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EDITORIAL 
 
 

Apariţia statului modern italian şi problema 
„întârzierii istorice” 

[The establishing of the Italian Modern State and the 
problem of “the historical delay”] 

 
Ioana CRISTEA DRĂGULIN 

 
Abstract: The Italian State is an early creation. With a history of millennia, the 
people living in the Italian peninsula have managed to establish a modern state 
in mid-nineteenth century, compared with other European states (the French 
state, the English state etc.). This historical process have been known as 
„Risorgimento”. During this brief study I will present the problems which the 
state’s founding fathers have experienced in the administrative centralization 
process in relation with the “ideal modern state pattern”. 
 
Keywords: Risorgimento, development levels, moderate, liberalism, modern state. 
 
Introducere 
 
Studierea bibliografiei de speciali-

tate axată pe tema unificării Italiei a 
relevat că istoria a fost interpretată în 
mod diferit de către istorici, biografi, 
filosofi sau gânditori politici. Însă 
elementul comun al acestor versiuni 
este dat de o istorie evenimenţială 
care nu a fost contestată.  

După izbuncnirea şi desfăşurarea 
revoluţiei franceze de la 1789, au 
pătruns în Europa ideile şi principiile 
publicate în „Declaraţia drepturilor 
omului şi ale cetăţeanului” (26 august 
1789). Acţiunile armatelor napoleo-
niene şi ale guvernelor impuse de 

acesta în Italia au permis difuzarea 
ideilor la nivelul elitelor. Înfrângerea 
lui Napoleon Bonaparte (Waterloo, 
20 noiembrie 1815) şi căderea 
Imperiului francez nu au adus cu sine 
invalidarea ideilor promovate de 
revoluţia franceză. Între 1814, anul 
revenirii regimurilor conservatoare 
odată cu reinstaurarea dinastiei de 
Bourbon în Franţa, crearea „Sfintei 
Alianţe” (26 septembrie 1815) şi anul 
1848, când va izbucni o nouă revo-
luţie, de data aceasta a naţiunilor, în 
care s-a trecut la alt stadiu al socie-
tăţii burgheze, de la nivelul revendi-
cărilor de tip individual la acela de tip 
comunitar, a existat o perioadă de 
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gestaţie, de pregătire în care spaţiul 
deosebit de fărâmiţat al Italiei a înce-
put să se familiarizeze cu ideea unei 
naţiuni unice. Să nu uităm că, după 
căderea Imperiului Roman de Apus 
(476), pe întrega perioadă istorică ce 
a trecut până la apariţia statului ita-
lian, peninsula a fost divizată din 
punct de vedere teritorial şi politic. 
Din acest motiv, revoluţia de la 1848 
a fost fundamentală pentru istoria na-
ţională a Italiei. A fost momentul în 
care ideologiile naţionaliste au înce-
put să pătrundă în conştiinţa elitelor 
peninsulare de la Sud la Nord, creând 
premisele realizării unui obiectiv 
comun: crearea statului naţional. Iar 
acest eveniment nu ar fi putut avea 
loc fără efortul depus de mai multe 
generaţii. Numai în acest mod, Italia a 
reuşit să iasă din starea de „infe-
rioritate” în care se regăsea de secole 
transformându-se dintr-o „expresie 
geografică”1 într-o realitate naţională. 
Desigur, acest efort nu a fost uşor de 
făcut, fiind nevoie să fie depăşite 
multe obstacole interne şi externe. 
Dacă ar fi să ne raportăm la realitatea 
secolului al XVIII-lea în Italia, efor-
tul principal al tuturor celor care au 
militat pentru o Italie unică a constat 
în aducerea într-o matrice comună a 
celor care pentru multe secole se 
definiseră drept piemontezi, vene-
ţieni, romani, napoletani, sicilieni, 
etc.2 

  
Problema întârzierii istorice 
ca „Păcat originar” al creării 
statului modern 
 
O temă deosebit de importantă ce 

s-a regăsit în discursul public din 

peninsulă pe parcursul ultimelor două 
secole, a fost aceea a „întârzierii isto-
rice” cu care s-a confruntat naţiunea 
italiană în raport cu alte naţiuni euro-
pene. Existenţa acestei „deconectări”, 
în raport cu evoluţia de tip civili-
zaţional a ţărilor din Europa occiden-
tală, s-a datorat lungii crize cu care s-
au confruntat regimurile politice din 
peninsulă în secolele al XVII-lea şi al 
XVIII-lea. Aceste secole au menţinut 
statele italiene în cadrele regimurilor 
feudale, în timp ce alte spaţii civili-
zaţionale (britanic, francez, german) 
s-au îndreptat către societatea moder-
nă. Faptul că această lungă „ador-
mire” a întârziat apariţia naţiunii ita-
liene a provocat o întârzierea civiliza-
ţională exprimată în cheia industria-
lizare-modernizare3. La momentul 
unificării politice a peninsulei italiene 
cunoscută în istorie sub termenul/ 
conceptul de Risorgimento elita libe-
rală a statului piemontez avea idei 
clare. Crearea noului stat trebuia să 
se realizeze sub forma expansiunii 
Piemontului în Italia în dauna for-
maţiunilor statele istorice din penin-
sulă şi cu precădere în dauna statului 
papal. O altă problemă care a fost 
pusă în discuţie de „părinţii fon-
datori” ai statului italian a fost aceea 
a tipului de modernizare şi modul în 
care acesta ar trebui să fie introdus în 
noile teritorii. 

Din punct de vedere al căilor pe 
care regimurile politice premoderne 
sau moderne trebuiau să le urmeze nu 
au fost dubii. Problema fundamentală 
pe care actorii politici ai vremurilor 
au adus-o a fost modul în care să se 
realizeze procesul de modernizare. 
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 „Înapoierea” evidentă în care 
anumite teritorii ale statului italian se 
regăseau, în raport cu modelul ideal 
al statului modern putem considera 
că a fost o realitate istorică specifică 
pentru întreg spaţiul mediteranean. 
După ce timp de milenii acesta a fost 
spaţiul cultural şi civilizaţional al 
Europei şi a reprezentat modelul de 
referinţă al marilor state teritoriale 
europene, descoperirea noilor teritorii 
de dincolo de mările şi oceanele cu-
noscute a creat un dezechilibru ma-
jor. Mai mult, acest dezechilibru s-a 
accentuat odată cu „închiderea” rute-
lor comerciale istorice maritime din-
spre Occident către Orient, odată cu 
expansiunea turcilor în Europa şi 
cucerirea Constantinopolului (1453). 
Putem să afirmăm fără să greşim că 
evoluţiile geopolitice au avut un rol 
deosebit de important în transferul 
centrului de greutate dinspre 
Mediterana către Europa de Vest. 

Această schimbare s-a observat 
foarte bine în cazul Italiei, unde 
diferitele entităţi teritoriale au început 
să decadă din punct de vedere eco-
nomic şi politic începând cu secolul 
al XVI-lea, ceea ce a creat o stare de 
autarhie internă, dublată de o pre-
siune externă din ce în ce mai mare, 
venită din partea marilor puteri euro-
pene ale timpului. Acestea au repre-
zentat două dintre cauzele importante 
care au îngreunat identificarea unei 
identităţi naţionale începând cu a 
doua jumătate a secolului al XVIII-
lea.  

La nivel european, începând cu 
secolul al XVII-lea şi continuând pe 
parcursul secolului al XVIII-lea, s-a 

observat că existau ţări ce se aflau 
într-un stadiu accelerat de moder-
nizare, în timp ce alte state, printre 
care se regăsea şi spaţiul italian, 
păreau blocate într-un model civili-
zaţional de tip patriarhal-agricol. Pe 
fondul acestor experienţe civiliza-
ţionale diferite, au apărut abordări de 
tip mental care au influenţat spaţiul 
de gândire european. Mental, deoa-
rece odată cu marile descoperiri geo-
grafice a avut loc mutarea centrului 
economic dinspre spaţiul italian şi 
mediteranean către Mediterana şi 
Pacific. Alături de aceste realităţi ce 
ţin de evoluţia societăţii europene în 
general, s-au adăugat cele de tip 
geopolitic. Noile realităţi au condus 
la apariţia unor mutaţii la nivelul 
concepţiilor despre lume şi viaţă ce 
au permis dezvoltarea burgheziei şi a 
elementelor de piaţă de tip burghez4.  

Aceste transformări au avut loc în 
condiţiile în care spaţiul medite-
ranean intrase de mai multe secole 
într-un proces accelerat de decădere. 
Cu toate acestea, nu a existat o 
reacţie la acest fenomen. Respectiva 
stare de pasivitate poate fi explicată 
prin existenţa unei culturi milenare 
clasice, care a respins de facto toate 
valorile şi practicile burgheze.  

„Superioritatea” modului de viaţă 
al unei societăţi de tip patriarhal 
înlătura sentimentele egoiste şi spi-
ritul practic, elemente caracteristice 
unei mentalităţi burgheze ce punea 
banul şi profitul într-o poziţie impor-
tantă. În acest plan, pentru menţi-
nerea unor valori tradiţionale, influ-
enţa catolicismului a fost importantă. 
Diferenţele au apărut în spaţiul 
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european odată cu marea schismă 
religioasă cunoscută sub numele de 
„Reforma” (ce s-a declanşat odată cu 
publicarea celor 95 de teze intitulate 
Disputatio pro declaratione virtutis 
indulgentiarum la Wittemberg de 
către Martin Luther în 1517) şi au 
condus la constituirea unui spaţiu 
dinamic în ţările protestante, ce au 
devenit mult mai deschise liberului 
schimb şi acumulărilor de capital.  

Max Weber a identificat foarte 
bine aceste diferenţe la nivelul valo-
rilor de referinţă, între etica protes-
tantă şi cea catolică. În timp, expli-
caţia teoriei weberiene a genezei 
capitalismului ca rezultat al apariţiei 
eticii protestante a împăcat principiile 
dogmei creştine cu acumulările de 
bogăţie a fost acceptată de istorio-
grafia mondială. Concluzia autorului 
a fost că etica protestantă a influenţat 
pozitiv apariţia şi dezvoltarea capita-
lismului. Iar toate aceste valori au 
fost cele ce au permis mai târziu apa-
riţia Iluminismului5.  

Revenind la Braudel, putem con-
sidera că Marea Mediterană s-a defi-
nit în timp ca obiect plural. Istoria 
spaţiului mediteranean a fost dată de 
varietatea de forme umane, societăţi 
şi culturi care au produs de-a lungul 
timpului fizionomii istorice ce repre-
zintă „caracterul morfologic fondator 
al spaţiului”6. Pornind de la această 
realitate, putem identifica dificultatea 
majoră a interconectării Europei şi a 
Mediteranei. Prima dintre acestea s-a 
construit conform paradigmei tempo-
rale, în timp ce cealaltă a înclinat mai 
degrabă către suprapuneri temporale. 
Aşa cum a arătat şi Weber, naşterea 
Europei moderne a însemnat o 

separare de Mediterana, văzută ca o 
sumă de valori ce îşi au originea şi 
legitimitatea în perioada Antichităţii. 
Iar această separare, arată Luigi 
Mascilli Migliorini, a fost necesară şi 
obligatorie pentru a putea să se 
dezvolte o istorie în care, reforma 
religioasă, statul postfeudal, civili-
zaţia noilor lumi, deschiderea către 
sentimentul naţionalităţii au creat 
premisele naşterii modernităţii. Fon-
dat pe principii pozitiviste, noul 
model al naţiunilor a creat un sistem 
al ierarhiilor în care „tot ceea ce vine 
după... este în mod necesar mai bun 
decât ceea ce a fost anterior”. Se dez-
voltă astfel, pe baza acestui pricipiu 
fondator, o antinomie progres/îna-
poiere ce are ca punct de referinţă un 
model conceptual pur7. Italia pare 
cazul clasic în care diferenţele dintre 
modelul pur şi realitatea practică s-au 
datorat invaziilor străine, dinastiilor 
impuse din exterior de-a lungul tim-
pului ce au fost înlăturate şi reinsta-
urate şi luptelor dintre bogaţi şi 
săraci, dintre burghezie şi prole-
tariat8. 

Aceasta ar fi, în cheie braudeliană 
şi weberiană, formula explicativă a 
întârzierii unificării teritoriale în 
spaţiul peninsular: menţinerea unei 
mentalităţi la nivel social ce a rupt 
spaţiul italian de marile valori bur-
gheze care au creat statul modern. 
Mai mult, apariţia statului naţional nu 
a fost opera existenţei unei menta-
lităţi majoritare, cât mai ales rodul 
unor idealuri romantice, idealiste, ce 
s-au suprapus cu interesele unor gru-
puri burgheze. Astfel, pe întrega peri-
oadă risorgimentală, se observă 
această ambivalenţă între nou şi 
vechi, între revoluţionar şi retrograd, 
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între acţiune şi reacţiune. Existenţa 
unor diferenţe majore de mentalitate 
la nivelul corpului politic italian a 
impus menţinerea unui status-quo ce 
a blocat desfăşurarea unor activităţi 
revoluţionare. Acest blocaj reciproc a 
creat condiţiile şi cadrul unui model 
de guvernare de tip transformist în 
perioada risorgimentală9.  

