Curtea nu
reuşeşte, astfel, în această primă încercare
de definire a conceptului decât să complice
lucrurile prin introducerea unor termeni
nejuridici, care, la rândul lor sunt imprecişi
şi care se pot releva diferit prin
subiectivismul interpretului22.
Conştientă, probabil, de imprecizia
conturării juridice a conceptului de
„situaţie extraordinară”, ulterior, Curtea
ataşează cauzei generale necesare în
reglementarea prin ordonanţă de urgenţă
mai multe condiţii cumulative specifice
ale stării de fapt care, dacă sunt întrunite,
justifică existenţa condiţionării impuse şi
legitimează acţiunea guvernamentală.
În primul rând, starea de fapt
generatoare a intervenţiei legislative
guvernamentale trebuie să fie „obiectivă”,
adică, în opinia Curţii, ca opusă unei stări
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de fapt subiective, „invocarea unui element
de oportunitate, prin definiţie de natură
subiectivă, căruia i se conferă o eficienţă
contributivă determinantă a urgenţei ceea
ce, implicit, îl converteşte în situaţie
extraordinară”, impunând concluzia că
„aceasta nu are, în mod necesar şi univoc,
caracter obiectiv, ci poate da expresie şi
unor factori subiectivi, de oportunitate
(...)”.
O astfel de definiţie este circulară23,
deoarece defineşte o stare obiectivă ca o
stare opusă celei subiective, definind astfel
o noţiune printr-o altă noţiune ce se poate
defini în raport cu ea şi, în cel mai bun caz
are meritul de a centra sub aspect negativ
starea de fapt obiectivă pe lipsa unor
elemente de oportunitate în justificarea
reglementării care a fost procedată.
În al doilea rând, starea de fapt
trebuie să fie şi „cuantificabilă”, adică,
potrivit Curţii, o stare de fapt
fundamentată pe factori cuantificabili,
adică factori care nu sunt subiectivi sau de
oportunitate, astfel încât, afirmă Curtea,
„întrucât asemenea factori nu sunt
cuantificabili (n.n. cei subiectivi sau de
oportunitate), afirmarea existenţei situaţiei
extraordinare, în temeiul lor sau prin
convertirea lor într-o asemenea situaţie,
conferă acesteia un caracter arbitrar, de
natură să creeze dificultăţi insurmontabile
în legitimarea delegării legislative”.
Din nou, instanţa constituţională
română nu reuşeşte să contureze juridic
noţiunea de „stare de fapt cuantificabilă”,
argumentaţia fiind la fel de circulară ca şi în
cazul precedent (de genul, factor
cuantificabil, adică factor care nu este
subiectiv sau de oportunitate, şi prin
urmare este un factor obiectiv, factor
obiectiv care la rândul său este un factor
care nu este subiectiv!).

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

Ceea ce ar putea fi, totuşi, luat în
considerare este faptul că o astfel de stare
calificată ca atare trebuie fie să aibă drept
fundament relaţii sociale, politice sau
juridice determinate, a căror emergenţă de
la nivelul socialului determină şi obligă
fenomenul reglementării acestora, fie să
acopere o situaţie problematică cu caracter
general care poate fi cuantificată prin
intermediul unor date exacte, statistici
realizate, prognoze economice etc..
În al treilea rând, starea de fapt
trebuie să fie „independentă de voinţa
Guvernului”, în acest sens Curtea trebuind
să verifice dacă starea justificativă nu
reprezintă în realitate un rezultat al unei
acţiuni sau omisiuni a Guvernului.
Fără îndoială, un astfel de demers la
care instanţa constituţională trebuie să
procedeze în mod obligatoriu se constituie
într-o operaţie juridică dificilă, având în
vedere faptul că implică o activitate de
probare a existenţei sau inexistenţei unui
raport juridic de cauzalitate între un fapt
sau omisiune guvernamentală şi o stare de
fapt cu pretenţie justificativă în
reglementarea prin ordonanţă de urgenţă.
Având în vedere caracterul de excepţie
al normei constituţionale în cauză, normă
ce permite Guvernului exercitarea
competenţei legislative în locul autorităţii
abilitate în acest sens, Parlamentul,
considerăm că sarcina probei nondependenţei stării de fapt de voinţa
Guvernului revine acestuia din urmă şi nu
autorilor sesizării, în mod evident şi aceştia
putând furniza în sesizare aspecte care să
probeze faptul contrar, în scopul invalidării
actului normativ controlat.
În al patrulea rând, starea de fapt
trebuie să aibă caracterul unei stări apte
„să pună în pericol un interes public”.
Instanţa constituţională română nu se

pronunţă cu privire la înţelesul acestei
sintagme, ci doar o proclamă ca şi condiţie
specifică ce trebuie întrunită pentru a fi în
contextul unei „situaţii extraordinare”. Ce
poate intra în conţinutul unei sintagme
astfel proclamate? Aproape orice, termenii
utilizaţi de „pericol” sau „interes public”
fiind fluizi şi inconsistenţi din punct de
vedere juridic.
2. Condiţiile circumstanţiate ale
reglementării prin ordonanţă de
urgenţă
Prima condiţie circumstanţiată
impusă prin conţinutul normativ al art.
115 alin. (4) din Constituţie se constituie în
impunerea unei obligaţii constituţionale
pentru Guvern de motivare a urgenţei
reglementării procedate prin ordonanţă de
urgenţă. Instanţa constituţională trebuie să
verifice mai întâi procedural îndeplinirea
obligaţiei de motivare a urgenţei, iar apoi
să verifice substanţial compatibilitatea
urgenţei invocate cu starea de fapt care a
determinat opţiunea reglementării prin
ordonanţă de urgenţă şi cu reglementarea
în ansamblu realizată.
Astfel, condiţia „urgenţei” reglementării
datorită unei „situaţii extraordinare”
trebuie să fie îndeplinită de către actul
normativ adoptat atât sub aspect material,
normele juridice incluse în actul normativ
să reglementeze primar domeniul în cauză,
cât şi sub aspect formal, intrarea în vigoare
a normelor juridice trebuind să se producă
imediat, altfel urgenţa nu se mai justifică.
Fără întrunirea cumulativă a
cauzei stricte (situaţia extraordinară) şi a
primei condiţii circumstanţiate (obligaţia
de a motiva urgenţa), actul normativ
adoptat sub forma unei ordonanţe de
urgenţă nu poate fi valid produs, Curtea
statuând că „urgenţa reglementării nu
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echivalează cu existenţa situaţiei
extraordinare, reglementarea operativă
putându-se realiza şi pe calea procedurii
obişnuite de legiferare” (Decizia nr. 421
din 9 mai 200724).
De asemenea, pentru ca o măsură care
ar putea prezenta urgenţa cerută de art.
115 alin. (4) din Constituie să se justifice,
trebuie să existe şi să fie descrise concret
acele situaţii enumerate generic în
preambulul ordonanţei de urgenţă şi în
Nota sa de fundamentare şi să se explice de
ce aceste împrejurări constituie „situaţii
extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată” (Decizia nr. 258 din 14
martie 200625).
Inexistenţa sau neexplicarea urgenţei
reglementării situaţiilor extraordinare26 se
constituie într-o limită constituţională în
calea adoptării de către Guvern a unei
ordonanţe de urgenţă în sensul arătat, a
decide altfel însemnând „a goli de conţinut
dispoziţiile art. 115 din Constituţie privind
delegarea legislativă şi a lăsa libertate
Guvernului să adopte în regim de urgenţă
acte normative cu putere de lege, oricând
şi – ţinând seama de împrejurarea că prin
ordonanţă de urgenţă se poate reglementa
şi în materii care fac obiectul legilor
organice – în orice domeniu”.
A doua condiţie circumstanţiată
impusă prin conţinutul normativ al art.
115 alin. (5) din Constituţie rezidă sub
aspect formal în depunerea ordonanţei de
urgenţă spre dezbatere în procedură de
urgenţă la Camera competentă să fie
sesizată.
Dacă nu se află în sesiune, Camerele se
convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la
depunere sau, după caz, de la trimitere.
Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la
depunere, Camera sesizată nu se pronunţă
asupra
ordonanţei,
aceasta
este

considerată adoptată şi se trimite celeilalte
Camere care decide de asemenea în
procedură de urgenţă.
Aprobarea prin lege a unei ordonanţe
de urgenţă nu are însă un caracter absolut,
în sensul că prin efectul aprobării de
Parlament a unei ordonanţe viciate de
neconstituţionalitate, viciul preexistent al
ordonanţei în cauză nu este acoperit, nu
dispare, de vreme ce prin lege nu se poate
deroga de la Constituţie, ci, dimpotrivă, se
transmite şi legii de aprobare, care devine
astfel, în aceeaşi măsură şi pentru aceleaşi
motive, neconstituţională (Decizia nr. 255
din 11 mai 2005).
A treia condiţie circumstanţiată
rezultată prin dispoziţiile art. 115 alin. (5)
din Constituţie constă în publicarea
ordonanţei de urgenţă în Monitorul Oficial
al României în vederea aplicării şi aducerii
la cunoştinţă publică.
3. Limitele reglementării prin
ordonanţă de urgenţă
Exercitarea competenţei legislative
prin intermediul ordonanţelor de urgenţă
de către Guvern în baza art. 115 alin. (4)
din Constituţie îşi găseşte drept limite
cazurile enumerate în cadrul alin. (6),
ordonanţele de urgenţă neputând fi
adoptate
în
domeniul
legilor
constituţionale, neputând afecta regimul
instituţiilor fundamentale ale statului,
drepturile, libertăţile şi îndatoririle
prevăzute de Constituţie, drepturile
electorale şi neputând viza măsuri de
trecere silită a unor bunuri în proprietate
publică.
Se instituie, astfel, o obligaţie negativă
de natură constituţională pentru Guvern
de a nu adopta ordonanţe de urgenţă în
domeniile enumerate limitativ în cadrul
art. 115 alin. (6). Interdicţia constituţională
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este totală, în sensul că nu poate suporta
derogări, expresia voinţei constituantului
fiind clară în acest sens.
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în
materia limitelor exerciţiului competenţei
legislative prin ordonanţe de urgenţă,
reluată de altfel şi în decizia de faţă, se
dovedeşte ciudată, instanţa constituţională
încercând o interpretare gramaticală a
termenilor utilizaţi de către constituant,
problematică şi confuză27.
Astfel, Curtea afirmă că «interdicţia
adoptării de ordonanţe de urgenţă este
totală şi necondiţionată atunci când
menţionează că „nu pot fi adoptate în
domeniul legilor constituţionale” şi că „nu
pot viza măsuri de trecere silită a unor
bunuri în proprietate publică”», însă «în
celelalte domenii prevăzute de text,
ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate
dacă „afectează”, dacă au consecinţe
negative, dar, în schimb, pot fi adoptate
dacă, prin reglementările pe care le conţin,
au consecinţe pozitive în domeniile în care
intervin” (Decizia nr. 1.189 din 6
noiembrie 200828).
Curtea operează în acest mod o
distincţie între domenii cu privire la care
constituantul a impus o interdicţie totală
prin utilizarea unor expresii precum „nu
pot fi adoptate” sau „nu pot viza” şi
domenii cu privire la care interdicţia
devine parţială, putând suporta derogări,
în considerarea impunerii limitării sub
forma „nu pot afecta”.
Cu alte cuvinte, Curtea afirmă că
regimul juridic al instituţiilor considerate
fundamentale ale statului, precum şi
domeniul drepturilor, libertăţilor şi
îndatoririlor constituţionale pot fi
reglementate prin ordonanţă de urgenţă
dacă „au consecinţe pozitive”. Mergând în
sensul argumentaţiei Curţii nu putem