Partea pozitivă a acestui proces se 
manifestă atunci când introducerea 
unei uniformizări dată de modelul 
pur ce conduce la apariţia unor ierar-
hizări este un eşec istoric pentru mul-
te dintre naţiunile europene. Atunci, 
acesta se transformă într-un factor de 
diversitate, folosind sensul pe care 
Edgar Quinet l-a dat condiţiei istorice 
a raportului dintre Europa şi 
Mediterana. În această cheie inter-
pretativă, pluralitatea experienţelor 
istorice ale naţiunilor europene care 
au condus în mod inexorabil la 
apariţia unor stadii diferite de moder-
nitate, trece de la categoria ierarhi-
zărilor la aceea a diversităţilor. În 
acest mod, nu se mai poate raţiona în 
termeni de „întârziere”, „înapoiere”, 
„defazare”, ci de complementaritate 
de tip cultural ce îmbogăţeşte univer-
sul civilizaţional de tip occidental 
european, prin recuperarea moştenirii 
spaţiului mediteraneean. 

 
Constituirea statului 
modern; moderaţii – o scurtă 
istorie politică 
 
După eşecul mişcărilor revolu-

ţionare din 1848 şi revenirea pentru 
scurt timp la putere a grupurilor con-
servatoare reacţionare în Piemonte – 
sau aşa cum spunea Gramsci, insti-
tuirea „Restauraţiei” –, a fost numit 

de către Rege un guvern liberal-mo-
derat, condus de Massimo D’Azeglio. 
În scurt timp, acesta a lăsat condu-
cerea politică în mâinile contelui 
Camilo Benso di Cavour, ceea ce a 
condus la deschiderea perioadei hege-
monice a moderaţilor în statului italian.  

Acesta a promovat o acţiune de 
atragere a susţinătorilor politicilor 
guvernului atât din rândul liberalilor, 
cât şi a reprezentanţilor stângii mode-
rate. Prin controlul exercitat asupra 
guvernului şi a parlamentului, ministe-
riatele lui Cavour au permis reali-
zarea hegemoniei piemonteze pe teri-
torul peninsular prin politica paşilor 
mărunţi, alternând acţiunile militare 
cu cele diplomatice. În primii ani ai 
guvernului condus de Cavour nu 
exista, printre obiectivele acestuia, 
ideea unităţii italiene10. Acţiunile sale 
au fost îndreptate, mai degrabă, către 
scopurile tradiţionale ale monarhiei 
sabaude: lărgirea teritoriului în dauna 
monarhiei habsburgice şi a statelor 
minore din Italia centrală11. 

În anii ‘50 ai secolului al XIX-lea, 
politica moderată s-a definit în jurul 
statului piemontez şi al lui Cavour. 
Cavour a reuşit să îşi impună iniţia-
tiva la nivel internaţional profitând de 
rivalităţile şi neînţelegerile dintre ma-
rile puteri. Fiind sprijinit de Anglia, 
în luna august a anului 1860, Cavour 
a primit şi acordul Franţei să trimită 
armatele piemonteze şi să anexeze 
teritoriile statului papal pentru a 
împiedica cucerirea acestora de către 
armata radicalilor care ajunsese să 
numere 53.000 de oameni. Teritoriile 
din centrul Italiei au intrat încă din 
anul 1859 în atenţia opiniei publice 
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italiene şi internaţionale atunci când 
revolta „patrioţilor” perugini a con-
dus la alungarea administraţiei papale 
din Perugia şi zonele învecinate. 
Reacţia deosebit de dură a papalităţii, 
care a trimis trupele de elveţieni 
pentru a readuce ordinea în aceste 
teritorii, s-a încheiat prin asasinarea a 
sute de cetăţeni, moment cunoscut în 
istorie cu numele de „Stragi di 
Perugia” (Masacrele din Perugia). 
Din acest moment, aşa cum a declarat 
Mazzini, strategia forţelor democra-
tice a avut ca scop anexarea terito-
riilor „din centru, iar din centru către 
sud...”12.  

Astfel, marile puteri au evitat ca 
mişcarea radicală, republicană, să îşi 
impună viziunea politică asupra 
întregii Italii. Generalii piemontezi 
Fanti şi Cialdini au pătruns în regiu-
nile Marche şi Umbria anexându-le 
ca urmare a înfrângerii trupelor pa-
pale la Castelfidardo, pe 11 septem-
brie 1860.  

În acest mod Cavour a reuşit să 
anexeze teritorii importante ale sta-
tului papal cu acordul Franţei. Acest 
acord a fost foarte important, deoa-
rece principalul aliat al papalităţii în 
Europa la momentul respectiv era 
Franţa. Expediţia armatelor piemon-
teze în regiunile Umbria şi Marche a 
contrazis acuzaţiile grupurilor gari-
baldine şi ale radicalilor cum că mo-
narhia sabaudă şi Cavour nu doreau 
unificarea Italiei. Prin politica paşilor 
mărunţi şi prin specularea declanşării 
unei posibile revoluţii în Italia de 
către garibaldini, dacă nu se acorda 
permisiunea regatului sabaud să 
anexeze teritorii în centru şi în sud, 

monarhia sabaudă, prin intermediul 
lui Cavour, a reuşit să strângă în jurul 
său adeziunile diferitelor grupuri 
unioniste. Astfel, dacă înainte de ane-
xările din centrul Italiei, opinia pu-
blică era divizată între politicile pro-
movate de Cavour şi Garibaldi, acum 
aceasta era pe deplin favorabilă pre-
şedintelui consiliului de miniştri13. 

Câteva luni mai târziu, pe 1-2 
octombrie, trupele garibaldine au în-
frânt trupele bourbonice la Volturno, 
cu mare dificultate. Armata bourbo-
nică, ce număra aproximativ 50.000 
de persoane a atacat armata gari-
baldină şi doar abilitatea strategică a 
lui Garibaldi şi lipsa de voinţă a 
ofiţerilor bourbonici a permis victoria 
patrioţilor conduşi de Garibaldi. 
Lipsa unei victorii definitive a blocat 
ulterior dorinţa garibaldinilor de a 
începe marşul către Roma. Aceştia 
doreau să mărşăluiască către Roma 
pentru a o cuceri, indiferent dacă ar fi 
ajuns să se confrunte cu armatele 
piemonteze sau cele franceze14. 
Pentru a evita acest conflict, Cavour 
i-a convins pe membrii sceptici ai 
parlamentului care puneau la îndoială 
oportunitatea unificării să voteze 
anexarea Regatului celor două Sicilii 
la Piemonte. În acest mod, întreaga 
mişcare a radicalilor a fost anihilată. 
Dacă ar fi continuat drumul către 
Roma, garibaldinii ar fi apărut în 
ochii opiniei publice că se opun 
unităţii Italiei.  

La redeschiderea parlamentului, 
pe 2 octombrie, Cavour şi-a exprimat 
foarte clar politica. Într-o scurtă 
perioadă de timp, prin intermediul 
armatelor de voluntari sau al 
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intervenţiei armatei regulate piemon-
teze, au fost eliberate Sicilia, Napoli, 
Umbria şi Marche. Această evoluţie 
politică a fost posibilă ca urmare a 
voinţei politice începute de Carol 
Albert şi continuată de Victor 
Emanuel. Italia era unificată şi liberă, 
cu excepţia Romei şi a Veneţiei, 
pentru care trebuia să se aştepte 
momente internaţionale prielnice. 
Rolul politic principal în guvernarea 
unei perioade de relaţii internaţionale 
dificile revenea guvernului şi 
democraţilor.  

Prin politica promovată de mo-
deraţi, guvernul a câştigat respectul şi 
sprijinul marilor puteri, deoarece a 
ştiut să gestioneze problema gari-
baldină în spaţiul meridional. Era 
momentul ca regiunile din Sud să 
intre într-o nouă perioadă, în care să 
se integreze în mod progresiv Italiei, 
evitându-se în acest fel declanşarea 
violenţelor şi a anarhiei. Perioada 
revoluţionară declanşată odată cu 
expediţia garibaldină trebuia să se 
încheie pentru a nu pierde simpatia şi 
sprijinul puterilor europene15. 

Pe 14 martie 1861, în şedinţă so-
lemnă, parlamentul – de data aceasta 
italian şi nu piemontez – a aprobat 
legea de constituire a regatului Italiei. 
Articolul unic al acesteia prevedea: 
„Regele Victor Emanuel al II-lea îşi 
asumă pentru sine şi succesorii săi 
titlul de Rege al Italiei”. Legea a fost 
votată în unanimitate de către toţi 
parlamentarii prezenţi. Guvernul, 
prin persoana lui Cavour, şi-a asumat 
meritele realizării unificării, decla-
rând că acesta a avut iniţiativa de a 
proclama în faţa întregii Europe, în 

congresul de la Paris, dreptul Italiei 
de a lua naştere16. 

Reacţia din partea papalităţii faţă 
de politica expansionistă promovată 
de Piemonte a fost promptă. Încă de 
pe 18 martie 1860, Papa Pius al IX-
lea, în discursul intitulat Jamdudum 
cernimus, condamnase liberalismul, 
prin următoarele cuvinte: „Această 
civilizaţie modernă, în timp ce 
favorizează orice cult non-catolic, îi 
primeşte pe necredincioşi în admi-
nistraţia statului, şi cu toate că 
Biserica deschide porţile şcolilor 
catolice fiilor acestora, ei se îndreaptă 
atât împotriva instituţiilor de învă-
ţământ17 ce sunt pentru a învăţa în 
spirit catolic tinerimea, cât şi a 
reprezentanţilor bisericii de orice 
grad, chiar dacă mulţi dintre aceştia 
trăiesc în sărăcie, în exil sau închi-
sori”18. Papalitatea era conştientă că 
existenţa unui regat papal în centrul 
Italiei, în noile realităţi politice ale 
secolului şi care să dividă din punct 
de vedere teritorial noul stat italian, 
era o utopie. Pentru a opri totuşi 
această ofensivă politică, Papa s-a 
sprijinit pe marile puteri catolice şi 
non-catolice ale timpului. 

 O interpretare interesantă a 
acestor evenimente a fost realizată de 
H. Stuart Hughes. Istoricul britanic, 
explicând relaţiile diplomatice dintre 
marile puteri şi Piemonte, prin prisma 
analizei corespondenţei pe care mi-
niştrii de externe au schimbat-o între 
ei, observă că Rusia, prin intermediul 
lui Gorceakov a criticat cu duritate 
acţiunile regatului sabaud în Italia, 
cerându-i oprirea oricărui tip de 
acţiuni, în caz contrar, relaţiile 
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diplomatice dintre cele două ţări fiind 
în pericol să fie întrerupte.  

Rusia a făcut presiuni şi faţă de 
celelalte puteri europene, dar în 
special faţă de Franţa, căreia i-a oferit 
colaborarea, cu scopul de a impune 
presiuni diplomatice regatului pie-
montez. Poziţia Rusiei pare insolită, 
deoarece această mare putere euro-
peană nu avea interese directe în 
Italia. Însă, prin trecerea în revistă a 
intereselor geostrategice din acea pe-
rioadă, observăm interesul major al 
acesteia pentru a controla gurile 
Dunării şi teritoriile din peninsula 
Balcanică aflate încă sub dominaţia 
otomană. Politica expansionistă ţa-
ristă avea ca scop deschiderea dru-
mului către Constantinopol şi împli-
nirea visului milenarist de readucere 
a acestui oraş sub dominaţia creşti-
nătăţii orientale, după ce acesta 
fusese cucerit de turci. O astfel de 
politică a intrat în conflict direct cu 
Austria, care la rândul său avea 
interese geostrategice în peninsula 
Balcanică. Rusia îşi dorea ca Austria 
să continue o politică expansionistă 
în Italia, pentru a limita câmpul de 
acţiune al acestui stat în Balcani, în 
acest mod Rusia având cale liberă 
către cucerirea Balcanilor. De aceea, 
crearea unui stat italian ar fi blocat 
expansiunea Austriei în peninsulă şi 
ar fi condus la o politică mult mai 
agresivă a acesteia în sud-estul 
Europei.  

Prusia s-a menţinut într-o stare de 
expectativă; chiar dacă a acceptat în 
principiu realizarea unui acord inter-
naţional care să privească soarta 
Italiei, în realitate, în mod concret nu 

a acţionat. Această atitudine s-a dato-
rat în primul rând raportului de riva-
litate pe care Prusia o avea cu Austria 
în cadrul Confederaţiei Rinului. 
Refuzul Austriei de a accepta o alter-
nanţă la conducerea acesteia a răcit 
relaţiile diplomatice dintre cele două 
puteri continentale, fapt ce a condus 
la limitarea drastică a sprijinului pru-
sac faţă de revendicările austriece în 
Italia. 

Austria, care refuzase în mod 
constant o sprijinire a Piemontului în 
efortul acestuia de a realiza unifica-
rea teritorială, ameninţa pe cale di-
plomatică cu declanşarea unui război 
în cazul în care Garibaldi va continua 
să anexeze provincii italiene în nu-
mele regatului sabaud. Însă nici situa-
ţia geopolitică a acesteia nu era sta-
bilă. Rivalităţile pe care Austria le 
avea cu Franţa lui Napoleon al III-
lea, conflictul pentru supremaţie în 
interiorul statelor germane şi veşni-
cele tensiuni din Ungaria care, la 
rândul său, dorea realizarea unui stat 
independent, blocau, în realitate, 
acţiunea acesteia în Italia.  

Marea Britanie, cea mai impor-
tantă putere europeană, a avut o poli-
tică oscilantă faţă de Piemonte, şi 
asta deoarece interesele sale geopo-
litice se schimbau în funcţie de evo-
luţia raporturilor dintre marile puteri. 
De aceea, tensiunile existente între 
Franţa şi Marea Britanie nu au per-
mis realizarea unui acord între 
acestea în privinţa Italiei19.  