observa nicio diferenţă a sensurilor
termenilor utilizaţi de către constituant.
„A afecta” un regim juridic sau un drept
fundamental nu poate avea niciun sens
decât în situaţia în care este produsă o
normă juridică lezionară, adică dacă este
„adoptată”. De altfel, din încercarea Curţii
de a explica sensul juridic al verbului „a
afecta” din cuprinsul textului constituţional
al art. 115 alin. (6), ca reţinând diferite
nuanţe, precum „a suprima”, „a aduce
atingere”, „a prejudicia”, „a antrena
consecinţe negative”, nu reiese decât că
toate aceste variante sinonimice ale
verbului nu pot prinde contur juridic decât
în contextul adoptării unui act normativ.
Astfel, toţi aceşti termeni induc o
interdicţie care este totală, neputând
suporta excepţii.
În plus, nu putem să nu remarcăm că în
situaţia în care constituantul a dorit să
permită posibilitatea unor derogări de la
interdicţii constituţionale instituite, a
evidenţiat în mod expres acest lucru,
precum în art. 15 alin. (2) care prevede că
„Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepţia legii penale sau contravenţionale
mai favorabile”.
Note:
Dan
Claudiu
Dănişor,
Drept
constituţional şi instituţii politice, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2007, p. 174-175; Ioan
Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept
constituţional şi instituţii politice, vol. II,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005, p. 64.
2 Republicată în temeiul art. II din Legea
nr.
60/2010
privind
aprobarea
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.
61/2009
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, publicată în
1
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
215 din 6 aprilie 2010, dându-se textelor
o nouă numerotare.
3 Este vorba, conform art. 11 alin. (1),
despre legile şi celelalte acte normative
adoptate de Parlament, hotărârile şi
ordonanţele
Guvernului,
deciziile
primului-ministru, actele normative ale
autorităţilor administrative autonome,
precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte
acte normative emise de conducătorii
organelor administraţiei publice centrale
de specialitate.
4 A se vedea în acest sens Dan Claudiu
Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor,
Teoria generală a dreptului, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2006, p. 328-329.
5 Ion Deleanu, Revizuirea Constituţiei,
Revista Dreptul nr. 12/2003, p. 23;
Corneliu-Liviu Popescu, Data intrării în
vigoare a actelor normative în lumina
dispoziţiilor constituţionale revizuite,
Revista Dreptul nr. 4/2004, p. 38; IzabelaNina Navroţchi, Data intrării în vigoare a
ordonanţelor de urgenţă, Revista Dreptul
nr. 3/2011, p. 75-76.
6 Ion Deleanu, op.cit.
7 Corneliu-Liviu Popescu, op.cit.
8 Autorul îşi fundamentează în mod greşit
aserţiunea pe o subordonare normativă
de principiu a ordonanţei de urgenţă în
raport cu legea. Ambele categorii de acte
normative au aceeaşi valoare din punct de
vedere juridic, valoare legislativă, fiind
plasate în ierarhia normativă pe aceeaşi
treaptă ierarhică. De asemenea, calificarea
ordonanţei de urgenţă ca „un act
administrativ normativ” constituie o
greşeală, Guvernul, deşi ca exponent al
puterii executive este abilitat să adopte
acte administrative de organizare a
executării legii, în situaţia adoptării
ordonanţelor de urgenţă nu exercită o
competenţă executivă, ci o competenţă de
ordin legislativ.
9 Izabela-Nina Navroţchi, op.cit.

10 A

se vedea în acelaşi sens Ioan Vida,
Comentariul art. 78, în Ioan Muraru, Elena
Simina Tănăsescu, coord., Constituţia
României. Comentariu pe articole, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2010, p. 729.
11 În funcţie de conţinutul concret al
reglementării prin ordonanţă de urgenţă,
de natura legii organice sau a legii
ordinare, majoritatea cerută pentru
considerarea ca adoptată a legii poate fi
diferită.
12 Decizia Curţii Constituţionale nr. 95 din
8 februarie 2006, publicată în M. Of. nr.
177 din 23 februarie 2006; Decizia Curţii
Constituţionale din 1039 din 9 iulie 2009,
publicată în M. Of. nr. 582 din 21 august
2009; Decizia Curţii Constituţionale nr.
1257 din 7 octombrie 2009, publicată în
M. Of. nr. 758 din 6 noiembrie 2009;
Decizia Curţii Constituţionale nr. 1610 din
15 decembrie 2010, publicată în M. Of. nr.
863 din 23 decembrie 2010.
13 Prin Decizia nr. 548 din 15 mai 2008,
publicată în M. Of. nr. 495 din 2 iulie 2008,
Curtea Constituţională a stabilit că este
posibil ca o lege organică să cuprindă, din
motive de politică legislativă, şi norme de
natura legii ordinare, dar fără ca aceste
norme să capete natură de lege organică,
întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile
rezervate de Constituţie legii organice. De
aceea, printr-o lege ordinară se pot
modifica dispoziţii dintr-o lege organică,
dacă acestea nu conţin norme de natura
legii organice, întrucât se referă la aspecte
care nu sunt în directă legătură cu
domeniul de reglementare al legii
organice.
14 Decizia Curţii Constituţionale nr. 421
din 8 februarie 2007, publicată în M. Of.
nr. 367 din 30 mai 2007; Decizia Curţii
Constituţionale nr. 1105 din 21
septembrie 2010 publicată în M. Of. nr.
684 din 8 octombrie 2010.
15 Publicată în M. Of. nr. 129 din 28 iunie
1995
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16 Publicată

în M. Of. nr. 211 din 8 iunie
1998.
17 Publicată în M. Of. nr. 267 din 14 iunie
2000.
18 Publicată în M. Of. nr. 88 din 25
februarie 1998.
19 Curtea
caracterizează
exercitarea
acestei competenţe ca o „delegare
legislativă constituţională” cu ocazia
Deciziei nr. 1189 din 6 noiembrie 2008.
20 Publicată
în Monitorul Oficial al
României nr. 511 din 16 iunie 2005.
21 Publicată
în Monitorul Oficial al
României nr. 507 din 23 iulie 2009.
22 A se vedea Mădălina Putinei, Notă la
Decizia Curţii Constituţionale române nr.
190 din 2 martie 2010, Revista română de
jurisprudenţă, nr. 2/2010, p. 69.
23 Mădălina Putinei, Notă la Decizia Curţii
Constituţionale române nr. 35 din 14

ianuarie 2010, Revista română de
jurisprudenţă nr. 1/2010, p. 37.
24 Publicată
în Monitorul Oficial al
României nr. 367 din 30 mai 2007.
25 Publicată
în Monitorul Oficial al
României nr. 341 din 17 aprilie 2006.
26 Mădălina Putinei, Notă la Decizia Curţii
Constituţionale române nr. 35 din 14
ianuarie 2010, Revista română de
jurisprudenţă nr. 1/2010, p. 37.
27 A se vedea în acest sens Dan Claudiu
Dănişor,
Înţelegerea
trunchiată
a
competenţei
exclusive
a
Curţii
Constituţionale în domeniul contenciosului
constituţional - (II). Partajul competenţelor
de justiţie constituţională în raport cu
distingerea validităţii de conformitate,
Revista Pandectele Române nr. 3/2011, p.
31-32.
28 Publicată
în Monitorul Oficial al
României nr. 787 din 25 noiembrie 2008.
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Notes

towards the politics of
myth-making and versions of a new
ethos for the Balkans
In reality in the process of politics
of myth-making, collective identity
arbitrarily selects symbols, myths and
ideas. The point we would like to raise
is that there is a necessity to apply the
two theories (“nation-as-this” and
“people-as-one” and “we-identity”) in
the context of the political pluralism in
which religion and mythmaking are
bound to become subject to
contestation and controversies2. Is
politics of myth-making a key
component in this selection? The
debate over ethnicity and nationality
seems to be relevant for even such
cases where religion constituted the
core element preserving the very
essence of an open morality society.
Two problems arise in this
particular area: the (dis)continuity of
the old social practices and linguistic
systems, myths and symbols and new
myths (”theory of translation”) and
the relationship between new
religious
beliefs
and
national
ideologies.
Theory of translation
These changes have generated a
new conception on church, society
and state and have influenced the
evolution of relations between public
authority
and
confessional
institutions. Slavica Jakelic argues that
establishing religion at the center of
the study of collective identity and
politics has important theoretical and
methodological
implications3.