Evoluţia politică internă şi euro-
peană l-a obligat pe Garibaldi să 
accepte blocarea ofensivei către Roma. 
Pe data de 21 octombrie, plebiscitele 
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care au fost organizate au sancţionat 
unirea la Italia, iar pe 26 octombrie a 
avut loc istorica întâlnire dintre 
Garibaldi şi regele Victor Emanuel al 
II-lea, când revoluţionarul radical l-a 
întâmpinat cu apelativul de „Rege al 
Italiei”. La data de 14 martie 1861, la 
momentul în care parlamentul naţio-
nal l-a proclamat în mod solemn pe 
suveranul piemontez ca rege al Italiei 
„prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 
naţiunii”, se încheia în mod simbolic 
proiectul radicalilor în Italia şi se 
semna victoria definitivă a proiec-
tului moderat20. 

Politica pragmatică dusă de 
Cavour nu a fost totuşi îmbrăţişată de 
toţi actorii sociali. D. M. Smith abor-
dează politica cavouriană în spiritul 
pe care aşa-numiţii jurnalişti demo-
cratici (Palamenghi Crispi, Giovanni 
Amendola şi Giacomo Emilio 
Curatulo) l-au considerat a fi repre-
zentativ pentru primul prim-ministru 
al Italiei. Teza acestora era: Cavour i-
a eliminat pe Garibaldi şi pe consi-
lierii săi, dintre care făceau parte 
oameni precum Crispi şi Mordini 
(membri ai grupării radicalilor), 
pentru a putea să-şi întărească poziţia 
personală. În acest sens, D. M. Smith 
consideră că victoria lui Cavour a 
sufocat seminţele oricărui tip de 
democraţie italiană, care oricum se 
afla într-o netă întârziere în raport cu 
alte ţări din Europa Occidentală21. 

Prin actul formal al recunoaşterii 
de către Garibaldi a regelui Victor 
Emauel al II-lea ca monarh al noului 
stat, putem vorbi de falimentul mode-
lului revoluţionar ca mijloc de reali-
zare a unificării teritoriale. A fost 

eşecul nu numai al ideii de revoluţie, 
dar şi un eşec personal al promo-
torilor acestei opţiuni. Evenimentele 
istorice au demonstrat că în Italia 
secolului al XIX-lea nu au existat 
condiţiile necesare izbucnirii unei 
mişcări revoluţionare care, după mo-
delul iacobin francez, să rupă echili-
brele interne ale societăţii italiene şi 
să producă o metamorfoză a spaţiului 
italian22. 

Opţiunea moderaţilor de a parcur-
ge perioada risorgimentală mizând pe 
o politică de reforme a permis elitelor 
peninsulare să menţină societatea de 
status până la încheierea Primului 
Război Mondial.  

 
Concluzii 
 
Apariţia statului modern a fost un 

proces dificil datorită rivalităţilor 
existente la nivel intern şi inter-
naţional. Argumentul forte al reali-
zării statului italian în formare im-
pusă de elita statului piemontez a fost 
că acesta, la jumătatea secolului al 
XIX-lea, era cel mai modern regim 
politic, fiind angrenat în procesul de 
modernizare de tip burghez-occi-
dental. Toate celelalte state italiene se 
aflau într-o netă inferioritate a sta-
diului de modernizare. Din acest 
motiv, elitele locale au acceptat în-
globarea propriilor teritorii prin inter-
mediul cuceririi sau a anexiunilor 
acceptate prin plebiscit popular. Cu 
toate acestea, modelul impus de elita 
liberală piemonteză a creat nemul-
ţuniri majore la nivelul elitelor 
meridionale deoarece au menţinut/ 
creat o politică cu caracter economic 
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diferit între Nord şi Sud ceea ce a 
condus la menţinerea unor falii civi-
lizaţionale în interiorul aceluiaşi stat. 
Promotoare a modelului de moder-
nizare de tip evoluţionist, elitele bur-
gheze italiene, cunoscute în istorio-
grafie sub titulatura de moderaţi au 

creat mecanismele constituţionale şi 
instituţionale pentru a evita izbuc-
nirea unor mişcări cu caracter revo-
luţionar care să pună în discuţie noua 
arhitectură asumată prin modelul gu-
vernare parlamentar aflat sub auto-
ritatea unei monarhii constituţionale. 
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Profezia e politica in Aldo Capitini 
[Prophecy and Politics at Aldo Capitini] 

 
Alessandro LATTARULO 

 
Abstract. In this paper, starting with certain assumptions offered by the thought 
of Aldo Capitini, we will outline a possible interpretation of the deep meaning of 
the prophet in our society. Capitini, in his effort devoted to rethink the value of 
the word as a basis for action, draws inspiration from Tolstoj, Gandhi. He 
rejects the divorce between body and mind that characterizes a great part of 
philosophical thought in western countries since 15th century. Despite of that, he 
theorizes, in the political writings and in the pedagogical essays, the duty of 
radical dissent in our representative democracies, whose panoptical archi-
tecture, conceived upon the key-role played by institutions, is a veil obscuring 
the long way to freedom for the human being. That is why he launches the 
educational challenge to resilience, not only as a political way to fight the 
power, but also in the perspective of building an integrated society. 
 
Keywords: Aldo Capitini, prophecy, nonviolence, politics, pedagogy.  
 
Introduzione 
 
In questo saggio, partendo da 

alcuni assunti offerti dal pensiero 
nonviolento di Aldo Capitini, deline-
eremo una possibile interpretazione 
del senso e del ruolo giocato dal 
profeta nella nostra società, favorito 
dalla parola che egli anticipa, nel 
rapportarsi con il futuro che traccia a 
grandi linee, senza per questo con-
fonderlo risibilmente con l’indovino 
o il veggente.  

L’inquieto e sensibile antifascista, 
il credente fustigatore degli apparti 
ecclesiastici, l’infaticabile docente 
universitario, l’ideatore della marcia 
della Pace Perugia-Assisi, ha 

riconosciuto nell’educatore (maestro, 
politico) la più elevata e pura 
incarnazione del profeta contem-
poraneo, e pertanto ritagliato uno 
spazio inedito alla parola, nella 
convinzione che la (ri)costruzione 
delle fondamenta culturali, su inno-
vative basi educative, di una società, 
sia il presupposto indispensabile per 
poter giungere a una maturazione tale 
da disseminare la capacità diffusa di 
rigettare qualsivoglia confusione tra 
il ricorso a una parola forte, 
autorevole, aliena da compromessi al 
ribasso, e quello a una parola piegata 
alla violenza, alla distruzione, alla 
morte. Nel linguaggio, insomma, e in 
primis in quello poetico, quello 
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creativo, Capitini riconosce non 
soltanto un potenziale di azione, ma 
l’azione stessa. Laddove persino in 
certa produzione kantiana esso era 
stato declassato ad accompagna-
mento per i concetti, a strumento per 
riprodurli in caso di necessità, nel 
perugino il pensiero (e inevita-
bilmente il linguaggio), rivalutato 
rispetto alla scissione con il corpo cui 
era stato sovente costretto, torna a 
rivelare, pur nella sua autonomia 
teoretica, il tratto essenziale della 
propria natura: l’azione. L’interiorità, 
allora, non è assimilabile in toto a un 
percorso ascetico, ma è confronto – 
drammatico, non scevro da tormenti 
– con l’esperienza e, quindi, apertura 
al mondo1.  

In tale opera di ricucitura, Capitini 
attinge, specialmente in tema di 
nonviolenza, e di ripensamento del 
valore della parola, a Tolstoj, a 
Gandhi. Pur rifiutando segnatamente 
la cesura operata dal pensiero 
occidentale tra corpo e mente, rimane 
agganciato alle premesse filosofiche 
di questa parte del pianeta. Nondi-
meno teorizza, tanto in ambito 
squisitamente politico quanto negli 
scritti di carattere educativo o 
divulgativo, il dovere a un dissenso 
radicale e non accomodante verso le 
forme dell’incompiuta democrazia 
nei cui dispositivi di controllo 
intravede, al di là delle apparenze, 
una neppure troppo larvata modalità 
di addomesticamento della libertà 
costitutiva dell’ essere umano, contro 
cui lanciare la sfida educativa alla 
resilienza, non solamente come 
opposizione reattiva e meccanica al 

dato di realtà, ma come costruzione 
di un sistema integrato duttile, in 
grado di adattarsi al contesto offren-
do risposte innovative, nella convin-
zione che le relazione umane non 
siano mai uno zero-sum game.  

L’educazione e la politica, in tale 
prospettiva, non possono limitarsi 
alla gestione dell’ordinaria ammi-
nistrazione, ma sono la misura del 
futuro atteso, desiderato. Il passato-
presente è una dimensione che, 
istante dopo istante, consuma le 
proprie potenzialità e, benché man-
tenga in dote il dono di fungere da 
cinghia di trasmissione della memo-
ria (per non ricadere più nell’abisso 
della dittatura), deve prefigurare la 
tramutazione, radicale e strutturale 
cambiamento della realtà naturale e 
umana, che in politica assumerà le 
sembianze della rivoluzione, depu-
rata dalla violenza insita per esempio 
nell’esperienza bolscevica e molto 
più affine a un’accezione scientifico-
astronomica del termine.        

 
La tensione profetica 
 
La tensione profetica è uno degli 

aspetti che più contraddistinguono la 
riflessione e l’azione di Aldo Capitini, 
maestro della nonviolenza2, tanto da 
trovare un’esplicita tematizzazione in 
molti dei suoi scritti, e in particolare 
in quelli con più marcata connota-
zione pedagogica e politica. Non si 
tratta di un accidente del pensiero, 
che tanto più suonerebbe curioso in 
un pensatore per molti rispetti scevro 
dai formalismi accademici e dall’ 
affanno verso la specializzazione del 
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sapere di cui pure le Università si 
sono fatte imbuti castranti. La cate-
goria del profetismo e l’attenzione 
alla figura del profeta, che affonda la 
propria rilevanza nell’esperienza del 
popolo ebraico tra l’VIII e il V secolo 
a.C., lungi dall’essere coniugata nel 
solco di certa tradizione, che in 
Europa era stata ancora particolar-
mente viva fino a tutto il Medioevo, 
restituisce l’intera Weltanschauung 
dell’intellettuale italiano, che alla 
connotazione anche lessicalmente 
“religiosa” del proprio pensiero 
riesce a dare una cifra pienamente 
“laica”3.  

Religioso, nella peculiare acce-
zione che il termine assume nell’ 
opera capitiniana, è il dualismo rin-
tracciabile nella realtà, o, meglio, 
nell’interstizio dove si colloca lo 
scarto tra la realtà come è e come 
dovrebbe essere. Religiosa è la viva 
dualità che la datità, insufficiente, 
produce, quando comincia a stridere 
con un panorama alleggerito dal far-
dello dalla gabbia d’acciaio webe-
riana della secolarizzazione, giacché 
quest’ultima, lungi dal dispiegare 
orizzonti di liberazione, riproduce, 
con esito paradossale, ancora una 
volta nel pensiero dell’Occidente, il 
vincolo del limite, della finitezza, 
invece che quello della liberazione 
dal male. Non che male e bene 
fossero categorie onto-metafisico-
ideali di agevole applicabilità al con-
testo da cold war del secondo dopo-
guerra (e a maggior ragione difficil-
mente potrebbero esserlo oggi), ma 
sono pur sempre un regolo con il 
quale misurare noi stessi e mediante 

cui puntare a un percorso di apertura 
convinta verso gli altri. 

Risulta dunque evidente quanto 
impervia sia la riflessione che voglia 
cimentarsi con l’atteggiamento profe-
tico propugnato da Capitini senza 
lasciarsi fuorviare dalla sua mistica 
del linguaggio, tendendo viceversa a 
connotare sia storicamente che teore-
ticamente la sua teleologia profetica 
con gli aspetti più propriamente poli-
tici disseminati nella sterminata 
produzione. Con l’accortezza di met-
tere preventivamente in rilievo quan-
to il tenore discorsivo e spesso finan-
che apodittico dei suoi scritti vada 
collocato all’interno della curvatura 
pedagogica che, meglio di qualunque 
altra, consente di aderire allo spirito 
dell’autore, cogliendone di conse-
guenza, come rimarcato da Caterina 
Foppa Pedretti, il tratto di “profe-
tismo profano”, senza confonderlo 
con quello di “profetismo religioso” 
classicamente inteso4.  

“Profetismo profano” vuol dire, 
come invero anche in quello dalla 
cifra religiosa, abbandonare forme di 
rapporto con il presente e il futuro 
vicine alla magia, e cessare così di 
essere voce oracolare che proclama 
una verità a chi ne chieda consiglio. 
Il profetismo profano, pur rimanendo 
nel solco della peculiarità capitiniana 
intravista da Norberto Bobbio in un 
celebre scritto dedicato all’opera 
dell’amico, ossia “nell’unione, me-
glio nella fusione, di religione e poli-
tica”5, ha il suo significato più pro-
fondo e intenso nell’ancorare il pen-
siero alla situazione storica, concreta, 
presente, al fine di trasformare le 
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proposte elaborate, previo studio di 
fattibilità, in prassi educativa e 
sociale. Tale profetismo proietta 
nell’oggi pensato domani il radicale 
dissenso verso l’architettura socio-
economico-religiosa che sorregge sia 
le istituzioni che le agenzie di 
distorcente socializzazione di massa 
(più che per un difetto congenito, per 
la promiscuità con le logiche dege-
neri del potere ridotto a fine), come la 
Chiesa, i partiti, i sindacati. È il pre-
supposto di uno sguardo che scorge 
innanzitutto ostacoli, che mette in 
luce limiti, non per bloccarsi al loro 
cospetto, bensì con l’intento di vali-
carli, di ipotizzare un liberal-
socialismo in cui il sol dell’avvenire 
non sia offuscato da alcun mecca-
nicismo, ma profili un orizzonte 
escatologico in cui l’apertura al ‘tu-
tutti’, ossia all’’altro-altri’ (senza 
escludere alcuno) diventi presupposto 
di produzione costante di valore. 