Furthermore, the author notices the
change in the society perception
making the Church to adapt to the
new
subjective
feelings
of
membership “as a constant and
natural
element”
of
collective
4
identity .
Most recent works on the issue of
the main repository of identity in the
Balkans have their origin in the
divergences
concerning
the
understanding of the theory of “new
forms of identity and political loyalty”
aimed to justify traditional religious
structures.
With regard to (dis)continuity of
the old social practices in the Balkans,
George Shöpflin argues the power of
myth is to include or to exclude ideas,
to define how we perceive our
common interests. Thus, a natural
level has been initiated, with the wish
to understand social realities and
experience time and space in a
common “normal and natural” way5.
The religious belief betrays an
exalted and isolationist view of the
general
agreement6
over
the
fundamental rethinking of “religious
spheres and ethnicity”. To quote
Fine’s assertion, the relationship
between religion and ethnicity is
complex generally involving the
person’s inherent ethnicity rather
than its nationality or spirituality7.
Nevertheless, ethnicity, nationality
and spirituality require extramentioned structural elements and “a
feeling
of
community”
in
a
geographical, spiritual and political
sense8. However, this subjective
description of the Balkans is strongly
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emphasized by the “theory of
translation” as a historical changing
notion, which has the same “spiritual
content” in different epoch9. The
question of spirituality as a functional
element of the theory of translation
still presents difficulties because it
interferes with Islam considered to be
a “necessary constituent of the
Turkish identity” (the “other” in sense
of religion, language and often culture
and civilization)10.
As was the case at the end of 2005
when Balkans’ religious beliefs were
stable and the vast majority of the
region citizens believed in a god.
Furthermore, almost three-quarters of
the persons interviewed in Romania
and Greece strongly believed in a God.
Although, views in the Balkans as a
whole were divided concerning the
belief in neither a spirit, god or life
force. Responses to this question
highlight the fact that the differences
are less marked. It is interesting to
note that the proportion of
respondents who is assert that overall
they believe in a spirit, a god or life

force is particularly low in Turkey,
Romania, Greece and Croatia11.
In using historical conditionality,
Akrivoulis sets the adoption of a new
ethos for the Balkans as a set of rules
and practices for a dialogue that
would “help mediate identity and
alterity”12.
The
so-called
“theory
of
translation” (“model of translation”)
seems to be applicable to Balkan case
due to its plural character, languages
and dialects as a result from excessive
social and linguistic practices. As
Akrivoulis argues, this translation
model involves a memory exchange
between different cultures and
spiritualties. Nevertheless, this model
calls for a various degree of spiritual
intensity as part of the distinctive note
of each culture. What conclusions can
be drawn if we sum up all Akrivoulis’
arguments? In my personal view, one
of the most important findings is that
the multilevel analysis of exchange of
memories, experiences and myths
warranted for several reasons: one
directly through the national identity.
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Chart 1. Summary of Findings (Eurobarometer 2005 – religious belief in the Balkans)

In using historical conditionality,
Akrivoulis sets the adoption of a new
ethos for the Balkans as a set of rules and
practices for a dialogue that would “help
mediate identity and alterity”12. The socalled “theory of translation” (“model of
translation”) seems to be applicable to
Balkan case due to its plural character,
languages and dialects as a result from
excessive social and linguistic practices.
As Akrivoulis argues, this translation
model involves a memory exchange

between
different
cultures
and
spiritualties. Nevertheless, this model
calls for a various degree of spiritual
intensity as part of the distinctive note of
each culture. What conclusions can be
drawn if we sum up all Akrivoulis’
arguments? In my personal view, one of
the most important findings is that the
multilevel analysis of exchange of
memories, experiences and myths
warranted for several reasons: one
directly through the national identity.
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On the one hand, the author argue
that the cultural and religious exchange
forms homogenous plot in the Balkans
(see Gallup Balkan Monitor – summaries

of findings 2006 and 2010, question: Is
religion an important part of your daily
life?)13.

Chart 2. Summary of Findings (Gallup Balkan Monitor – 2006)
120
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60

Linear (2010)
40
20
0

Chart 3. Summary of Findings (Gallup Balkan Monitor – 2010)

The relationship between new
religious myths and old national
ideologies.

and expectations. Moreover, this second
reason defines a relatively high level of
tolerance toward other believers.
The problem of religious beliefs and
national ideologies is the result, in fact, of a
fundamental revival on a purely religious
(see the four arenas of a consolidated arena
in the Balkans)14:
1. Many analysts agree that Balkans
policy reflects such conflation of past
identities and new challenges.
On the other hand, however, this
research addresses the conditional
question of how direct politics and
ideology are incorporated into the Balkans’
democratic experience. On the basis of this
reasoning, the study develops an
innovative contribution in comparative

From four arenas of consolidated
democracy…..
For some of us, religious belief bound
up in the notion of “spirit freedom” that all
receive as a gift of God, for others, it is
intimately tied to freedom of conscience,
new religious beliefs or even national
ideologies.
In reality, the relationship between
new religious myth and old national
ideologies interludes in the Balkans within
the Byzantine, Habsburg and Ottoman
empires encompassing territories and
believers according old national ideologies
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political research including patterns and
themes of the new Balkans’ identity. For
the last twenty years, perceptions of
nationhood and cultural identity entailed a
mixture of myths, traditions, beliefs,
cultural entities and political boundaries15.
In the 2000’s, European integration
pursues the ideal of a unitary culture; its
initiative reflects a fundamental rethinking
of national interests, religious traditions
and myths and national ideologies which
often brushes aside traditional identity
components (first arena: “traditional
identity society”);
2. Other hypothesis was forming at
the beginning of 2000’s: consistent with
extensive researches, Wright’s analysis
provides a legal guide for understanding
cross-nationally Balkans’ citizens attitudes
at two levels (second arena: “rule of law
and state efficiency”):
- first, the study offers comparative
research on the levels of aggregate support
of minority rights at both political and legal
levels.
This arena acknowledges the diversity
of “advisory and decision-making bodies”
in which each minority is represented (a
particular view with regard to religion and
culture)16;
-second, it develops a relevant
hypothesis based on how external
acceptance
(European
integration)
“addresses the minorities’ issue”17;
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3. Therefore, the third arena offers a
“linkage” model of external democracy as
an initiative to improve the societal
conditions and to encourage the bottomup conditions (third arena: “societal
conditions”18). A strict position on these
matters is impossible in practical terms.
Theoretically thinking it is possible to
suggest some factors which contribute to
the redefining of Europe’s “formula” in the
region.
This arena emphasizes a common
discourse – especially Maria Todorova’s assert
of “Balkanism” – as a subject position of
exploration of human solidarity and
institutional consolidation19. The interests of
societal conditions comprise the strengthening
of democracy, new legal and political reforms
and cultural reconstruction of Balkans;
Establishing the influence domains of the
religion with the societal conditions, the fourth
arena therefore admits the catalytic function of
religion in the Balkans.
What is more interesting is that for the
Balkans its new transition goal was to
reach a consensus on West spiritual and
cultural identity, because in a region
divided by often violent affirmation of
communitarian identities and the exigency
of a European homologation of conduct
and values, it is possible to invent a space
inhabited by an entirely “new religious
subject” (fourth arena: “spiritual
community”).
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Figure 1. Four arenas of consolidated democracy in Balkans (personal creation)

A Pew Center Research Center for
the People & the Press released in
November 2008 reported substantial
differences
in
acceptance
of
democratic principle and rule of law
after the fall of Berlin Wall. The survey
also shows that the embrace of
freedom of religion is one of the

prized values in former communist
countries. A particular conclusion that
can be drawn from the Pew Research
Forum
suggests
that
Slovenia
expresses the least enthusiasm for
freedom of religion20, while the most
optimistic attitude is expressed in
countries like Hungary and Bulgaria21.
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Chart 4. Support for Key Democratic Principles data for chart from The Pew Global
Project Attitudes, Two Decades After the Wall’s Fall. End of Communism cheered but now
with more reservations, 2009, p. 6 available at http://pewglobal.org/files/pdf/267.pdf.
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...to one solution. Applying
Kymlicka’s ethnocultural justice
model
The conflicts that marked the
dismemberment of former Yugoslavia
explained the mutual interest for the
region requiring compromise. One of
the most important efforts was at first
a Yugoslav crisis but could now
become a Balkan one22. Moving to
deeper level of understanding, the
need for a “new relationship between
new religious beliefs and national
ideologies”, at least in terms of
spiritual
community,
Kymlicka
addresses “the model of human rights
and ethnocultural justice”23. The
evidence of Kymlicka’s model is selfevident.
The
articulation
and
translation of the doctrine of human
rights marked by the realities of
ethnocultural diversity, as described
in Kymlicka’s theory, calls for a liberal
project based on the need of a new
“conception of personhood” as a
fundamental precondition of Balkan
collective identity. But what does
Kymlicka’s model itself involve for
Balkans’ context?
First, it presupposes that “the state
must be seen as belonging equally to
all people who are governed by it,
regardless of their nationality”24. This
model could thus bring about what
Kymlicka addresses as the failure of
the “myth of state” simply organized
on democratic rules, principles and
norms25, without supporting a specific
national identity or culture. Indeed, as
the
author
argues
that
the
ethnocultural justice recognizes “an
additional set of collective rights”, not

only a single set of universal rights26.
Nevertheless, this model conflates in
the Balkans the discussions on
cultural diversity and human rights27
every time an “ethnocultural group
demands collective rights”28.
Second, Kymlicka argues the
relationship between religion and
culture and the politicization of
cultural
identities.
Following
Kymlicka, we need to move to the
much deeper spiritual level of
extending the theories concerning the
role of church and state in supporting
ethocultural identities29. Furthermore,
we would confirm that the place of
church and state is fundamental,
where the dialectics between identity
and religion encourages individuals
and prefers the traditional alternative
over mobility30.
Conclusions
The above arguments lead us to
the conclusion that, for the Balkans,
this relationship calls for a further
step into recognizing particular ethnocultural groups. What is therefore
needed, as Kymlicka has observed, is
the idea that the existence of
“culturally neutral state” is a myth.
Kymlicka’s applied model pressures
into accepting “a certain form of
cultural integration”. The relevance of
this model to the case of Balkans and
its formal application is evident for
the Balkans. The practical application
of Kymlicka’s model promotes a
religious integration even if the state
does not promote this form of cultural
integration (for a comparative
analyses United States deliberately
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For more details about freedom of
religion, see Renáta Uitz, Freedom of
religion in European constitutional and
international law, Council of Europe
Publishing, Strasbourg, 2007, pp. 85-86.
7 John V. A. Fine, When ethnicity did not
matter in the Balkans: a study of identity in
pre-nationalist Croatia, Dalmatia, and
Slavonia in the medieval and early-modern
periods, University of Michigan Press,
2006, pp. 2-6.
8 For more on the subject of the
“subjectivist approach to the nation” in
the Balkans, see Roumen Daskalov, The
Making of a Nation in the Balkans.
Historiography of the Bulgarian Revival,
New York, Central European University
Press, 2004, pp. 15-20.
9 Ibidem, p.15.
10 Hercules Millas, Ethnic Identity and
Nation Building on the Byzantine and
Ottoman Historical Legacies in Raymond
Detrez & Barbara Segaert (eds.), Europe
and the Historical Legacies in the Balkans,
Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2008, pp.17-30
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Eurobarometer 2005 available at
http://ec.europa.eu/public_opinion/archi
ves/ebs/ebs_225_report_en.pdf
12 Dimitrios E. Akrivoulis, A New Ethos for
the Balkans: Collective Memories, the
Weight of Suffering and Forgiveness (paper
presented at the 54th annual conference of
the
Political
Studies
Association,
University of Lincoln, UK, 6-8 April, 2004),
available
at
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available
at
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States, only 28% and 17% respectively
described religion as similarly important
in their lives. Evidence abounds
demonstrating Americans’ deep and
abiding religious convictions. A Gallup Poll
released in November 2003 found that six
out of ten Americans said that religion
was “very important” in their lives
(Religion and Politics: contention and
consensus, The Pew Research Center For
The People & The Press and The Pew
Forum on Religion & Public Life, July 24,
2003,
p.
4
available
at
http://pewforum.org/docs/index.php?Do
cID=26).
14 Adapted from Richard Sakwa, Russian
Politics and Society, London, Routledge,
2008, p. 465. See also Juan J. Linz, Alfred
Stepan, Problems of Democratic Transition
and Consolidation: Southern Europe, South
America, and Post-Communist Europe,
Baltimore, John Hopkins University Press,
1996, pp. 7-15.
15 Bratislav Pantelic, Designing Identities.
Reshaping the Balkans in the First Two
Centuries: The Case of Serbia in “Journal of
Design History”, Vol. 20, No. 2/2007, pp.
131-135.
16 Jane Wright, Minority Groups, Autonomy,
and Self-Determination in “Oxford Journal
of Legal Studies”, Vol. 19/1999, pp. 606623.
17 Ibidem.
18 We use the term “societal conditions” to
emphasize the involvement of a unitary
religious belief, traditional customs and
particular lifestyles in the religion
including forms of freedom of speech and
conscience and a quite uniform level of
institutional reform.
19 Maria Todorova (ed.), op. cit., p. 5.
20 For more details about freedom of
religion, see Renáta Uitz, op. cit., pp. 87-88.
21 The Pew Global Project Attitudes, Two
Decades After the Wall’s Fall. End of
Communism cheered but now with more