È del tutto evidente quanto la 
battaglia ingaggiata contro l’asfissia 
sociale, contro la pigrizia che trat-
tiene nelle proprie maglie i soggetti, 
impedendo loro di diventare piena-
mente cittadini autonomi, benché 
condotta con un registro, persino 
lessicale, depurato dal diffuso frain-
tendimento della lezione del realismo 
machiavellico, risenta di un’imposta-
zione di fondo in cui l’idealità poli-
tica si lascia veicolare dalla peda-
gogia.  

Se infatti, come accennato, per 
Capitini l’uomo è la possibilità reale 
di ciò che non è ancora avvenuto, ma 
può ugualmente, anzi deve inevitabil-
mente accadere, al pari di quanto 

sostenuto da Ernst Bloch6, è d’altron-
de inevitabile che il profeta, in veste 
di sacerdote di un’utopia differita, 
rivoluzionaria ma pragmaticamente 
in grado di misurare la propria capa-
cità di penetrazione nella società – 
giacché rifugge metodi violenti – sia 
conscio di quanto le possibilità di 
inveramento del proprio messaggio 
siano affidate in dote ai fanciulli, 
esseri umani ancora pienamente da 
forgiare, portatori di una purezza e di 
una gioia che nell’adulto non è del 
tutto evaporata, ma bisogna rintrac-
ciare con maggiore fatica e con un 
investimento emotivo e di tempo 
superiore. Il fanciullo, come essere 
già ‘capace d’agire’ ma non per 
questo da etichettare come ‘piccolo 
uomo’, e ancora in grado di suscitare 
stupore e meraviglia rimandando, con 
la memoria o con l’immaginazione, 
all’atto della propria nascita – che in 
Capitini è il “primo evento per cui la 
compresenza si mette in rapporto con 
un singolo essere”7 – è il figlio della 
festa, è annuncio della realtà liberata 
perché soggettività meglio in grado 
di cambiare verso alla storia, favo-
rendo l’incontro tra la realtà limitata 
di ieri e quella liberata che da oggi si 
traguarda verso domani. Il bambino è 
il prisma attraverso cui l’insod-
disfazione, il dolore, il portato dram-
matico dell’esistenza non ancora libe-
rata vengono filtrati per riconoscere 
“una sostanza nuova, non apparte-
nente alla stessa sfera cui appartiene 
l’adulto, ma che attinge già alla realtà 
liberata”8.  

Al discorso pedagogico è consus-
tanziale l’interrogativo sull’accetta-
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bilità della realtà. E la risposta non 
può che essere negativa. L’utopia 
capitiniana, allora, benché rifugga la 
letteralità del termine (non-luogo, 
posto che non c’è), non ne riduce e 
distorce il senso profondo nell’ade-
renza ipotizzata, auspicata al progetto 
di rinnovamento della società, ma 
veleggia sulle limpide acque del 
coraggio di anticipazione e di prefi-
gurazione, portando con sé con un 
carico di intransigenza etica e di 
estraneità rispetto alla tirannide e a 
modelli totalitari dietro i quali 
risuona forte anche l’eco dell’espe-
rienza di carcerazione vissuta in 
prima persona sotto il regime 
fascista. 

In quest’ottica, all’educatore/pro-
feta è richiesto di debellare la 
barbarie molecolarmente rinvenibile 
nella società insegnando all’allievo, 
bambino o adulto che sia, a smasche-
rare i meccanismi di oppressione, le 
opache strategie dei sistemi di potere, 
onde spiegare che la liberazione si 
misura anche, se non soprattutto, 
attraverso il grado di inclusione e di 
coinvolgimento dei più deboli e/o dei 
differenti9.  

La capacità del maestro-profeta di 
scorgere ci riporta alla metafora più 
usata da Capitini per descriverlo: un 
soggetto aperto che viene dal passato 
con una sofferta esperienza, con la 
consapevolezza dolorosa del proprio 
limite e della realtà a cui appartiene. 
L’evidente richiamo biografico, spo-
sandosi con la declinazione tragica, 
infarcita di rimandi prettamente clas-
sici, della transeunte vicenda terrena, 
rende la figura educativa per 

eccellenza, il Maestro, un profeta di 
qualcosa che verrà, e che, titanica-
mente, tocca anche a lui determinare, 
persino remando controcorrente nel 
mare magnum della storia. Nel 
profeta, allora, che sembra designare 
tanto un ruolo quanto uno status 
sociale, si coagula l’essenza dell’edu-
catore e ad egli vengono conferiti 
significati affatto particolari. 

Il profeta è inquieto, incapace di 
accettare il presente e di farsi addo-
mesticare da esso. La sua ribellione, 
proprio perché amplificata dalla 
tormentata vicenda personale, ha in 
sé un surplus di pathos, che può 
rinvenirsi nel glossario che lenta-
mente forgia dal nulla, spesso 
ritornando all’etimologia dei voca-
boli, più frequentemente squarciando 
il velo che distorce il corretto inten-
dimento di parole che nel tempo sono 
state oggetto di una dolosa mano-
missione.  

Distinguendosi dal chiaroveg-
gente così come dall’utopista, che 
spinge la sua immaginazione fino a 
una visione irrealizzabile, “il profeta 
è il persuaso che vive la dualità, 
operando un taglio, e questo taglio, 
questa ferita lo abita profondamente, 
senza possibilità di sanarsi, senza 
speranza di sollievo. Può soltanto 
lasciarla aperta, anzi farne un varco. 
Quella cesura, quella scissione dolo-
rosa è la coscienza della divisione tra 
la realtà limitata, che ferisce con i 
suoi limiti, e un futuro appena visi-
bile, ma di cui il profeta ha certezza e 
che addita”10.        

Il profeta, che parla a favore di 
(pro) qualcuno, verso qualcuno, 
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sforzandosi di comunicare con 
qualcuno, scrive Aldo Capitini, non è 
“il moralista legislatore che indica le 
leggi e le sanzioni”11 ma è annun-
ciatore di festosa liberazione per tutti 
sollecitando tutti alla responsa-
bilità12.  

Il suo singolare destino è essere 
portatore di una novità che risulta 
‘sgradevole’ e spaventa i contem-
poranei, e per questo paga lo scotto di 
essere in anticipo sui tempi, di essere 
non di rado vox clamantis in deserto, 
con una condizione di estrema 
solitudine: prima irriso, poi perse-
guitato e solo alla fine ascoltato e 
rispettato13 (ma non da tutti, perché 
non mancheranno coloro che lo 
accuseranno di essere un ‘falso 
profeta’).  

In Capitini il profeta perde i 
connotati squisitamente religiosi che 
avevano quasi del tutto monopo-
lizzato il significato del termine nei 
secoli, e diventa ben chiaro quanto la 
sua presenza e continua interazione 
nella comunità, fondandosi sull’an-
nuncio di una verità che si pone in 
aperta polemica con la realtà 
circostante, e quindi sviluppando una 
serie di dualismi tra presente e futuro, 
realtà immediata e realtà autentica, 
immanenza e trascendenza14, possa 
finire per equivalere a insubor-
dinazione alle autorità costituite e 
quindi pretesto per essere destinato, 
nella meno cruenta delle ipotesi, al 
limitare degli organismi sociali. In 
regimi che, almeno di facciata, si 
proclamano democratici, l’esito non 
sarà la condanna a morte, tanto più 
con le crudeltà riservate ai profeti 

religiosi, da Amos, a Baruch a 
Geremia, secondo la sintetica e 
vivace ricostruzione delle rispettive 
sorti fattane da Voltaire, perché, 
come nell’illuminista francese, pre-
vale, su ogni considerazione inerente 
alla propria sorte terrena, la convin-
zione che l’intelligenza messa in 
campo dal profeta sia “lo sforzo dello 
spirito umano” e che non necessiti 
pertanto di ulteriori specificazioni15. 

Al profeta dunque, a differenza 
dell’insegnante, a cui è assimilabile 
per tanti aspetti, spetta un passo 
ulteriore. Mentre a quest’ultimo, se 
incapace di ripensare il rapporto 
educativo facendo leva sui margini di 
libertà riservatigli dalla Costituzione 
o da Carte dei diritti varie, e cercando 
anche di andare oltre (tanto più che 
nell’immediato secondo dopoguerra 
erano ancora vive declinazioni auto-
ritarie della riforma gentiliana), spetta 
il compito di comunicare il sapere 
raggiunto, persino senza problema-
tizzarlo benché invitando ad am-
pliarlo, in certo senso scindendo se 
stesso dai compiti istituzionali affida-
tigli, viceversa il profeta è atteso 
dalla sottoposizione a un vero e 
proprio cammino iniziatico.  

Si prenda, seguendo l’esempio di 
cui Capitini fa fugace menzione, il 
libro di Geremia. All’interno della 
vasta sezione oracolare, quando il 
lamento del profeta sulla sorte del 
regno di Giuda si fa più straziante, il 
suo dolore “senza fine”, la sua piaga 
“incurabile” (Ger 15, 18), il Signore 
Dio prospetta una soluzione a patto 
che egli diventi capace di “distin-
guere ciò che è prezioso / da ciò che 



Realităţi şi idei politice italiene 

 23 

è vile” (Ger 15, 19). Allora la ‘gere-
miade’ potrà cessare e il sacerdote 
diventare la bocca di JHWH16. Al 
profeta è richiesto, prima di poter 
portare un annuncio che non sia del 
mondo, ma dell’assolutezza, un’ 
opera interiore, tutt’altro che indolore 
e semplice, di purificazione17. 

Certo Capitini, che imputa pure 
alle soluzioni educative progressiste 
delle propria epoca, centrate sull’ur-
genza di colmare il dislivello, l’asim-
metria tra docente e discente, un 
dogmatismo inaccettabile, non risulta 
del tutto immune a identico unila-
teralismo. Non solamente sotto il 
profilo metodologico, ma perché si 
rinviene talvolta nelle sue pagine una 
commistione di idealismo e spiri-
tualismo che appare claudicante 
dinanzi alla tentazione del Lógos 
divino di autoproclamarsi Nomos sia 
della Terra che del Cielo. Il Verbo, 
allora, diventa nella complessa archi-
tettura del suo pensiero un veicolo di 
valori talmente alti e puri da aggirare 
qualsivoglia riflessione comune nella 
sfera pubblica. O, meglio, l’ipotesi di 
un processo di emancipazione (non 
circoscritto ai diritti) che sbocchi 
verso soluzioni differenti da quelle 
auspicate. Il punto è che l’educazione 
attraverso un atto ‘religioso’ consta, 
secondo lui, di una tensione alla 
liberazione che più efficacemente di 
ogni altra impostazione può scar-
dinare l’istituzione educativa come 
apparato ideologico di Stato, teso a 
irrigidire il sapere e a bloccare 
l’ascensore sociale18.   

Il suo vuole essere, in modo enci-
clopedico, un umanesimo che 

riprende dalla filosofia della prassi 
marxiana alcuni spunti, per andare 
oltre lo storicismo idealistico, men-
tendo fisso l’obiettivo di un supera-
mento, in chiave prettamente cultu-
rale, attraverso il tramestio della 
coscienza – che non significa astratto 
esercizio intellettualistico, refrattario 
a dare gambe all’azione –, delle 
forme istituzionali che hanno inges-
sato il cristianesimo da un lato e il 
comunismo dall’altro, ossia la Chiesa 
cattolica e il regime sovietico19.  

 
Il liberalsocialismo profetico 
 
Il liberalsocialismo, che fonde i 

due termini originari in un unico 
sostantivo, come accade con nonvio-
lenza, è anch’esso declinato profeti-
camente. Se il compito del profeta è 
di favorire l’apertura della società 
con la propria parola, rivolgendosi a 
tutti, senza riproporre la stolida 
separazione tra masse ed élites, 
diventano d’un tratto quasi ovvie le 
note ritrosie del Capitini, come quella 
di aderire al Partito d’Azione durante 
la Resistenza, seguendo la confluenza 
votata dai suoi compagni di viaggio, 
proprio per il tratto fortemente intel-
lettualistico del partito, staccato dalle 
moltitudini lavoratrici. D’altro canto, 
l’incapacità di mediazione del pro-
feta, che porta con sé una parola 
talmente dirompente da non poter 
essere accomodata, è la medesima 
che muove l’impegno politico del 
Nostro, che ripetutamente interverrà 
in merito alla caratteristiche del libe-
ralsocialismo, per evitargli la sbriga-
tiva etichettatura di ‘terza via’, 
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intendendo al contrario specificare 
che esso non andasse considerato 
“una specie di mezzadria tra libera-
lismo e socialismo, e una soluzione 
da moderati quasi l’uno temperasse 
l’altro, ma come l’uno stimolasse 
l’altro, poiché se il liberalismo non 
poteva nel suo sviluppo non suscitare 
il socialismo per una maggiore libertà 
concreta, contro il capitalismo (che 
toglie mezzi di sviluppo e quindi 
libertà), d’altra parte il socialismo, 
assimilato per l’ordinamento econo-
mico da un liberalismo non più 
liberista, risorgeva là entro sul piano 
etico-religioso”20.  

Ancora una volta emerge limpi-
damente che soltanto l’aggiunta reli-
giosa alla morale e alla socialità siano 
da Capitini intese come elementi 
dotati di una cromatura unica, in 
grado di dissolvere per sempre l’an-
tropologia fascista, accelerandone il 
superamento, non garantito automa-
ticamente dal passaggio alla forma 
repubblicana di Stato.  