reservations, 2009, p. 6 available at
http://pewglobal.org/files/pdf/267.pdf
22 Dimitrios Akrivoulis, A New Ethos for
the Balkans…., pp. 1-3.
23 Will Kymlicka, Politics in the Vernacular.
Nationalism,
Multiculturalism,
and
Citizenship, New York, Oxford University
Press, 2001, pp. 69-75.
24 Ibidem, p. 252.
25 For a comparative overview on the
consequences of justice reform on
democratic transition see Irina Olivia
Popescu, Romanian Justice Reform under
CVM’s rule. Innovative vision of the New
Civil Code in matters of property rights in
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des
Sciences Politiques, nr. 29/2011, pp. 13-18.
26 Will Kymlicka, op. cit., p. 70.
27 For an insight on the expression of
cultural diversity in the media and the
coverage of migrants and minority issues
by Romanian media see Cătălina Maria
Georgescu, “Stereotypes, migrants and the
media: an analysis of the Romanian press
on migration” in Revista de Ştiinţe Politice.
Revue des Sciences Politiques, nr. 29/2011,
Universitaria Publishing House, Craiova,
pp. 52-65.
28 Will Kymlicka, op. cit., p. 70.
29 Ibidem, p. 21.
30 Ibidem.
31 Idem, Finding Our Way. Rethinking
Ethnocultural Relations in Canada, New
York, Oxford University Press, 1996, pp.
27-28.
References:
AKRIVOULIS, Dimitrios E., A New Ethos for
the Balkans: Collective Memories, the
Weight of Suffering and Forgiveness (paper
presented at the 54th annual conference of
the
Political
Studies
Association,
University of Lincoln, UK, 6-8 April, 2004),
available
at
http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/20
04/Akrivoulis.pdf

253

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

DASKALOV, Roumen, The Making of a
Nation in the Balkans. Historiography of
the Bulgarian Revival, New York, Central
European University Press, 2004
FINE, John V. A., When ethnicity did not
matter in the Balkans: a study of identity in
pre-nationalist Croatia, Dalmatia, and
Slavonia in the medieval and early-modern
periods, University of Michigan Press,
2006
GEORGESCU, Cătălina Maria, “Stereotypes,
migrants and the media: an analysis of the
Romanian press on migration” in Revista
de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences
Politiques, nr. 29/2011,
Universitaria
Publishing House, Craiova, pp. 52-65
JAKELIC, Slavica, Considering the Problem
of Religion and Collective Identity:
Catholicism in Bosnia and Herzegovina,
Croatia, and Slovenia, IWM Junior Visiting
Fellows’ Conferences, Vol. XIII/6, 2004
KYMLICKA, Will, Politics in the Vernacular.
Nationalism,
Multiculturalism,
and
Citizenship, New York, Oxford University
Press, 2001
KYMLICKA, Will, Finding Our Way.
Rethinking Ethnocultural Relations in
Canada, New York, Oxford University
Press, 1996
LINZ, Juan J., STEPAN, Alfred, Problems of
Democratic Transition and Consolidation:
Southern Europe, South America, and PostCommunist Europe, Baltimore, John
Hopkins University Press, 1996
MILLAS, Hercules, Ethnic Identity and
Nation Building on the Byzantine and
Ottoman Historical Legacies in Raymond
Detrez & Barbara Segaert (eds.), Europe
and the Historical Legacies in the Balkans,
Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2008
PANTELIC, Bratislav, Designing Identities.
Reshaping the Balkans in the First Two

Centuries: The Case of Serbia in “Journal of
Design History”, Vol. 20, No. 2/2007
POPESCU, Irina Olivia, Romanian Justice
Reform under CVM’s rule. Innovative vision
of the New Civil Code in matters of property
rights in Revista de Ştiinţe Politice. Revue
des Sciences Politiques, nr. 29/2011, pp.
13-18
SMITH, Kathleen E., Myhtmaking in the
new Russia. Politics & Memory during the
Yeltsin Era, New York, Ithaca, Cornell
University Press, 2002
SAKWA, Richard, Russian Politics and
Society, London, Routledge, 2008
SCHÖPFLIN, George, The Nature of Myth:
Some Theoretical Aspects in Stephanie
Schwandner-Sievers, Bernd J. Fischer
(eds.), Albanian Identities. Myth and
History, Bloomington, Indiana University
Press, 2002
UITZ, Renáta, Freedom of religion in
European constitutional and international
law, Council of Europe Publishing,
Strasbourg, 2007
WRIGHT, Jane, Minority Groups, Autonomy,
and Self-Determination in “Oxford Journal
of Legal Studies”, Vol. 19/1999
EEurobarometer
2005
available
at
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs
/ebs_225_report_en.pdf
TThe Pew Global Project Attitudes, Two Decades
After the Wall’s Fall. End of Communism cheered
but now with more reservations, 2009, p. 6
available
at
http://pewglobal.org/files/pdf/267.pdf
Gallup Balkan Monitor. Insights and Perceptions:
Voices of the Balkans in partnership with the
European Fund for the Balkans, 2010 Summary of
Findings available at http://www.balkanmonitor.eu/files/BalkanMonitor2010_Summary_of_Findings.pdf.

254

PPO
OLLIITTIIC
CĂ
Ă ŞŞII R
REELLIIG
GIIEE

Douglas LAYCOCK
Why the Supreme Court changes its mind about
government aid to religious institutions:
it’s a lot more than just republican appointments

Douglas LAYCOCK
Robert E. Scott Distinguished Professor of Law
University of Virginia Law School
E-mail: dlaycock@virginia.edu

255

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

I. INTRODUCTION
Over the past two decades, the
Supreme
Court's
approach
to
government funding of secular
services provided by religious
institutions has shifted from tight
restrictions on aid to general approval
of nondiscriminatory aid delivered
through mechanisms of private choice.
What may be less apparent is that
these changes are rooted in tensions
that go back to the very beginnings of
modern
Establishment
Clause
doctrine. The Court's general move to
the right is only part of the
explanation for the change, and in
itself not a sufficient explanation. This
brief Comment argues that the more
fundamental causes of this change are
a realignment of religious conflict, the
end of desegregation and massive
resistance, and the emergence of a
broad political coalition supporting
aid to religious schools, all of which
refrained the legal issues and made it
easier for Justices to see the other side
of the original doctrinal tension.
Part II outlines the two conflicting
principles underlying the Court's
jurisprudence on aid to religious
institutions:
no-aid
and
nondiscrimination. Part III explains
why the no-aid principle generally
dominated during the Lemon era,
from 1971 to 1985.1 Part IV explains
what changed and why the
nondiscrimination
principle
has
dominated since 1985. Part V offers a
brief conclusion.
II. THE CONFLICTING PRINCIPLES
Ever since 1947, the Court has
struggled to reconcile two competing
intuitions, each announced in Everson

v. Board of Education.2 On one hand
was the no-aid principle: "No tax in
any amount, large or small, can be
levied to support any religious
activities or institutions, whatever
they may be called, or whatever form
they may adopt to teach or practice
religion."3 On the other was the
nondiscrimination principle, set forth
in the very next paragraph: that the
state "cannot exclude individual
Catholics, Lutherans, Mohammedans,
Baptists, Jews, Methodists, Nonbelievers, Presbyterians, or the
members of any other faith, because of
their faith, or lack of it, from receiving
the benefits of public welfare
legislation."4
The no-aid principle derived from
eighteenth-century debates
over
earmarked taxes levied exclusively for
the funding of churches.5 In an era
with few public welfare benefits, these
taxes
funded
purely
religious
programs and funded those programs
preferentially. As applied to that
dispute, the two principles did not
conflict, and the noaid principle
served religious liberty.6 No-aid
protected citizens from being forced
to contribute to churches; it protected
the
churches
from
financial
dependence on the government; it
prevented discrimination in favor of
religion; and it did not discriminate
against religion.
The modern cases are very
different. From Everson forward, the
cases have involved equal government
funding of religious and secular
alternatives. And in all these modern
cases, government money funded
secular services in a religious
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environment, not purely religious
programs. In that context, the Court
had to choose between its two
principles: either government money
would flow to religious institutions, or
students in religious schools and
patients in religious hospitals would
forfeit instruction or services that the
state would have funded if the
individuals had chosen a secular
school or hospital instead.7
The majority in Everson thought
the two theories could be reconciled
by applying each in its proper sphere.8
Some programs provided aid; others
provided general welfare benefits. The
Court appeared to cling to this belief
for thirty years or more after Everson.
But this was a doomed strategy
because advocates could logically
expand each theory from its point of
origin until it covered the universe of
cases. Tax-supported fire protection
for private schools is a form of aid;
education is a social welfare benefit.
The effort to confine the two theories
to separate spheres could only
postpone the point at which the Court
would be forced to choose between
them.
Broad trends in the cases have
mostly resulted from the Court's
choice between these two ways of
looking at the problem. A weak form
of the nondiscrimination principle
prevailed in Everson, which upheld
government-funded bus rides to a
Catholic high school9, and again in
Board of Education v. Allen10 in 1968,
which allowed states to provide
secular textbooks for use in religious
schools.11 These cases permitted equal
funding; the Court has never yet