Il suo profetismo della praxis, 
teso all’avvento del post-umanesimo, 
imperniato sulla figura del profeta 
come centro individuale in grado di 
calamitare tutte le risorse della so-
cietà per dare vita a un cerchio uni-
versale, spirituale ma anche politico 
(e non a caso ricorre più volte il 
sostantivo ‘cosmopolitismo’, preferi-
to a ‘internazionalismo’, tipico della 
tradizione semantica e dottrinale 
social-comunista), sembra dunque 
caratterizzarsi come un ‘teismo razio-
nale’ di tipo kantiano. Anzi, seguen-
do la definizione data da sé mede-
simo, ‘kantiano-leopardiano’, volen-

do con ciò mettere in risalto del poeta 
recanatese l’attenzione esistenzia-
lista, e del filosofo tedesco la 
coscienza della finitezza della mo-
rale21, che nella seconda formula-
zione dell’imperativo categorico rag-
giunge il climax22.  

Tra suggestioni kantiane e antici-
pazioni della ‘società aperta’ poi rin-
tracciabili nell’opera popperiana (sal-
vaguardando le differenze), l’idea 
stessa del liberalsocialismo in Capitini, 
così come in Guido Calogero, può 
essere definita come una metafora di 
ricerca, sempre aperta a nuovi appro-
fondimenti analitici e alle incursioni 
di una historia magistra rerum. 
Certo, rispetto all’orientamento giu-
ridico del liberalsocialismo caloge-
riano, quello di Captini si connota, 
come del resto evdiente per quanto 
già scritto, come un esperimento 
social-religioso, più attento alla 
centralità dell’individuo e refrattario 
a prospettive imperniate su forme di 
statalismo più o meno diffuse e 
pervasive. Esso, insomma, proprio 
per tutelare la libertà profetica del 
messaggio e del suo latore, viene 
definito da Capitini un atteggiamento 
dell’animo23.  

 
Il circuito del Reale 
L’incessante impegno socio-poli-

tico-pedagogico di Capitini, indivi-
duando in estrema ipotesi una chance 
di redenzione universale e senza 
distinzioni nel messaggio evangelico 
più chiaramente che in ogni altro 
sforzo del pensiero umano, sembra 
per alcuni versi attraversata dal 
medesimo tormento che accompagnò 
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lungamente la vita di Emmanuel 
Mounier.  

Se forse nel filosofo il tenore della 
riflessione è più sistematico e più 
chiaramente indirizzato verso una 
società personalista e comunitaria, 
che accolga i valori cristiani conside-
rati ancora capaci di dare una risposta 
ai problemi dell’uomo e alla sua 
aspirazione alla verità, nondimeno 
anche il francese è conscio delle 
difficoltà che si frappongono alla 
traducibilità politico-amministrativa 
di questa tensione rivoluzionaria. A 
differenza di Capitini, però, tale 
consapevolezza lo conduce a privi-
legiare un meglio collaudato piano 
dell’azione “profetica”, della “testi-
monianza”, ossia l’affidamento cieco 
della speranza di una società che 
recepisca i valori di cui il cristia-
nesimo è portatore ai tempi lunghi 
della storia24.      

Non che Mounier rifiuti la poli-
tica: ma il suo atteggiamento eviden-
zia un disincanto maggiore. Il pen-
siero di cui si fa alfiere oscilla, come 
è stato più volte evidenziato dagli 
studiosi, tra un polo “politico” e uno 
“profetico”. Stare nella politica, ma 
senza essere dei “politici”, posto il 
disgusto verso la forma degenerata e 
corrotta della politique politicienne 
praticata dai partiti.  

Entrambi sembrano accomunati 
dall’insofferenza verso i risicati mar-
gini d’azione concessi in un mondo 
bipolare, e cercano di passare per la 
strettoia di un’alternativa variamente 
bianca o rossa rispetto alle opzioni a 
cui i rispettivi quadri politici nazio-
nali erano stati incasellati dagli assetti 

geopolitici e militari di Yalta. Ma, al 
di là di tale aspetto, che pure non può 
archiviarsi con malcelato fastidio, 
l’enfasi sulla “persona” li colloca 
pienamente nel discorso della 
Modernità, da cui tentano talvolta di 
smarcarsi entrambi, con le rispettive 
peculiarità, ricercando l’elemento di 
cucitura possibile tra un esito appa-
rentemente rivoluzionario perché di 
tenore prudentemente riformistico e 
le premesse religiose, conferendo a 
queste ultime un valore culturale che 
rimandi al rapporto tra uomo e sacro 
rinvenibile a tutte le latitudini e in 
tutte le epoche.   

Torniamo, per esempio, a 
Capitini. Senza dubbio nella sua ster-
minata produzione saggistica e divul-
gativa il dialogo con la realtà è 
serrato e, in ciò anti-idealisticamente, 
vi è refrattarietà verso l’universale, 
così come verso la formulazione di 
verità assiomatiche. Sul limitare di 
tale approdo, però, Capitini si blocca, 
non senza riconoscere all’illumi-
nismo, al liberalismo, al socialismo il 
merito di aver contribuito a scon-
figgere, ancorché non del tutto, gli 
elementi dogmatici, autoritari, istitu-
zionali, mitologici della religione. Di 
quella stessa religione sulla cui mani-
festazione ‘tradizionalista’ sarà ripe-
tutamente in conflitto con il 
Vaticano, ma dalla quale comunque 
attinge linfa per il proprio pensiero. 
Se ciò rientra ovviamente nella più 
ampia libertà di cui ciascuno di noi 
dispone, il nodo problematico può 
individuarsi nell’approssimazione 
della collocazione della vicenda sto-
rica del processo di individualiz-
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zazione. Che essa risponda o meno 
all’auspicio evangelico appare di 
trascurabile rilievo. Quel che occorre 
sottolineare è che l’immagine dell’ 
individuo come essere interamente 
libero e indipendente, personalità 
conchiusa interamente fondata su se 
stessa e separata da tutti gli altri 
uomini, e quanto di conseguenza ciò 
abbia influito sull’interdipendenza e 
la formazione e il mantenimento di 
legami sociali, è senza dubbio una 
peculiarità strutturale di alcune, 
numericamente molto limitate, civiltà 
del pianeta, ma che ha scavato 
parecchio nel profondo del processo 
di ‘civilizzazione’ (depurando il ter-
mine da qualunque connotato valu-
tativo), spianando la strada alla 
differenziazione e, appunto, indivi-
dualizzazione dei gruppi umani25.  

La ricostruzione di Norbert Elias, 
nella quale il sociale soccombe a 
beneficio dell’individuo, se può 
senza dubbio essere tacciata di 
latente manicheismo, è però inattac-
cabile sotto un aspetto specifico. Nei 
secoli passati, con movimento che 
non si è interrotto anche dopo l’aper-
tura del nuovo millennio, la trasfor-
mazione del senso e della forma dello 
stare insieme non è stata superficiale, 
assumendo, verrebbe quasi da affer-
mare, i connotati di una radicale 
mutazione antropologica. La fonda-
zione dell’individuo, allora, pur man-
tenendo, in tutta evidenza, un conno-
tato naturale, im-mediato, nelle sue 
modalità contemporanee acquista 
pienamente senso soltanto a patto di 
riconoscere quanto la coniugazione 
attuale di ‘individuo’, centro pulsio-

nale complesso, frastagliato, che 
tende a, e pretende una, regolazione 
nient’affatto spontanea, si inserisca in 
una portentosa corrente storica e di 
pensiero alla quale non basta opporre, 
salvo produrre effetti inintenzionali, 
l’esigenza di scrostare il vocabolario 
religioso. Né basta, d’altro canto, 
tracciare una genealogia filosofica da 
respingere al mittente, che inglobi, in 
modo spesso indifferenziato, Cartesio 
e Hegel (tanto per citare alcuni 
obiettivi privilegiati della polemica 
capitiniana). 

La differenziazione delle funzioni 
sociali, sempre più spinta e prodro-
mica a quel che sarebbe nei giorni 
nostri diventato il tirannico dominio 
delle “tecnocrazie”, necessita di ben 
altra attenzione. Richiede un’opzione 
di cambiamento radicale non sola-
mente sul versante pedagogico e 
culturale, ma anche su quello 
economico. Ossia laddove frequente-
mente Capitini si arresta. Eppure, la 
traccia della Modernità era chiara: 
costringere l’individuo, secondo 
dispositivi sempre più spersona-
lizzati, a dipendere dal comanda-
mento della concorrenza, trasforman-
dolo in consumatore che intreccia la 
propria sorte con quella altrui in 
funzione strumentale, utilitaristica. 
“In queste condizioni, discernere nel 
singolo quanto ha da imputarsi 
all’istinto e alla forza della natura e 
quanto invece è riconoscibile come 
determinazione sociale è un affare 
puramente retorico: il soggetto è 
sottoposto al giogo di una doppia 
ingiunzione, naturale e sociale, i cui 
piani si confondono e al quale in ogni 
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caso non gli è dato di sottrarsi”26. O, 
meglio, in nome dell’autonomia dell’ 
individuo (ma potremmo qui scrivere 
anche della persona), gli è consentito, 
poiché la sorte del genere umano non 
è eterodiretta. In fondo, l’individuo 
empirico, che guarda alla società 
come al luogo della sua realizza-
zione, è il soggetto di una consa-
pevolezza che presuppone – ma poi 
viene anche circolarmente implemen-
tata da queste – autonomia, indipen-
denza e libertà, la triade valoriale che 
ne regge le sorti. A costui, come 
anticipato, è consentito fuoriuscire 
dal circuito in cui è stato coinvolto, 
ma soltanto in misura limitata. Dietro 
la subordinazione del soggetto all’ 
entità indivisibile (secondo quanto 
suggerisce l’etimologia del sostan-
tivo, in-dividuum) come creazione 
sociale, infatti, c’è la morsa che 
l’economia, soprattutto nella sua 
variante capitalistica, impone con-
giuntamente alla tecnica, in una con-
fusione che certamente, come in tutte 
le creazioni umane, conoscerà un 
epilogo, ma per accelerare il quale 
non possono ignorarsi o trascurarsi la 
genesi né, tanto meno, i meccanismi 
di operatività. 

Mauro Magatti, sulla scia di 
Hirschman, ha messo in rilievo le 
dinamiche dell’alleanza tra demo-
crazia (imperfetta, fondata su mecca-
nismi rappresentativi labili e 
spersonalizzanti, lontana dall’omni-
crazia di Capitini), economia di 
mercato e tecnica, più che per una 
ricognizione astratta, al fine di evi-
denziare in quale grado la reciproca 
contaminazione abbia inciso sulla 

liberazione di tanta parte del pianeta 
da inveterati vincoli materiali e 
oppressioni autoritarie. Stimolante 
diventa dunque cercare di indagare i 
motivi per i quali tale liberazione non 
sia completa né sotto il profilo 
geografico né sia arrivata a un punto 
di ulteriore maturazione laddove 
iniziata, in maniera da dispiegare la 
modernità come intreccio non 
coattivo di libertà e verità27. 

Non si tratta di recuperare d’in-
canto le premesse dell’olismo per-
duto, ma di confrontarsi, in partico-
lare con la Tecnica, sfuggita di mano 
all’uomo, o portandola nichilistica-
mente a un grado di compimento tale 
da assistere al suo discioglimento – 
con l’avvertenza di ricordare che il 
nichilismo della tecnica è infini-
tamente più radicale del nichilismo 
filosofico28 –, oppure cercando di 
recuperare spazi di azione al pathos 
rispetto al dominio del lógos, 
contrastando: 

1) le posizioni proceduraliste 
che hanno depauperato la razio-
nalità a punto di appoggio per 
costruire assetti provvisori e poco 
impegnativi dal punto di vista dei 
riferimenti. Insomma l’istituzio-
nalizzazione della politica e delle 
riflessioni che ne avevano sorretto 
la diffusione di massa; 
2) lo strisciante, ma progres-
sivo, restringimento dell’orizzonte 
spazio-temporale dentro cui la 
vita viene pensata, non per va-
gheggiare una trascendenza 
trascendente di stampo medio-
evale, bensì per lanciare la sfida di 
una mondanizzazione trascen-
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dente, non in reazione ossessiva 
alle ‘derive’ del relativismo, ma 
nella consapevolezza che la salda-
tura tecno-nichilista all’interno 
dell’impianto capitalistico possie-
de una venefica suadenza, in 
grado di incidere sulla costruzione 
di immaginari sempre diversifi-
cati, la cui caratteristica ricorrente 
è l’abuso del pathos in funzione di 
un suo svuotamento di senso, di 
una sua costrizione entro il para-
dosso di una immanenza imma-
nente29.  
In un Reale nel quale l’esperienza 

estetico-sensoriale è diventata domi-
nante, bloccare in maniera non episo-
dica i cortocircuiti che il capitalismo 
tecno-nichilista provoca a ciclo 
continuo richiede senza dubbio una 
rivoluzione lessicale. Ma questa, per 
essere minimamente performante (e 
quindi giungere alla pacificazione 
rispetto all’ossessione ipermoderna 
della prestazione) non può che pren-
dere le mosse da un’attenta analisi 
delle fondamenta da ricostruire su 
altre premesse, nonché prevedere una 
fuoriuscita graduale dalla morsa del 
capitalismo che non rigetti a priori la 
sfida del cimentarsi sia con la 
demolizione della simbolica del 
capitalismo tecno-nichilista, sia con 
l’edificazione di un immaginario 
alternativo. In mancanza di questo, 
anche il più nobile sforzo coronato da 
successo si esporrà, inevitabilmente, 
a un processo di liberazione che, nel 
confermare e persino estendere il 
potere di ognuno di determinare i 
propri scopi, rischia di lasciare 
l’individuo senza scelta, prigioniero 

dell’incapacità/impossibilità di cimen-
tarsi serenamente con le possibilità di 
cui dispone. Queste, infatti, oltre a 
discendere da valutazioni morali in 
piccola parte anche pre-politiche e 
pre-sociali, sono comunque soggette 
(lo sono sempre state) al divenire 
tecnico. E, se ci è consentita una 
chiosa di tipo prescrittivo, devono 
cimentarsi con la difficoltà di 
fuoriuscire dal gorgo della Tecnica 
fagocitante, del destino di annichi-
limento che già Heidegger aveva 
previsto osservando la traiettoria 
della parabola apertasi con il 
Rinascimento.                  