required equal funding.12
In Lemon v. Kurtzman13 in 1971,
the Court struck down a funding
program for the first time, holding
that states could not subsidize
teachers'
salaries
in
religious
schools.14 With exceptions based on
fine distinctions that are well-known
and much ridiculed15, the no-aid
principle predominated from then
until its high-water mark in Aguilar v.
Felton16 in 1985. Aguilar invalidated
the use of federal Title I funds17 to pay
public school teachers to provide
remedial instruction in secular
subjects to educationally deprived
children
in
low-income
neighborhoods, on the campuses of
religious schools.18
Beginning in 1986, the Court
progressively
elevated
the
nondiscrimination principle while
subordinating the no-aid principle.
Since then, the Court has upheld six
programs that permitted government
funds to reach religious institutions;19
during that same period, it has
invalidated none. Four decisions from
the Lemon era have been overruled
either in whole or in part.20 The most
important of the new decisions is
Zelman v. Simmons-Harris,21 which
upheld vouchers that can be used to
pay tuition at any public or private
school, including religious schools.22
Both
the
no-aid
and
nondiscrimination principles provide
plausible and internally coherent
grounds for decision. The Court has
never committed to either principle
without exceptions, but the changes
since 1986 can generally be
understood as a shift from a
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predominant commitment to the noaid principle to a predominant
commitment to the nondiscrimination
principle. The question of why the
Court changed its mind can therefore
be restated this way: why did the noaid principle seem the sensible way to
view these issues from 1971 to 1985,
and why has the nondiscrimination
principle seemed the sensible way to
view these issues since 1986?
More conservative Justices are
obviously part of the explanation. But
if the explanation were simply that
conservative Justices were voting in
ways more favorable to religion, then
the rules on government-sponsored
religious speech would have changed
along with the rules on government
funding. That may happen eventually,
but it has not happened yet. To
Justices Kennedy and O'Connor, these
two sets of issues were very different.
I have previously argued that in their
view, money can be delivered in a way
consistent with individual choice, but
religious speech at government events
cannot be.23 Another way to say that is
that the nondiscrimination principle
can be applied to funding, but it
cannot be applied to government
speech. That distinction explains why
the nondiscrimination principle was
not extended to government speech,
but it remains to explain why it came
to dominate with respect to funding.
III. NO-AID IN THE LEMONERA:
1971-85
Explaining this change in the
Court's jurisprudence is a two-part
question, a before-and-after inquiry.
What were the conditions that
enabled the no-aid principle to

dominate before the change in
doctrine? And how did those
conditions change in ways that
enabled
the
nondiscrimination
principle to dominate after the change
in doctrine?
A. Tradition
The no-aid principal was perhaps
natural to the Justices because it had
seemed politically settled, throughout
their lifetimes, that the state could not
finance religious schools.24 Everson25
and even Allen26 had carved out only
narrow exceptions, and over strong
dissents. Lemon involved teacher
pay,27 an issue that could potentially
involve a lot more money. So some of
the Justices at the time of Lemon
presumably viewed Everson and Alien
as modest exceptions to a prevailing
general rule of no-aid, and the more
expensive program at issue in Lemon
could not fit into the narrow
exceptions.
B. Lingering Anti-Catholicism
All of the Justices on the Everson
and Lemon Courts had lived their
formative years well before the
dramatic reduction of ProtestantCatholic conflict in the 1960s. When
Everson was decided, all nine Justices
had been born in the nineteenth
century and had completed their legal
education by the 1920s.28 At the time
of Lemon, the youngest Justice was
Justice White, who was born in 1917
and graduated from law school in
1946 (after playing in the National
Football League and serving in World
War II).29 But the story runs deeper
than mere chronology. Hugo Black had
run for the Senate with the open
support of the Ku Klux Klan, and as a
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Grand Dragon reportedly said, "Hugo
could make the best anti-Catholic
speech you ever heard."30
In the middle of the twentieth
century, there was a wave of open and
respectable anti-Catholicism among
the American intellectual elite.
Responding in part to Catholic
support for Franco in the Spanish Civil
War and the right-wing polemics of
Father Coughlin, these intellectuals
saw Catholicism as inimical to
democracy and conducive to fascism
or other forms of authoritarian
government. The historian John
McGreevy was able to document that
this
intellectual
antiCatholic
movement attracted the favorable
attention
of
Justices
Black,
Frankfurter, Rutledge, and Burton,
and with the intellectual attitude so
pervasive, many of the other Justices
and the elite lawyers who would later
become Justices were likely exposed
to it, either directly or indirectly.31
Respectable
anti-Catholicism
faded in the 1950s and all but
collapsed in the 1960s in the wake of
the Kennedy presidency and the
Second Vatican Council.32 But even at
the time of Lemon, some Justices were
influenced
by
residual
antiCatholicism and a deep suspicion of
Catholic schools.33 This appears most
clearly in Justice Douglas's quotation
of an anti-Catholic hate book in his
concurring opinion in Lemon34 and in
Justice Black's dissenting opinion in
Alien.35 The majority's opinion in
Lemon is more subtle and open to
more charitable interpretations, but it
relied on what it considered to be
inherent risks in religious schools

despite the absence of a record in
Lemon itself36 and despite contrary
fact-finding by the district court in the
companion case.37
C. Framing the Issue as Aid to
Catholics
Funding for religious schools was
still a Catholic issue in 1971, and the
Court's assumptions about religious
schools were assumptions about
Catholic parochial schools. The
funding programs were commonly
called "Parochiaid,"38 in reference to
Catholic parochial schools. This
conflation of religious schools and
Catholic schools was supported by the
numbers. Catholic schools accounted
for nearly ninety-five percent of
private school enrollment in 196139;
and although that number had
declined to eighty percent by 197040,
eighty percent is still a huge
supermajority, and changes in
perception generally trail changes in
reality.
Nearly twenty years elapsed
between Everson and Alien, but then
the cases came in bunches all through
the 1970s41. The principal reason for
this surge of cases was a financial
crisis in Catholic schools caused by the
collapse of inner cities, the movement
of white Catholic ethnics to the
suburbs, and a dramatic decline in the
supply of nuns available to teach for
low pay42. Enrollment in Catholic
schools peaked around 1965 at more
than 5.6 million43, but by 1970 this
number had declined to about 3.8
million44. These cases came from
northeastern and midwestern states
with large Catholic populations and
older cities much affected by these
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changes. When the records were
compiled in Lemon and its companion
case, Catholic schools educated more
than twenty percent of the student
population in Pennsylvania and Rhode
Island, the two states whose programs
were immediately at issue45. Fearing a
financial crisis in the public schools if
Catholic schools closed their doors
and dumped all those students on the
public system46, legislators began
searching for ways to rescue the
Catholic schools. The financial aid
issue during this period was in fact,
and not just in perception, about
financial support for Catholic schools.
Most Protestants still opposed
funding for religious schools; this
included evangelical Protestants, who
had not yet sought funding for their
own schools47. While Lemon was
pending in the Supreme Court, eleven
state conventions of Southern Baptists
passed resolutions opposing financial
aid to private schools48. Christianity
Today, a leading voice of conservative
evangelicalism, editorialized against
aid to religious schools while the case
was pending and again after the
decision49. As late as the 1980s, Jerry
Falwell urged "that no church or
private
religious
school
be
underwritten by the government."50
At the time of Lemon, the evangelical
claim that public schools were secular
and hostile to religion was little
developed beyond criticism of the
school prayer decisions, and there was
substantial dissent even from that: the
Southern Baptist Convention adhered
to its separationist tradition and
opposed
the
school
prayer
51
amendment.
The
evangelical

movement is bitterly unhappy with
Lemon today, but at the time, it was
on the other side.
Two important denominations
dissented
from
the
dominant
Protestant position: the Missouri
Synod Lutherans and the Christian
Reformed Church, each with welldeveloped systems of religious
schools.52
These
denominations
supported financial aid in the 1960s
and led in developing the argument
against secularized public schools.53
Protestant, Jewish, and independent
schools were active defendants in
Lemonf54,
and
Protestant
and
Orthodox Jewish organizations filed or
joined in briefs supporting financial
aid to private schools55, but these
efforts did little to change the
impression that the case was
essentially about aid to Catholic
schools. The Lemon plaintiffs claimed
that ninety-seven percent of the
money under the Pennsylvania
program went to Catholic schools56,
and they argued that the program was
therefore unconstitutional, in part
because it preferred one religion over
others.57 The program's supporters
conceded that most of the money
went to Catholic schools: "This [fact] is
admitted but irrelevant."58 At oral
argument both sides reportedly
emphasized that the legislation was
needed to rescue the financially
troubled
Catholic
schools
in
59
Pennsylvania.
In the companion
case, the Court focused on the
characteristics of Catholic schools in
Rhode Island60, which taught ninetyfive percent of the private school
students in the state.61
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An anti-aid amicus felt obliged to
deny that its position was an attack on
any particular denomination62, but it
also said that if there were to be an aid
program, "Every one of the 258
different denominations must get its
'fair share' of the tax money now
going almost wholly to the Roman
Catholic
Church."63
My
Texas
colleague Scot Powe, who clerked for
Justice Douglas that year, remembers
the briefing as a bitter fight between
Catholics and their enemies, and he
doubts that anyone in Justice
Douglas's chambers read far enough
in the unusually large stack of amicus
briefs to discover that there were
Protestant denominations on both
sides.64
With the case focused on
Catholicism, it was easier for the Court
to see funding as a subsidy for one
church than as a means of achieving
neutrality across a wide range of
views. Viewing the program in such a
way made it harder to adopt the view
of later conservatives that opposition
to funding reflected hostility to
religion in general.65
D. Desegregation
Lemon was decided in 1971, when
the Court was at the height of its battle
"to achieve the greatest possible
degree of actual desegregation" in
public schools.66 After fifteen years of
"all deliberate speed"67 and very little
progress, the Court was demanding a
remedy that "promises realistically to
work, and promises realistically to
work now."68 During the same Term
as Lemon, in a unanimous vote, the
Court affirmed its first busing order.69
The prospect of subsidized private