                   
Tra profeti e missionari  

 
Se la parola è l’estrinsecazione 

fonica del linguaggio, diventa di 
capitale importanza capire quale 
orizzonte esso delinei, tanto più in 
riferimento all’azione, alla luce della 
scissione tra pensare e agire, tra 
mente e corpo, che ha attraversato 
seminando discordia larga parte del 
pensiero occidentale, frantumando 
l’invece originaria e imprescindibile 
relazione con il mondo.  

Innumerevoli sono gli aspetti 
degni di rilievo. In queste pagine ne 
richiameremo solamente alcuni. 

1) Il primo, che può collegarsi 
al ruolo del poeta come artista, 
come creatore che capovolge 
l’esperienza nel senso che la 
trasposizione immaginativa non 
tende innanzitutto a una trasfor-
mazione utile nel mondo esterno, 
ma a una modificazione della 
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propria condizione soggettiva 
(Kant)30. 
2) Nella storia, il linguaggio è 
stato anche coniugato come un 
sostituto dell’azione. Si pensi a 
Sigmund Freud: il linguaggio 
diventa una bussola delle pulsioni, 
e la psicoanalisi si trasforma in 
cura laddove l’agire (agieren) sia 
paradossalmente sintomatico di 
un’incapacità a simbolizzare31. Il 
linguaggio è istituzione di un 
ordine interiore, di un mondo inte-
riore che cresce costruito dall’ 
acquisizione progressiva del mon-
do esterno mediata appunto dal 
linguaggio. 
3) Peculiare è la posizione di 
Dewey (autore con cui Capitini 
intesse un corpo a corpo costante), 
che, pur smarcandosi in parte 
dalla tradizione tardo-romantica 
che aveva condotto Nietzsche ad 
anticipare certi approdi vitalistici 
scrivendo che “vi è più ragione 
nel tuo corpo che nella tua 
migliore saggezza”32, con il filo-
sofo concorda, ancorché muoven-
do da una posizione differente, 
che a promuovere il passaggio 
dalla percezione all’immagina-
zione, e da questa al linguaggio e 
al pensiero, sia quella procedura 
tecnica che consiste nel deno-
minare panoramicamente la situa-
zione attraverso simboli che 
prescindono dalla materialità dei 
contenuti concreti. La conoscenza 
acquista così, secondo Dewey, un 
carattere pragmatico, mentre la 
coscienza ne mantiene uno epi-
sodico. Per lui le funzioni supe-

riori sono semplici modalità di 
fluidificazione di azioni che 
richiedono che venga riformulata 
la situazione per superare gli 
ostacoli che ne hanno arrestato il 
decorso. A ostacolo superato, le 
procedure di pensiero che ne 
hanno consentito il superamento 
si traducono in abitudini che si 
attivano indipendentemente dalla 
coscienza.  
Dewey è in merito di disarmante 
chiarezza: “senza dubbio è un 
gran mistero perché debba esistere 
qualcosa come la coscienza. Ma 
se essa esiste, non c’è nessun 
mistero nel fatto che essa sia 
connessa con ciò con cui è 
connessa”33. In questo modo, 
come rimarcato da Galimberti, 
egli supera “l’unilateralità del ra-
zionalismo che trascura il riferi-
mento al mondo delle cose impli-
cito in ogni pensiero e in ogni 
conoscenza, nonché l’unilateralità 
dell’empirismo che, nel ribadire la 
dipendenza del pensiero dai fatti, 
trascura quella capacità di rappor-
tarsi a se stesso che è la prima 
condizione del pensiero (ma 
anche del linguaggio, dell’imma-
ginazione, della percezione)”34. 
Come risarcire la contrappo-

sizione tra psiche e corpo che, ha 
ricordato Giovanni Reale, anche nel 
linguaggio metaforico pre-sofistico 
non era affatto rintracciabile, come i 
poemi omerici si incaricano di 
dimostrare, presentando un eroe che 
agisce sotto la spinta di pulsioni e 
voci, che lo costringono all’azione, 
senza che possa minimamente 
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immaginare una possibilità di scelta 
per esprimere una propria autonoma 
volontà35?  

Socrate, come narra Platone 
nell’Apologia dedicata al Maestro, 
sente il dovere di risvegliare i propri 
concittadini come ‘ordine divino’: di 
fronte a una morte che viene proprio 
dal sonno dell’ignoranza, emerge la 
grandiosità della sfida dell’essere 
umano che si pone di fronte al mondo 
come soggetto. La vicenda umana 
assume la dimensione di una tragedia 
in cui l’individuo è scisso tra 
l’angoscia della morte, del nulla e 
dell’effetto distruttivo del tempo da 
una parte, e la volontà di ‘abitare’ il 
proprio tempo dall’altra. Da un lato, 
insomma, lo sguardo che trascende le 
cose; di converso, il corpo destinato a 
perire. 

La situazione diventa patologica 
oggi, in un’epoca in cui, nel tentativo 
di risarcire la scissione più volte 
richiamata, il corpo viene eretto a 
tempio del narcisismo fine a se 
stesso, come estremo rifugio dall’ 
angoscia di confrontarsi, mortali, con 
il ‘tempo de-temporalizzato’ ana-
lizzato da Ubaldo Fadini. In questa 
dimensione senza coordinate spazio-
temporali, il futuro viene spogliato 
del proprio ruolo di piano dell’agire. 
Alla sua quasi consustanziale preca-
rietà e incertezza si sostituisce, 
mortifera, non la numinosità del 
mito, bensì la scomparsa, che rende 
labili al punto da dissolvere i nessi tra 
azioni ed effetti, con l’esito ovvio di 
una caduta-perdita del senso di 
responsabilità. Tutte le articolazioni 
del nostro modello sociale 

manifestano, anche attraverso la 
sclerotizzazione dei linguaggi, un’ 
inclinazione cronofaga, “vale a dire 
una disposizione assai importante a 
mobilitare le energie sociali non tanto 
per meglio assumere il tempo e lo 
spazio come componenti essenziali 
dell’agire, quanto per annullarle”36.   

Il dissenso più radicale, dunque, 
diventa oggi quello che cerca nell’ 
inutilità, nello smarcamento dalla 
retorica del discorso pubblico per 
come ormai corrotto dal principio di 
utilità, un orizzonte di senso tran-
seunte, che non dimentichi quanto 
l’interrogazione umana sia radicata 
nell’abisso dell’insensatezza e quanto 
la creazione di significati che ci 
fanno amare la vita non possa ricon-
dursi a presunti specialismi di im-
pianto matematico. 

Rompere le rappresentazioni lin-
guistiche oggi egemoni equivale a 
costruire un ponte dialogico tra il 
cerchio altrimenti atrofizzato del 
linguaggio e la vita biologica, la 
formazione originaria delle sensa-
zioni. Significa riattivare un circuito 
critico al cospetto della sottile vio-
lenza esercitata dalle forme di massi-
ficazione contemporanee, come 
quelle scaraventate nel vissuto quoti-
diano dalle tecniche di comunica-
zione, dal ricorso spasmodico al 
neuromarketing. Significa revocare 
in dubbio il nomos basileus che 
governa le civiltà tecnicizzate, dove i 
mezzi determinano i fini, non tanto 
perché i fini scelti a livello politico 
(per esempio) non possano realizzarsi 
senza la disponibilità dei mezzi, ma 
perché le possibilità tecniche esigono 
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l’impiego, e l’impiego di queste 
possibilità sono i fini imposti dalle 
legge delle cose37. Del resto, 
conoscere il mondo è il prerequisito 
per volerlo cambiare, per essere 
mossi da una tensione etica partico-
larmente forte a rivoluzionarne gli 
aspetti di ingiustizia che scuotono la 
coscienza.  

Quella profetica è la sfida 
consistente nel rifiutarsi di dispensare 
verità note e ormai trite, “ovvie” 
perché già portate in superficie e lì 
lasciate a “fluttuare”. Né importa se 
tali verità – o sedicenti tali – siano 
classificate come rivoluzionarie o 
dissenzienti, religiose o atee, perché, 
proprio in quanto pienamente disve-
late e ormai depotenziate dal nucleo 
di cambiamento innescabile attra-
verso di esse, non corrispondono a 
quel “qualcosa di occulto” che il 
sacerdote della parola (che può essere 
il poeta, il politico, il legislatore ecc.) 
è chiamato a svelare. Sono, vice-
versa, nascoste dietro un muro che 
hanno contribuito a erigere e che 
spetta a questi soggetti. Gli araldi 
dell’ovvio non sono mai i creatori 
della parola, coloro che la rielaborano 
affinché non affoghi nel letteralismo.  

Il profeta – lo abbiamo visto con 
Capitini – è inquieto, non riesce ad 
accettare il presente, e lo vive nella 
coscienza di una realtà limitata, che 
ferisce con i suoi limiti, e che egli 
addita nella speranza di riuscire, con 
la parola, a congiungere il passato e il 
presente-futuro38.   

Più complesso il discorso sulla 
missionarietà, necessario anche per 
sgombrare il campo da fraintendi-

menti esiziali, non soltanto alla luce 
della torsione semantica che secoli di 
pratica in tal senso hanno imposto 
alla valenza del termine. 

La missione porta con sé, inevita-
bilmente, per mantenere aperto il 
senso del proprio dispiegarsi, una 
velleità di conversione, di per-
suasione, di convincimento altrui39. È 
violenta nella misura in cui il 
missionario tragga la propria autorità 
non tanto, come il profeta, dalla forza 
dirompente del ribaltamento assio-
logico, della tensione etica che 
scompagina il piano valoriale degli 
ascoltatori, ma dalla fedeltà a (fede 
in) una Verità trascendente, da cui 
non potersi discostare. Si tratta di un 
punto messo in luce ripetutamente 
nel corso dei secoli, e che, tra gli 
altri, trova nella Leggenda del Santo 
Inquisitore incardinata da Dostoevskij 
nel suo I fratelli Karamazov, uno dei 
momenti di più alto lirismo e di più 
raffinata e struggente analisi. 

Si tratta, per di più, di una Verità 
che acuisce il conflitto tra la dimen-
sione terrena e quella celeste, confon-
dendo il piano del peccato con quello 
dell’effettivo bisogno delle stermi-
nate masse di indigenti che popolano 
il pianeta40. Il Grande Inquisitore, 
allora, un vecchio novantenne che 
compare all’improvviso nella trama 
del romanzo, ordina di mettere in 
carcere Gesù, il profeta atteso, spesso 
scambiato dal popolo per un novello 
Elia, rimproverandogli di aver con-
segnato la fede a un atto di libertà, 
proponendo cioè agli uomini un 
compito del tutto superiore alle loro 
forze41. La missionarietà, per 
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l’Inquisitore, è necessaria perché 
supplisce alla costitutiva debolezza 
antropologica dell’essere umano, 
sostituendo all’incertezza, all’an-
goscia e allo smarrimento il mira-
colo, il mistero e l’autorità. 

Laddove, quindi, il profeta annun-
cia un messaggio di liberazione, il 
missionario si ritaglia un ruolo 
magistrocentrico, non dissimulando 
la propria critica verso l’aristo-
cratismo etico di Cristo e guardando 
agli uomini, devoti in pectore alla 
causa del Verbo, con atteggiamento 
ipocritamente e scostantemente pater-
nalistico, derubricando il ‘necessario’ 
magistero della Chiesa a corrispettivo 
dell’insuperabile fanciullezza degli 
uomini, all’impossibilità di diventare 
pienamente liberi e autonomi.  

Il missionario, a differenza del 
profeta, è chiamato a portare in giro 
per il mondo non la propria voce, ma 
a farsi megafono di un potere, quello 
della Chiesa (di qualunque Chiesa 
sia, al di là dell’intento polemico del 
narratore russo), che germoglia nella 
fenditura, spesso abissalmente verti-
ginosa, tra la predicazione di Cristo 
(o di qualsiasi altro messia) e la realtà 
concreta, imperfetta, degli uomini. 

In questo senso la sfida del pro-
feta, che pre-annuncia, anticipa, am-
monisce finanche (senza essere un 
indovino!), ma non si appoggia a una 
struttura di esercizio del potere è, 
all’opposto di quella del missionario, 
terribilmente globale e ancor più 
ardua. La profezia, ha rimarcato 
Mario Tronti, è pensiero forte, che 
oggi grida in un tempo muto. Non è 
utopia, perché l’utopia è una profezia 

debole, legata al pragmatismo, 
mentre la profezia è legata al 
realismo, è produzione di futuro. 
Tanto l’utopia è rassicurante, quanto 
la profezia perturbante42.  

Laddove il missionario deve cer-
care di conoscere, sondare, adattare 
la propria verità ai confini entro cui 
opera, per fare delle proprie parole (o 
delle proprie azioni) testo in un 
contesto adeguato (anche qualora 
ricorra alla violenza bruta), e rimane 
pertanto portatore di un messaggio 
universale che sopravvive esclusi-
vamente nella misura in cui assorba 
usi e costumi della terra su cui vuole 
innestarsi, il profeta, rinunciando a 
una sua idea normativa dell’uomo 
(che sia o meno frutto dell’ 
adattamento di cui abbiamo detto), è 
voce di un messaggio malleabile, di 
cui può perdere la paternità, che 
stimola un desiderio di trascendenza 
terrena nel quale ogni abuso di potere 
si dissolve a favore di un’oriz-
zontalità che abbatte le gerarchie, le 
burocrazie clericali43.  