schools threatened to aggravate the
difficulties of desegregation by
expanding the avenues for white
flight. The Court had already
invalidated deliberate state schemes
to
thwart
desegregation
by
subsidizing private education70, and it
had already encountered the risk that
with or without a subsidy, "white
students will flee the school system
altogether."71 The Justices may or may
not have known that desegregation in
Mississippi had produced a nine-fold
increase in the number of nonCatholic private schools, but they
would soon find out.72 Those who
organized the Lemon litigation argued
these dangers; they named an AfricanAmerican man, Alton Lemon, as the
lead plaintiff and devoted ten pages of
their brief to a segregation claim.73 No
Justice ruled on that claim, but every
Justice took note of the issue74, and it
is hard to believe that no Justice was
influenced by it.
E. Summary
All of these factors combined to
obscure the possibility of viewing
financial aid to private schools as a
nondiscriminatory means of aiding all
Americans to pursue their various
educational preferences. Nearly all the
money was going to a single
denomination. That denomination
dominated the argument for enacting
the programs
and
for their
constitutionality. Moreover, and to
different degrees and with different
levels of consciousness, most of the
Justices disliked that denomination.
These programs could readily be used
to undermine the Court's fundamental
commitment to desegregating public
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schools, a commitment that had
encountered massive resistance and
had reached a critical stage in
responding to that resistance. And the
nondiscrimination view of the issue
required a paradigm shift from how
the Justices had thought about it for
most of their lives.
Given all these factors and
pressures, the surprise is not that the
Court adopted the no-aid theory in
Lemon; the surprise is that it adopted
the nondiscrimination theory in
Everson and Alien, that it did not
overrule those precedents, and that
other exceptions to noaid continued to
emerge throughout the Lemon era.
The no-aid principle never entirely
prevailed, but there are many reasons
why it predominated in the 1970s.
IV. NONDISCRIMINATION SINCE
1986
The shift to permitting funding of
religious schools began in the 1980s,
gathered momentum in the 1990s,
and came to fruition at the turn of the
millennium.75 In part, the Court simply
moved to the right; in the past forty
years there have been two Democratic
appointments and twelve Republican
appointments.
Part
of
the
conservative judicial agenda was a
shift from substantive interpretations
to nondiscrimination interpretations
across a broad range of individual
rights issues76, including Religion
Clause issues.77 But independently of
this change in personnel and judicial
philosophy, there were changes in
nearly all the factors that had pressed
toward the noaid interpretation in
1971.

A. Tradition
Of course the long political
tradition of no-aid remained; but as
other changes inclined the Court to
reconsider that tradition, it became
possible to view that tradition in a
different light. One could see a
continuous and principled tradition of
no aid to religion, from the founding
era to the present. Or one could
quibble with that tradition, and claim
that non-preferential funding had
always been permitted-a highly
dubious argument, but one that has
persisted and has attracted some
Justices.78 Or one could concede the
tradition of no aid to religious
functions as such, but see that the
tradition of no aid to private schools
dated only to the nineteenth century
and recognize that it flowed from an
unprincipled exercise of raw political
power by a Protestant majority
oppressing a Catholic minority-a much
more plausible argument that has also
attracted some Justices.79 Aid to
religious functions as such is not a
contemporary issue anyway, so
distinguishing education and social
services
from
the
religious
organizations that provide them
makes all the difference.80
B. The Decline of Anti-Catholicism
As already mentioned, respectable
anti-Catholicism declined in the 1950s
and collapsed in the 1960s.81 Older
Justices were replaced by younger
Justices who were educated in a
different era. By the time of Zelman,
all the Justices had attended law
school after World War II, and only
Rehnquist and Stevens had graduated
before 1960.82 There were three
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conservative Catholics on the Court,
rather than one liberal Catholic as in
the time of Everson (Frank Murphy)
and of Lemon (William Brennan).83
C. The Emergence of a Pro-Aid
Coalition
By far the most important point is
that aid to private schools was no
longer just a Catholic issue. It had the
support of a broad and diverse
coalition, and this broad support
fundamentally changed the framing of
the constitutional issue.
1. The evangelicals switch sides
In
the 1980s,
evangelicals
switched sides on this issue, moving
from intense opposition84 to intense
support. The number of evangelical
Protestant private schools grew
enormously, first as havens from
desegregation in the South, but later
and throughout the country as havens
from perceived secularism and
hostility to faith and morals in the
public schools. Conservative Christian
schools were the fastest growing part
of private school enrollment in the last
three decades of the century.85 By the
mid-1990s, they accounted for
fourteen percent of private school
enrollment86, while Catholic schools
had declined to about half of private
school enrollment.87
Through
the
1970s,
these
evangelical schools were more
concerned
about
government
regulation than government funding.88
But as the regulation issues were
resolved, attention turned to funding.
By the 1980s, evangelical parents
found themselves in the same position
as Catholic parents a century before:
paying taxes for public schools they

could not use in good conscience, and
also paying tuition to fund religiously
acceptable
private
schools.
Evangelicals
began
demanding
government funding for their private
religious schools.89
This was a change of historic
proportions. It helped turn historic
religious enemies into political allies.
It quickly moved the spokespeople for
a quarter of the population from one
side of the funding issue to the other,
and it made it impossible ever again to
perceive government funds for private
schools as just a Catholic issue.90
2. The emergence of the free
marketeers
Free marketeers making economic
arguments for school choice became
much more numerous and got more
attention in a political environment
more interested in market solutions.
Milton Friedman had suggested
privatizing education long ago91, but
he wanted to privatize nearly
everything. He had little traction at
first. The idea finally took off about
the same time the Court was changing
its mind. Terry Moe, who has written
influentially about these issues from
the Brookings Institution and now the
Hoover Institution, cites the initial
implementation of the Milwaukee
voucher plan in 1990 as the point at
which the free-market, educationalreform portion of the debate over aid
to private education shifted from a
merely academic discussion to a real
political debate with high stakes.92
Here is one crude indicator: In the
online catalog of the main libraries of
the University of Michigan93, there
were 199 entries in a search for
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"school choice" as a phrase in the
subject matter index on February 9,
2008. The earliest entry was
published in 1976. Four were
published in the 1970s, 14 in the
1980s, 90 in the 1990s, and 91
between 2000 and 2007.
3. Black parents switch sides
In the 1960s and 1970s, religious
schools had been actual or potential
refuges from desegregation, but by the
1990s, the Court had lost interest in
desegregation and had begun to
dismantle busing programs.94 The risk
of subsidizing white flight, which had
loomed so large in Lemon, was no
longer relevant.
Equally important, frustrated
black parents in inner cities were also
demanding school choice.95 The civil
rights leadership did not switch sides,
and not all black parents switched
sides, but many did-a majority in
many polls.96 And so far, the only way
to enact a voucher program has been
to focus the program on failing
schools, mostly (in Florida) or
exclusively (in Milwaukee and
Cleveland) in inner cities. In Zelman,
vouchers were presented to the Court
as perhaps the last best hope for
educating poor black children in
Cleveland.97
4. Why this coalition matters
It is not just that the Supreme
Court follows the election returns,
although there is some truth to that.
Rather, the mere existence of this
broad coalition reframed the issue. As
this coalition joined Catholics in
demanding money for private schools,
and as Protestant hostility to Catholics
faded further into the past, aid to

private schools looked less like a
special interest demand for Catholics
and more like a way to accommodate
the needs and preferences of a wide
variety of Americans. It became much
more apparent that this was not just
about aiding Catholics, and not just
about aiding religion; it became much
easier to see the issue in terms of
neutrality and private choice. The
nondiscrimination frame had been
available since Everson; now it
became much more salient.
This obviously didn't matter to the
dissenters in Zelman, and it probably
didn't matter to Rehnquist, Scalia, or
Thomas. But it mattered to Kennedy
and O'Connor, and their gradual
reframing of the issue was essential to
the Court's change of position. Of
course the Justices said little about
such non-doctrinal matters in their
opinions, but we know these changes
happened in the larger society, and
the Justices knew about these changes,
at least through changes in the flow of
amicus briefs and probably from
simply reading the newspaper. We
know that Kennedy and O'Connor
distinguished government funding of
religious
institutions
from
government speech in support of
religion,
applying
the
nondiscrimination
model
to
government funding but not to
government speech.98 It is easy to see
that the nondiscrimination model
doesn't work with respect to
government speech, but we still have
to explain why Kennedy and O'Connor
adopted that model with respect to
government funding. Of course we do
not have access to their subjective
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thought processes, but we can identify
the important forces that were in
position to influence those thought
processes.
What we can say with confidence
is that the Court had both the no-aid
and
nondiscrimination
models
available to it at least since 1947, that
each was attractive enough to find a
place in the Court's opinions, and that
the
majority
shifted
from
nondiscrimination to no-aid in 1971
and back to nondiscrimination
beginning in 1986. We know that as of
1971, a powerful array of social facts
and social forces had come together to
support the no-aid view of the matter,
that this array was changing by 1986,
and that by the 1990s, all those social
facts had changed and all those social
forces had realigned in important
ways, all coming together to support
the nondiscrimination view of the
matter. Perhaps the swing votes
would
have
swung
to
the
nondiscrimination view anyway, but
surely these broad changes in the
framing of the issue at least pushed
them in that direction and made the
change easier. And while there is no
way to know for sure, it is quite
possible that but for these changes,
Rehnquist, Scalia, and Thomas would
not have gotten the fifth vote, or even
the fourth vote, from Kennedy and
O'Connor.
To consider that admittedly
speculative possibility, try to imagine
the environment of 1971 persisting
into the twenty-first century. If
funding private schools were still only
a Catholic issue, if nearly all other
religious groups were opposed, if the