Il profeta, abbiamo scritto citando 
Capitini, non è un moralista legis-
latore che indica le leggi e le 
sanzioni, ma annunciatore di festosa 
liberazione per tutti sollecitando tutti 
alla responsabilità44.  

Egli non predica la redenzione 
come percorso di salvezza a tappe 
forzate: indica una direzione, ma non 
ha da soddisfare rigidi (sia pure 
spesso sottaciuti) compiti di pro-
selitismo45. 

Non è un eletto, ma è l’’io’ che 
ciascuno può essere, relazionandosi 
all’esistenza con passione e quindi 
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con autenticità. Non ha vincoli e può 
pertanto disvelare l’inappagamento 
dell’anima mostrando quanto sia 
roboante ma vacua l’idea di 
un’armonia, di un’unità della realtà. 
Indubbiamente le diseguaglianze, la 
conflittualità a bassa intensità non 
incrociano mai una riflessione appro-
fonditamente economico-sociale, 
tanto meno poggiante su premesse 
materialistiche ‘ortodosse’. Rispetto 
all’indagine anche semplicemente di 
tenore positivistico, Capitini, in tutta 
evidenza, predilige una peculiare 
commistione di idealismo e kantismo 
che doni spessore alla sua diffidenza 
verso ciò che appare pacifico, inter-
venendo programmaticamente per 
sottolineare il grande rischio di 
falsificabilità di ciò che riteniamo 
essere inconfutabilmente reale, a cui 
aggiungere una pigrizia interpre-
tativa, che, in nome della stabilità, 
dell’identità, chiude i sistemi inter-
pretativi e li lascia così soggetti a una 
lenta avaria. 

Capitini delinea, pur se con la 
frammentarietà tipica del proprio 
pensiero multidimensionale, un ma-
nifesto d’opera politica sempre in 
fieri che necessita di essere letto in 
simbiosi con lo sforzo di giungere a 
un’epistemologia pedagogica che da 
un lato non si accontenti soltanto di 
vedere chiaramente i fatti (se e 
quando possibile), e dall’altro cerchi, 
attraverso l’azione, di battere sentieri 
di comprensione del reale che 
conducano all’immaginazione del 
possibile, alla sua invenzione.  

L’alta febbre dell’agire che lo 
pervade non è quella dell’uomo 

rinascimentale, dell’homo faber, né, 
tanto meno, quella dell’homo emptor 
su cui si regge il regno trionfante 
dell’individualismo radicale, del 
cosmopolitismo utilitarista, dei diritti 
senza doveri, ma piuttosto quella 
dell’homo civicus descritto da Franco 
Cassano, ossia della società civile in 
quanto si associa, rifuggendo 
l’individualismo, e si occupa della 
cosa pubblica46 con un travolgimento 
d’amore mediante cui, parafrasando 
il Vangelo, fa nuove tutte le cose e 
tutti gli uomini.  

 
L’agape poetico 

 
Se l’essere umano è incline a una 

dimensione spirituale che proba-
bilmente lo differenzia dal resto del 
creato, il rischio di un approccio, 
anche erotico, all’alterità risiede nella 
definizione pregiudiziale, senza vin-
coli contrattualistici, di valori ben 
delineati, rinunciando, cioè, come 
nel più feroce dei paradossi, alla 
definizione degli stessi attraverso 
pratiche relazionali.  

L’orizzonte può anche rimanere, 
come evidente risulta nell’opera di 
Capitini, escatologico, ma il facitore 
del lógos (ossia della parola ma 
anche del discorso pubblico) non può 
limitarsi a definire aprioristicamente 
il contenuto affettivo e/o cognitivo 
e/o morale dei valori. Se si bloccasse 
a questo stadio dell’elaborazione, 
rimarrebbe schiavo di pre-giudizi 
spesso escludenti, privi pertanto di 
ogni salutare tensione socio-pedago-
gico-politica. Il suo sforzo, viceversa, 
deve consistere nell’intervenire sul 
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vasto campo della cultura com-
plessiva della società, al fine di 
garantire un crescente grado di ade-
sione ai valori veicolati dall’utilizzo 
nonviolento del linguaggio. 

Nela prospettiva capitiniana ciò è 
possibile attraverso l’apertura al “tu”, 
che, sottintendendo il “tutti” (e non il 
Tutto hegeliano), appare di per se 
stessa idonea a marcare percorsi in-
clusivi, di compresenza (corale) nella 
produzione del valore, che nel peru-
gino, con inguaribile ottimismo, è 
inscindibilmente legato al “bene”47.  

Da questa prospettiva, è evidente 
in Capitini il legato evangelico, 
laddove la philia lascia il posto 
all’agape. Il mandatum novum degli 
Evangeli rovescia la posizione del 
philos classico, ben riassunta da 
Aristotele. Non basta il disinteresse, 
la gratuità, l’affermazione della su-
premazia del dare sul ricevere ecc. 
Con la philia i distinti non si toccano, 
rimangono tali. Solamente con l’aga-
pe gli assolutamente distinti vengono 
uniti. “La sua dinamica si svolge in 
una direzione opposta a quella della 
philia classica. Ed è un amore tanto 
folle da patire in sé, nel suo com-
patire, le stesse sofferenze che 
affliggono l’amato”48. 

È in questa nuova coniugazione di 
amore, che coglie e definisce nume-
rosi aspetti empatici, che si rende 
possibile la tramutazione, ossia quel 
radicale e strutturale cambiamento 
della realtà umana e naturale che 
finisce per assumere contorni rivolu-
zionari, dando gambe alla compre-
senza, al rovesciamento della realtà 
per come la si vede comunemente, 

che va oltre il dissenso individuale, 
concluso nell’io fenomenico che 
resta al di qua della prospettiva di 
liberazione.  

Se la riflessione anche di stampo 
accademico deve mirare piuttosto che 
a illuminare in merito ad alcune 
certezze, a seminare fertili dubbi, la 
figura del poeta è senza dubbio 
centrale e ha la formidabile occasione 
di ritagliarsi nuovamente uno spazio 
educativo rilevante.  

In questo senso, stimolante può 
risultare ripartire dalle riflessioni 
sulla poesia che Iosif Aleksandrovič 
Brodskij elaborò in occasione 
dell’inaugurazione dei una edizione 
del salone del Libro a Torino: “la 
poesia […] essendo la forma suprema 
di espressione umana, non è soltanto 
il mezzo più conciso e più denso per 
trasmettere l’esperienza umana: essa 
offre anche i canoni più alti per 
qualsiasi operazione linguistica-
specialmente per quelle che si 
compiono sulla carta. Quanto più 
leggiamo poesia, tanto meno siamo 
disposti a tollerare ogni tipo di 
verbosità, nei discorsi politici o in 
quelli filosofici, nella storia, negli 
studi sociali o nella narrativa. In 
prosa lo stile deve sempre fare i conti 
con la precisione, la rapidità e la 
laconica intensità del linguaggio 
poetico. La poesia, figlia dell’epi-
taffio e dell’epigramma, concepita, si 
direbbe, per arrivare subito al cuore 
di ogni possibile argomento, è per la 
prosa una grande scuola di disciplina. 
La poesia insegna alla prosa non solo 
il valore di ogni singola parola, ma 
anche la mercuriale velocità degli 
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schemi mentali della specie umana: 
le suggerisce alternative per la 
composizione lineare, la stimola ad 
omettere l’ovvio, le insegna l’in-
sistenza sul particolare e la tecnica 
dell’anticlimax. Soprattutto, poi, la 
poesia sveglia e alimenta nella prosa 
quella sete di metafisica che distin-
gue un’opera d’arte dalla letteratura 
corrente”49. 

Come ha suggerito Silvia Pavan, 
tra i più attenti interpreti del poeta 
russo, l’obiettivo principale di 
Brodskij è “ristabilire la centralità dei 
diritti dell’uomo, diritti che esistono 
in natura prima e oltre che nella 
legislazione. Essi attribuiscono alla 
letteratura un ruolo fondamentale 
nell’educare in modo permanente 
l’individuo al rispetto di se stesso e 
degli altri”50. Non manca, a dirla 
tutta, una semplificazione giusnatu-
ralistica abbastanza frequente in chi 
elabori pensieri fortemente incisi dal 
canone etico e non è, tra l’altro, 
affatto rigettato il rischio di cadere in 
un apparente anti-prometeismo. 

Se è vero che la letteratura, come 
ritiene Brodskij, ha avuto inizio con 
la poesia, ciò che lui definisce il 
“canto di un nomade” è riposto nella 
voce del poeta, il nomade per 
eccellenza che, grazie alla poesia, al 
linguaggio di cui è strumento, diventa 
‘pastore’ dell’uomo attraverso il 
tempo, qualora l’uomo non riuscisse 
più a scorgere il sentiero indicato 
dall’ombra di Dio. La differenza 
fondamentale tra l’essere umano e il 
poeta-educatore sta nel fatto che, 
sebbene siano entrambi nomadi 
mentalmente, il secondo è in grado di 

celebrare il proprio nomadismo e, in 
questo modo, di trasmetterne il 
significato profondo all’uomo-no-
made rattrappito nella sua nudità e 
smarrito al cospetto della sacralità di 
quel che non riesce a cogliere. 
Cardinale è il ruolo rivestito dal lin-
guaggio, ove si annida la capacità del 
poeta di cantare la propria situazione 
di metafisicamente esiliato e nomade. 
La salvezza viene pertanto dalla 
Bellezza di Dio, raffigurata oraco-
larmente dal linguaggio (dalla 
Parola) nella poesia. Attraverso le 
parole del poeta, l’uomo nomade 
ritrova quello splendore scorto solo 
parzialmente nella storia e si incam-
mina sul sentiero (la retta via), certo 
di aver scelto la giusta direzione. 

Leggendo poesia, ammirando la 
Bellezza – che può derivargli sola-
mente da una parola liberata da 
conformismi e torsioni narcotizzanti 
– l’uomo non soltanto viene a 
contatto con i versi del poeta, ma 
ancor più si mette in rapporto con 
una Parola più alta, e, attraverso il 
linguaggio, con il Tempo, con Dio, 
perché, come spiega Brodskij, “in 
senso ideale […] poesia è linguaggio 
che nega la propria massa e le leggi 
di gravità; è tensione del linguaggio, 
ascesa – o deviazione – verso quel 
momento iniziale, quel principio in 
cui il Verbo era. In ogni caso, è 
movimento del linguaggio per acce-
dere a regioni pre-(sopra) “genere”, 
cioè alle sfere da cui è scaturito. Le 
forme apparentemente più artificiali 
di organizzazione del linguaggio 
poetico […] in realtà non sono niente 
di più che un’elaborazione naturale, 
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reiterativa, minuziosa, dell’eco che 
seguì il Verbo originale”51. 

Al di là delle evidenti suggestioni 
dostoevskijane, il richiamo al Premio 
Nobel russo e a questa audace sintesi 
dei punti del suo labirintico pensiero 
maggiormente aderenti alle tesi che 
intendiamo sostenere, si spiega in 
vista dello sforzo di designare la 
poesia non quale un pre-linguaggio, 
dai tratti primitivi, ma, al contrario, 
come più volte rimarcato finora, 
quale forma artistica in grado di 
veicolare la tonalità cromatica del 
piacere, e pertanto educativa perché 
in grado di rompere le convenzioni, 
di rimettere in moto il piacere di una 
ricerca non fine a se stessa.  

Lascia interdetti il motivo per cui 
il termine “scienza” adempia oggi a 
uno spettro di compiti disposto su 
360 gradi, mentre quello “poesia” sia 
talvolta fatto coincidere con un 
atteggiamento rudimentale. Non si 
tratta soltanto di rigettare una qualche 
definizione di scienza e perciò di 
rifugiarsi per esclusione in una solu-
zione che attribuisca alla poesia de-
terminate capacità. È proprio l’aspet-
to positivo racchiuso nel termine che 
invita a una riflessione più pene-
trante. 

La non di rado denunciata diffi-
coltà di definire la pedagogia come 
disciplina pienamente autonoma, 
traghettandola lontano dall’infausta 
riduzione ad ancilla philosophiæ, 
deve spingere, tra le altre urgenze, a 
riflettere sulla poesia come universo 
di significati per vedere se in esso sia 
possibile rintracciare indicazioni utili 
per la pedagogia. 

Potremmo ipotizzare che il ter-
mine poesia serva per indicare una 
produzione umana intuitiva, e come 
tale capace di raggiungere global-
mente una rappresentazione mai 
espressa, nuova, illuminante. Ma 
bisogna evidenziare quanto peri-
glioso sia proseguire lungo tale rotta, 
perché si userebbero probabilmente 
dei sinonimi, senza progredire nell’ 
approfondimento teoretico, senza poi 
tenere conto dell’evidente rischio di 
banalizzare il poetico.  