Court were still battling massive
resistance to desegregation, if it were
still trying to prevent white flight from
the public schools, if all the civil rights
groups were opposed and if they still
had the nearly unanimous support of
the black community, if there were no
secular movement of free marketeers
and educational reformers arguing for
vouchers-if, in short, there were no
broad coalition in support of aid to
religious schools, and if the coalition
opposed to such aid were much
broader than it is today, I find it hard
to imagine Kennedy and O'Connor
voting to uphold vouchers. Of course,
if all those things were true, we would
be living in a different political world;
we would probably have different
Justices; and the Court probably
would not have swung so far to the
right on a whole range of issues.
The Court does not act without
support in some substantial body of
elite public opinion." Even the Warren
Court, supposedly the quintessentially
countermajoritarian Court, always
had substantial elite support in the
Kennedy-Johnson liberal coalition.
The evolution from Lemon to Zelman
readily fits that model of how the
Court operates.
V. CONCLUSION
The law of government aid to
religious schools has shifted from a
rule of no aid, with a fair number of
exceptions, to a rule of unlimited
nondiscriminatory aid, subject to
certain rules of process and perhaps
to exceptions still in the course of
being defined. This shift stems partly
from an influx of more conservative
justices, but more fundamentally,
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from a realignment of religious
conflict and political factions that
reframed the issue and took the Court
back to an alternative that had been
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Establishment
Clause
jurisprudence. A decline in antiCatholic sentiment and the emergence
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adică a creat un sistem politic pentru care
religia e supusă statului şi nu se află la
originea afirmării lui precum în SUA.
Conceptul de „pluralism religios”
comportă diverse7 semnificaţii şi poate fi
folosit în sens descriptiv dar şi în sens
evaluator8. James A. Beckford9 propune o
teză care ni se pare mult mai interesantă
şi afirmă că limbajul nostru este mai puțin
ambiguu
când
vorbim
despre
„diversitatea religioasă” decât despre
pluralismul religios. În acest mod reușim
să operăm mai multe distincţii şi crește
claritatea necesară unei bune observări a
problemei pluralismului. Definiţia lui
Beckford pentru pluralismul religios se
referă la un sistem politic şi social care
acordă diferitelor religii un respect egal în
interiorul statului precum şi mijloace
egale pentru ca fiecare să-şi poată practica
efectiv propria religie10. În această situație
ideală descrisă de Beckford statul ţine
cont de specificul fiecărei religii iar în ceea
ce priveşte trăsăturile esenţiale ale religiei
dominante acestea trebuie să nu fie
prescrise prin reguli care să creeze un
avantaj față de celelalte minorități sau
grupe religioase.
Ca o primă concluzie intermediară
putem spune că sistemul politic modern
transferă o parte din respectul cuvenit de
jure religiei dominante certificată mai
întâi de Dumnezeu şi apoi de istorie şi
completează diferenţiat acolo unde
minorităţile religioase nu reuşesc să
obţină un statut de recunoaştere prin
forţa de convingere a respectivei religii.
Iată că aceste mici organisme ce se
pretind mediatoare între Dumnezeu și
om nu îşi primesc legitimarea socială de la
zeii lor pe care-i apelează ci de la statul
modern care reuşeşte indirect să se
substituie lui Dumnezeu şi să le creeze

Rădăcinile

pluralismului religios se
află fie în ceea ce se cheamă „pluralismul
indivizilor”,
fie
în
„pluralismul
comunităţilor”1 şi acest termen face parte
din vocabularul politic modern dar este şi
un concept folosit permanent de ştiinţele
sociale. Acest concept se folosește atât în
Europa cât și în SUA și descrie în
societățile moderne coexistența pașnică a
unor grupări sociale din punct de vedere
etnic, religios și social. Noi considerăm că
este folosit cel mai corect atunci când
descrie o atitudine de toleranță și de
înțelegere mutuală între diverse grupări
sociale.
Într-o
anumită
măsură
pluralismul este considerat ca fiind
consecința unui îndelungat proces istoric
de de-monopolizare2.
În secolul XIX pluralismul religios3 a
fost mai curând privit ca făcând parte din
procesul de emancipare a tuturor sferelor
vieţii inspirat fiind de ideile Revoluţiei
franceze și a căpătat și o puternică
utilizare politică pe care o exprimă și
astăzi când trebuie să luăm în calcul o altă
formă de pluralism, este vorba despre un
pluralism identitar. În Franţa unde după
promulgarea legii separaţiei4 dintre stat şi
Biserica romano-catolică din 19055 nu se
mai acceptă nici un intermediar între stat
şi individ, modelul statului republican nu
admite pluralismul ca ieşire de sub
drepturile şi obligaţiile cetăţeanului, adică
de sub sistemul ideologic. Statul francez
consideră apartenenţa religioasă ca pe
ceva care-l priveşte doar pe individ. Prin
opoziţie, în SUA pluralismul religios este
recunoscut încă de la constituirea acestui
stat
prin
asumarea
diferenţelor
confesionale6 şi respectarea lor. Revoluţia
franceză a creat un stat, printre altele, şi
prin separarea faţă de religie şi Biserică,
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acestor grupări, datorită acordării
recunoaşterii politice, un sentiment de
dependenţă prin acte licite. Pluralismul se
caracterizează și prin faptul că statul
modern a încetat să mai fie un instrument
de întărire a instituțiilor religioase fiind
din ce în ce mai clar o tendință generală
de separare între stat și biserică.
O altă concluzie este aceea că există
diferite grade de pluralism religios, de la
unele îngăduitoare11 la cele tari, iar tipul
de pluralism cel mai des invocat şi aplicat
este acela numit „pluralism identitar”.
Pluralismul religios identitar urmăreşte
să obţină egalitatea tuturor grupurilor
religioase şi îşi motivează intenţia pe
dreptul la libertate religioasă şi nu pe
credo-ul profesat. Din acest motiv aici
apare o tensiune între acest drept politic
modern şi conţinutul religios al celor ce
pretind recunoaşterea lor politică. Este un
fapt care nu trebuie trecut cu vederea,
anume că aceste cereri de validare şi
liberă expresie nu se adresează Bisericii ci
statului care le legitimează în baza
pluralismului religios modern. Acesta se
întâmplă în ţările occidentale şi în SUA
unde sunt societăţi democratice
construite pe baza drepturilor omului.
Statele din zonele majoritar ortodoxe nu
au aderat întru-totul la această practică
modernă.
Diversitatea religioasă este şi
rezultatul filozofiei politice moderne şi
este o realitate greu de contestat avânduși sursa ei în dreptul public şi nu în cel
privat, ca un răspuns al statului modern la
nevoile religioase ale oamenilor. Pe de
altă parte pluralismul religios este
rezultatul diverselor politici de toleranţă
faţă de religiile minoritare pe care Europa
le-a cunoscut începând cu secolul XVI, în
diverse ţări apusene.

În continuare ne întrebăm cum s-a
ajuns la transformarea unui drept într-o
regulă de aur pentru societăţile moderne?
La început trebuie spus că această
dezbatere apelează la două domenii, unul
de drept privat iar celălalt de drept public,
precum și la religie şi la statul modern ca
reprezentant absolut al membrilor lui. În
funcţie de modul cum este definită sau
redefinită religia se pot observa limitele şi
extensiunea acestui drept uman la
libertate religioasă.
În opinia multor autori începând cu
secolele XVIII-XIX definiţia religiei se
modifică substanţial în sensul că ea nu
mai este dată exclusiv de către Biserică. În
definirea religiei intervine statul care va
reduce sau va adăuga principii ce vor
conduce la diverse interpretări, cele mai
multe fiind subiective, încălcându-se un
principiu de drept divin, anume acela al
Revelaţiei care nu se poate interpreta
oricum şi de către oricine. Religia a
căpătat conotaţii sociale dominante care
înainte nu i-au lipsit însă nu acestea
dădeau consistenţă religiei ci Dumnezeu
însuși care i se adresează omului şi care
aşteaptă mereu răspunsul pozitiv al
omului care primeşte Jertfa Sa. Abaterea
religiei de la obiectivele sale tradiţionale
la aspectele social-politice ale omului care
sunt de ordin secundar nefiind altceva
decât rezultatul reorientării omului de la
Dumnezeu către lumea aceasta.
Pornind de la o presupusă distincţie
între spiritual şi temporal și făcând din
religie un obiect de drept individual
modernitatea a operat o nouă definire a
religiei în sensul că individul nu mai
depinde în cea mai mare măsură de
comunitatea etnică din care vine, fiind
liber să se afilieze la alte comunităţi sau
alte religii decât cea primară. Prin
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asociere, comunitatea religioasă modernă,
nu mai este una strâns legată de datele
etnice ale celor care o constituie şi omul
modern are impresia că a scăpat de ceva
care nu-i folosea. În cele din urmă ne este
clar că dreptul la libertate religioasă: a)
este privit ca o expresie a libertăţii
individului; b) că toţi cetăţenii sunt
consideraţi egali în drepturi indiferent de
religia lor; c) că cetăţenia este
independentă faţă de religie; d) şi că
acestea sunt premizele instituirii
pluralismului religios pe baze politicojuridice.
Rolul dreptului public în ceea ce
priveşte libertatea de mişcare a Bisericii,
în condiţiile epocii moderne, este de
asemenea
foarte
important.
Responsabilitatea socială a Bisericii nu se
poate „umple” de conţinut dacă Biserica
nu are fundamente în Dreptul public al
Statelor12. Doar aşa se poate vedea
încrederea de care se bucură Biserica din
partea
societăţii.
Statul
modern
„reglementează” mai ales aspectele
morale ale acţiunii oamenilor în spaţiul
public (considerând că cele din domeniul
privat sunt cel puţin teoretic, de domeniul
instituţiilor ecleziastice) prin statuarea
unui tip modern de relaţii care sunt
„degrevate” de o perspectivă creştină
asupra vieţii şi a lumii. Începând cu epoca
Reformei în Europa au început să se
afirme două13 modele prin care
pluralismul religios a apărut, unul de
inspiraţie catolică iar celălalt de inspiraţie
protestantă. Ele au reuşit să se impună ca
ideal şi în state unde majoritatea
cetățenilor o formează confesiunea
ortodoxă chiar dacă modul de funcţionare
al statului în spaţii ortodoxe nu este întrutotul similar cu modelul occidental, ci are
caracteristici proprii prin care se distinge.

În Europa secolului XVI după
războaiele religioase a devenit înţelept ca
acele edicte de toleranţă să se aplice pe
teritoriile monarhilor care au ajuns la
concluzia că pacea socială este necesară.
După Reformă statele occidentale nu se
mai prezintă ca fiind monoconfesionale ci
bi-confesionale, situaţie care a obligat
conducătorii statelor să facă o alegere.
Sunt nenumărate
informaţii despre
metodele folosite în Transilvania de
principii catolici care n-au recunoscut
religia majoritară ortodoxă, dimpotrivă,
atunci când şi protestantismul a devenit
un concurent faţă de românii majoritari
catolicismul a iniţiat „uniaţia” ca o formă
şireată de atragere la catolicism prin
acordarea unor drepturi politice. Ca o
concluzie vrem să spunem că nu din
imboldul Bisericii a apărut pluralismul
religios14, şi că pentru Biserică pluralismul
este o consecinţă a schismei şi împotriva
dorinţei lui Dumnezeu ca toţi să fie una în
Hristos şi în Biserică. În acest sens
eforturile Mişcării Ecumenice sunt ca o
cale spre unificarea creştinilor.
Formele pluralismului religios s-au
definitivat din două tradiţii religioase, cea
catolică şi ce aprotestantă, dar care au la
bază aceeaşi sursă- cea catolică. Când
spunem aceasta ne referim la tipul de
relaţii susţinut de Biserica Romei cu
statele occidentale şi mai ales de
fundamentele pe care Biserica Romei şi-a
construit discursul despre stat şi despre
rolul acestuia. Deşi protestantismul mai
ales prin diversitatea lui de opinii a emis
noi teorii despre stat şi despre rolul lui,
totuşi credem că modelul protestant este
grevat15 de sursele romane de la care a
plecat. Ambele tradiţii au căutat să-şi
impună punctul de vedere cu ajutorul
puterii statului dar cu motivaţii diferite în
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funcţie de ceea ce înţelegeau prin stat la
un moment istoric dat. De aceea credem
că modelul relaţiilor dintre Biserica
protestantă sau cea Romană stă în
strânsă legătură cu modul în care fiecare
Biserică înţelege şi defineşte statul. Mai
mult, chiar, credem că statele moderne şiau dezvoltat o politică religioasă în funcţie
de conflictul interconfesional de pe
teritoriul lor.
Pe lângă aceste două modele
occidentale ce sunt foarte cunoscute în
literatură, există totuşi şi modelul ortodox
care vine din tradiţia bizantină despre ale
cărui note caracteristice vrem să spunem
câte ceva. Acest model a funcţionat cu
succes în Imperiul bizantin timp de peste
o mie de ani şi a inspirat şi culturile postbizantine16 din care şi cea Română face
parte. Acest tip de relaţii practicat de
bizantini are la bază multe teze care sunt
diferite de modelul european. În perioada
Bisericii neîmpărţite au existat teze opuse
dar ele au fost conciliate în Biserică, însă
după ruptură multe dintre tezele care au
stat la baza separării au revenit din Apus
şi au dat tonul unor schimbări majore.
Unii autori sunt de părere că Biserica
trebuie să fie o instituţie înscrisă (supusă)
în stat (cazul protestant tradiţional), alţii
nu admit această idee (Biserica romanocatolică), dar ideea dominantă pe care o
vedem din această clasificare este aceea
că ambele poziţii îşi prezintă punctul de
vedere în funcţie de stat. De aceea când
Biserica îşi construieşte un discurs al ei în
funcţie de o realitate trecătoare, cum este
de exemplu statul, considerăm că
rezultatele acestui demers sunt eronate și
nu pot fi acceptate de Biserică. Dacă
analizăm cele două tradiţii creştine,
catolicismul şi protestantismul, din
punctul de vedere al organizării lor, aşa

cum o fac mulţi sociologi, sau din punctul
de vedere al constituţiei lor dogmatice,
adică într-o manieră dominant teologică,
vom putea observa diferenţele specifice
acestor două tradiţii în problema
pluralismului religios de care ne ocupăm
aici. Astfel, Biserica romano-catolică este
constituită ca o Biserică transnaţională
puternic ierarhizată în jurul episcopului
de la Roma. Unii critici17 consideră că de-a
lungul secolului al XIX-lea, dar mai ales
după Conciliul I Vatican, Biserica romană
s-a transformat într-un spirit antimodern
devenind ultramontanistă şi monolitică.
Pentru majoritatea laicilor moderni
acea parte a discursului Bisericii prin care
toate aspectele vieţii sociale sunt prinse ca
făcând parte dintr-un tot unitar nu este
altceva decât dorinţa de putere a Bisericii,
putere pe care a pierdut-o. Nu putem fi de
acord cu acest punct de vedere, care
istoric vorbind e invalidat, şi care nu vrea
să accepte o instituţie – singura instituţie!
– ce are autoritatea şi demnitatea
necesare pentru a călăuzi pe om spre
Dumnezeu. Epoca modernă a împărţit
viaţa în mai multe sectoare presupus
independente, dar independenţa lor nu
poate fi recunoscută niciodată de Biserică.
În locul Bisericii care nu a vrut să aprobe
unele acţiuni nefaste ale omului modern a
intervenit statul care a legitimat cu
puterea lui trecătoare. În acest mod o
mare parte din ceea ce se cheamă modern
nu este legitimat de Biserică, deşi circulă
şi sunt întreţinute multe confuzii, şi de aici
apare şi conflictul despre care vorbesc
adepţii secularismului. În linii mari se
poate spune că Biserica este antimodernă
pentru că aşa cum am văzut ea nu poate
să legitimeze un program care nu
îndreaptă omul spre Dumnezeu, Capul şi
conducătorul Bisericii. Dacă înainte de
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epoca modernă glasul Bisericii era
ascultat, astăzi vedem că statul este pe
punctul de a acorda în majoritatea
democraţiilor occidentale statut de
egalitate aproape oricărei religii fără nici
un control.
Privind din perspectiva constituţiei
transnaţionale a Bisericii romano-catolice
care tinde să aibă Concordate cu toate
statele, Biserica protestantă pare o
instituţie ce se supune statului unde s-a
format chiar dacă mai critică unele
aspecte social-politice; diversitatea de
opinii fiind în protestantism ceva normal.
Constituţia Bisericii protestante nu este
interesată de o supunere a statului prin
intermediul magisteriului – ca în modelul
catolic - ci de individ căruia îi propune
„libertatea de gândire” şi libertatea de
conştiinţă. În țările europene unde
Biserica romano-catolică a fost majoritară
spiritul modern a ajuns la o logică a
laicizării18 după modelul francez, iar în
țările unde a fost o majoritate protestantă
(cu sau fără catolici) s-a impus în relaţia
dintre stat şi Biserică o logică a
secularizării care este mai puţin radicală
decât aceea a laicizării şi se distinge prin
mijloacele pe care le propune în relaţia cu
statul şi nu prin obiectivele pe care le
urmăreşte și care sunt apropiate.
Începând cu secolul XVI naţiunile
occidentale s-au dezvoltat prin medierea
politico-juridică a statului şi prin ieşirea
de sub autoritatea morală a Bisericii.
Statele moderne îşi impun începând de
atunci un tip de constituţie bazată pe
ideea de societate de indivizi şi nu o
societate de creştini, motiv pentru care
influenţa Bisericii era foarte mare. Spiritul
modern a căutat mereu să se „elibereze”
prin diferite mijloace și implicit
majoritatea sferelor de activitate socială

să fie scoase de sub influenţa Bisericii iar
acesteia nu i-a mai rămas decât sfera
privată. În această luptă au apărut două
curente: clericalii şi anticlericalii care s-au
confruntat pe diverse teritorii. Partizanii
procesului de modernizare au condus în
Franţa după lungi dispute la decretarea
unei legi de separare a Bisericii de stat în
1905.
Noi ne referim la pluralismul religios
în sensul în care este acceptat astăzi de
filozofia
politică
contemporană,
înţelegând să dezbatem aspectele
esenţiale pe care le comportă, în sensul de
„drept de libertate şi practică religioasă”.
În dezbaterea noastră considerăm că
argumentele ce vin din istoria şi filozofia
religiilor sunt destul de convingătoare
pentru a invalida multe dintre motivaţiile
uzate de gândirea contemporană pentru a
pune pe picior de egalitate în plan social
vechile religii păgâne reanimate cu
religiile monoteiste; ştiind că şi între
religiile monoteiste putem să facem
distincţii vitale.
Note:
Cf. Grace Davie, Religion in Britain since 1945,
ed. Blackwell, Oxford, 1994 și Grace Davie,
Dominique Hervieu-Leger (ed.), Identités
religieuses en Europe, ed. La Découverte, Paris,
1996
2 Peter L. Berger, Thomas Luchmann, Aspects
sociologiques du pluralisme, în rev. Archives des
sciences sociales des religions, 1967, vol. 23, nr.
1, p. 117
3 Cf. Pierre-Henri Prélot, Les religions et
l'égalité en droit français, în rev. Les Cahiers de
droit, vol. 40, n° 4, 1999, p. 849-886.
4 Cf. Jeuffroy, Bernard, Tricard, François (dir),
Liberté religieuse et régime des cultes en droit
français. Textes, pratiques administratives,
jurisprudence, Paris, ed. Du Cerf, 1996, p. 774.
1

278

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 30-31 • 2011

Legea din 9 decembrie 1905
Roland J. Campiche, Individualisation du
croire et recomposition de la religion, în rev.
Archives de sciences sociales des religions, 1993,
38/81, pp. 117-131
7 Peter L. Berger, Thomas Luchmann, Aspects
sociologiques du pluralisme, în rev. Archives
des sciences sociales des religions, 1967, vol.
23, nr. 1, pp. 117-127
8 Cf. Ole Riis, Trends in Danish Religion, în rev.
Social Compass, 35 (1), 1988, p. 49
9 Cf. James A. Beckford, Politics and Religion in
England and Wales, în rev. Daedalus, 120 (3),
1991, p. 182. Vezi şi idem, The vagaries of
religious pluralism, în Social Theory and
Religion, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003, pp. 73-102
10 idem, The vagaries of religious pluralism, în
Social Theory and Religion, p. 90
11 J. Beckford afirmă că în Anglia există un
pluralism religios îngăduitor.
12 cf. Conseil des Conférences Episcopales
d’Europe (C.C.E.E.), La religion, fait prive et
réalité publique, ed. du Cerf, Paris,1997, p. 40
13 Francoise Champion, Les rapports EgliseEtat dans les pays europeens de tradition
protestante et de tradition catholique: essai
d’analyse, în rev. Social Compass, 40 (4), 1993,
p. 600
14 Cu siguranţă nu de la început deşi azi
protestantismul susţine în diverse expresii
diversitatea religioasă.
15 De exemplu în perioada de confruntări
sângeroase de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi
prima jumătate a secolului al XVII-lea în statele
unde a reuşit să convingă conducătorii politici,
după convertirea acestora, a încercat să
impună o politică religioasă monocoloră.
16 Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ, ed.
Gramar, Bucureşti, 2003
17 De exemplu Francoise Champion, De la
diversite des pluralismes religieux, art. în
Journal on Multicultural Societies, (IJMS), Vol. 1,
No. 2, 1999: 40 -54, p. 6
18 Françoise Champion, De la diversité des
pluralismes religieux, în International Journal

on Multicultural Societies (IJMS), Vol. 1, No. 2,
1999: 40 -54 p. 7
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