Il discorso può sembrare più sem-
plice quando si parla di educazione, 
cioè di rapporto tra educatore ed 
educando, sulla base del nome pro-
prio: il rapporto stesso è fondato su 
una comunicazione primariamente 
analogica, e perciò riluce evidente la 
connotazione poetica del momento 
relazionale. Quando l’osservatore si 
trova dinnanzi all’evento educativo, 
persino trascendendo il contesto in 
cui esso si situa, e cerca di elaborarlo 
come nome comune, allora sembra 
che subentri una teoreticità sistema-
tizzante e perciò razionale (sia filo-
sofica che scientifica). Questa certa-
mente diventa necessaria: è ora im-
portante chiedersi se sia anche suffi-
ciente. La razionalità della pedagogia 
è “dettata dall’amore”, è compresa in 
un gesto d’amore aperto al “tu-tutti”, 
come sostenuto da Capitini? Ed è 
dunque una razionalità che si smarca 
dall’asfissia illuministica, della sua 
deificazione?52 

Da quest’ottica, per una teoriz-
zazione moderna la risposta dovrebbe 
sembrare non solo ovvia, ma perfino 
reattiva nei confronti di una pro-
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vocazione. Invece è proprio quanto si 
vuol qui affermare: pedagogia e 
politica, che costituirono il terreno 
eletto della riflessione di Capitini, 
sono comprensibili, nella loro strut-
tura epistemica e nelle proposte 
operative, come intuizioni poetiche 
che si esprimono razionalmente, in 
continuità con la tradizione di 
pensiero che ha focalizzato la propria 
attenzione sulla mente, ma anche 
nella corporeità sottesa all’apertura 
amorosa. Si pensi per un istante alla 
pedagogia (posto che fare politica 
significa studiare come si educa e 
studiare come si educa è fare 
politica). Essa non può defilarsi 
rispetto all’eredità della contraddi-
zione che la poesia incardina in sé. 
Senza contraddizione-conflitto non 
c’è vita (quella reale, fatta di pul-
sioni, desideri, sentimenti radicali). 
Sotto tale profilo, sarebbe un mar-
chiano errore trascurare il fatto che le 
civiltà mediterranee, e anche larga 
parte della tradizione greca, abbiano 
fondato la propria identità culturale 
sull’ambivalenza, sulla scissione tra 
io e mondo non valutata come 
elemento negativo ma bensì come 
opportunità. Questa oscillazione tra 
essere e nulla, tra luce e tenebre, è la 
coalescenza che impedisce di fissare 
un “prima” e un “dopo” della fisi-
cità, della corporeità e della terribile 
coscienza di sé, di Eros e Thanatos53.      

Già l’assunzione della catena 
logica, di ogni catena logica, si fonda 
su assunti non dimostrabili, in quanto 
fondati sull’opinione, sulla libertà, e 
sulla responsabilità dello studioso. 
Ma ciò che conta è il vedere senza 

ostilità questa definizione: ritenere la 
pedagogia una poesia non esclude ma 
completa il discorso circa la sua 
razionalità, consentendo, anzi, di 
seguire un tracciato di riflessione che 
si affranchi da una declinazione della 
razionalità tutta fondata sui deter-
minismi innescati dalla tecnica e 
proteso, al contrario, a recuperare, 
secondo quanto caldeggiato da Serge 
Latouche, la Phrónesis, ossia il 
ragionevole, che secondo l’econo-
mista francese aveva proceduto 
fianco a fianco del lógos epistemo-
nikòs fino al XVI secolo, quando le 
strade dei due figli di Minerva, la dea 
greco-latina della ragione, si erano 
biforcate54.  

La tirannia dello spirito di 
geometria svaluta l’intelligenza della 
poesia e di tutto quanto da essa sia 
ispirato e a essa si ispiri. Allora, 
superare l’etnocentrismo del “razio-
nale”, che si estrinseca pienamente 
nella pervasività dell’economicismo, 
implica, per fare un esempio, che se 
per una classe di eventi educativi 
viene proposta una sequenza di 
operazioni che, oltre la difendibilità 
della ragione contenga anche la forza 
di un’intuizione, sarebbe ferale che 
non venisse accettata.  

Quando Dewey propone l’espe-
rienza all’interno della democrazia 
come teoria educativa non intavola 
un discorso anche poetico? E il 
medesimo approdo non appare quello 
di Capitini quando prefigura una 
pedagogia come “sapere di tutti” e 
quindi presupposto indispensabile per 
il lirismo accomodato sulle note 
dell’omnicrazia? Dove don Milani ha 
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elaborato la sua pedagogia, se non 
nella sua forza poetica?  

Si può obiettare che tutti questi 
autori non sempre si siano espressi 
attraverso la formalizzazione di per-
corsi psicologici, sociologici, peda-
gogici e quindi politici perfettamente 
compiuti. Si può obiettare, in ag-
giunta, e l’obiezione potrebbe a tutta 
prima sembrare sufficiente, che il 
linguaggio della pedagogia (in questo 
molto più che quello della politica) 
difetti di compiutezza e autonomia.  

Ma chi è stato vero pedagogista, 
cioè ha letto e interpretato eventi 
educativi, prima s’è preoccupato 
dell’interpretazione, e poi (forse) 
della tecnicizzazione del linguaggio. 
Chi ha vissuto la fatica di forma-
lizzare il discorso della pedagogia ha 
dovuto scegliere tra due ipotesi: o 
fare della formalizzazione (e questa 
non è pedagogia ma studio “sulla” 
pedagogia, impiegando la logica), 
oppure finire nelle braccia protese di 
altre discipline, che s’illudevano di 
offrire soluzioni semplicemente per-
ché giunte a uno stadio più avanzato 
della costruzione di un lessico 
settoriale specifico. 

Ora, a prescindere da conside-
razioni ulteriori, la suggestione poe-
tica opera tra l’incudine di una peda-
gogia che ricorre in via esclusiva a un 
discorso numerico e il martello di una 
pedagogia il cui discorso sia anche 
analogico. Anche se si deve sostenere 
che quello analogico si diparte da 
un’attenta regolamentazione nume-
rica, benché non riesca a esaurirsi in 
essa. E non serve fondarsi sull’accet-
tazione che la persona umana non sia 

descrivibile soltanto in termini 
numerici (scientifici) ma occorrano 
anche letture analogiche (poetiche): il 
problema non riguarda tanto le 
persone quanto il rapporto che tra di 
esse si istituisce a livello educativo.  

La pedagogia come poesia vuol 
indicare che bisogna “creare” una 
linguistica adeguata che rappresenti 
pensieri adeguati per una realtà 
educativa dinamica. 

In fondo, se l’aspirazione di ogni 
comparto disciplinare consiste nel 
giungere a una fondazione rigorosa 
del proprio sapere, per liberarlo 
dall’alea dell’opinione, il fine ultimo 
dell’educazione assomiglia quant’ al-
tro aspetto mai alla poesia, che di 
relazione d’ascolto e di confronto con 
l’Altro si nutre, pena il suo deperi-
mento a vacua tentazione narcisistica. 

La parola è dunque la premessa 
dell’azione politica, il suo indispen-
sabile complemento. 

In fondo, anche l’azione profetica, 
proprio per la sua capacità di scrutare 
l’orizzonte per scorgervi l’infinito, è 
sovente stata adoperata al fine di 
costituire uno statuto del Politico 
autonomo da quello della ammi-
nistrazione, affinché quest’ultima non 
lo fagocitasse. Anche in una prospet-
tiva nonviolenta, come quella che 
coraggiosamente Capitini cercò di 
praticare durante la propria vita, una 
base di conflitto è imprescindibile per 
consentire a tutti, e in particolare a 
coloro non oggetto sin dalle prime 
fasi della propria esistenza di un’edu-
cazione di stampo nuovo, di aspirare 
a un afflato di libertà non apparente. 
Lo specialismo spinto, al contrario, 
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invece di mantenere aperto il 
rapporto agonico, di contraddizione 
che corre tra politica e profezia, lo ha 
occluso, perché nella fondazione di 
un potere di stampo tecnocratico, 
sempre più appannaggio di ristrette 
élites, priva l’uomo della possibilità 
di rimanere aperto alla impreve-
dibilità della novitas, che costituisce 
l’essenza della profezia. 

 
Conclusioni 

 
Il problema centrale che in qual-

che misura ci siamo posti è se la 
profezia, in veste di testimonianza, 
esista e come venga reinterpretata da 
Capitini.  

Prima di concludere però, cre-
diamo possa essere stimolante, nel 
lasciare aperta la porta della rifles-
sione, richiamare la posizione elabo-
rata negli ultimi anni da Massimo 
Recalcati. Il noto psicanalista ha 
scritto che “non esistono testimoni di 
professione come non esiste una 
pedagogia della testimonianza. La 
testimonianza può essere riconosciuta 
solo in una ricostruzione retroattiva. 
Se la testimonianza deve essere 
emancipata da ogni ideale di esem-
plarità, deve anche essere liberata da 
ogni forma di programmazione. Essa 
vive nel tempo della pura contin-
genza. Non risponde a un piano, non 
si può assicurare, non dipende da una 
tecnica. La forza della testimonianza 
è nel suo accadere là dove non 
l’avresti mai aspettata. Non è un’in-
tenzione, ma un evento che possiamo 
ricostruire davvero solo retroatti-
vamente”55. Perché Recalcati rubrica 

la testimonianza, che invece è cen-
trale in un discorso anche solo dal 
punto di vista lessicale sedotto dal 
sacro, come qualcosa di dato solo 
nella contingenza? Perché interpreta 
la domanda di padre che oggi attra-
versa il disagio della giovinezza non 
come domanda di potere e disciplina, 
ma alla stregua di una richiesta di 
testimonianza, posto che “sulla scena 
non ci sono più padri-padroni, ma 
solo la necessità di padri-testi-
moni”56. 

Come portare nella società la 
Legge di una parola non banalizzata, 
posto che la vita inizia quando inco-
minciamo a parlare? Ma, soprattutto, 
come portare la Legge della parola 
senza cedere alla nostalgia falsa-
mente rassicurante delle utopie totali-
tarie del Novecento, edificate sul 
rigetto della Legge della parola, e 
fondate invece sulla follia lucreziana 
del “tutti vogliono tutto”57? L’ur-
genza principale risiede nello smar-
carsi dalla menzogna della nozione di 
libertà per come oggi declinata, che 
ha ridotto l’uomo a una pura spinta a 
godere, configurando un nuovo disa-
gio della Civiltà. L’inferno ipermo-
derno consiste nella riduzione della 
libertà al puro arbitrio del capriccio 
ed ecco perché, in questo ripren-
dendo gli spunti capitiniani in tema, 
collocare il dissenso all’interno della 
società senza avere il coraggio di por-
tarlo fuori di essa significa adeguarsi 
alla prospettiva di un cambiamento 
entro gli steccati di un agire sotto 
occhiuta tutela anche se patinato 
dalle illusioni della sua illimitatezza, 
rinunciando a immaginare, a sognare 
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l’oltre. Non basta pensare al dissenso 
smussandone gli spigoli a tavolino. 
Accontentarsi di una via d’uscita di 
stampo prettamente concettuale, tra 
l’altro, vuol dire esporsi indistin-
tamente sia all’apatia come farmaco 
per la sedazione di ogni ansia, che, 
simmetricamente, alla lotta armata. 
Non basta, annota Gabriella Falcicchio 
approfondendo questo plesso con-
cettuale in Capitini, “provare disap-
punto verso la realtà, entrare in con-
flitto con essa e fermarsi lì; non basta 
una nonviolenza dei metodi, senza 
una persuasione che coinvolga l’in-
tero essere della persona e le 
fondamenta del suo mondo”58.      

Ma questo è stato Capitini. Pen-
sare profeticamente non il possibile, 
il già dato, ma l’ad-veniente, cer-
cando di forzarne i ritmi del com-

pimento, ancorché nella lucida consa-
pevolezza che i cambiamenti necessi-
tano di tempo e che il profeta debba 
pertanto essere consapevole che la 
limitata durata della propria vita 
potrebbe non salutare il verificarsi 
del suo annuncio.  

Anche per tale serena accettazione 
della violenza e inesorabilità di alcune 
leggi di natura, egli può ben essere 
inserito tra quei pensatori ‘inattuali’ 
che meritano sempre nuove letture, 
come Machiavelli, Bruno, Vico, 
Leopardi, Gramsci, Pasolini, Michel-
staedter, tutti accomunati nello sforzo 
di far saltare i codici del linguaggio 
ingessato della propria epoca, con lo 
scopo dichiarato di restituire, non 
solo a se stessi, la costitutiva rela-
zione tra vita e pensiero, politica e 
storia.  

 
Note 

 
1 Una breve ricostruzione dei percorsi di 

fuoriuscita dallo iato tra corpo e 
linguaggio per come delineata nel 
corso dei secoli è offerta da Umberto 
Galimberti in Psiche e techne. L’uomo 
nell’età della tecnica, Feltrinelli, 
Milano, 2003, pp. 227-239 nonché, più 
estesamente e con ripetuti richiami, in 
tutto il libro. 

2 Che egli, dopo aver letto e tradotto 
Gandhi, si risolve a scrivere senza 
trattino divisorio, più che con la 
pretesa di coniare un neologismo, con 
la speranza di indicare una prospettiva 
non solamente di rifiuto verso 
qualcosa, ma in grado di comprendere 
nel proprio abbraccio di unità-amore la 
costruzione dal basso di un patto 
umano, fatto di ascolto e proposta, 
critica e progettuale, per liberare la 

società dalle scorie della violenza che 
nei suoi gangli si annidano. Cfr. le 
pagine antologiche dedicata a Capitini 
sulla rivista Azione nonviolenta, No. 
606, 2014, pp. 4-7.  

3  In questo senso cfr. G. Falcicchio, I 
figli della festa. Educazione e 
liberazione in Aldo Capitini, Levante, 
Bari, 2009, p. 20.  

4  C. Foppa Pedretti, Spirito profetico ed 
educazione in Aldo Capitini. 
Prospettive filosofiche, religiose e 
pedagogiche del post-umanesimo e 
della compresenza, Vita e Pensiero, 
Milano, 2005, p. 116. 

5  N. Bobbio, Introduzione, in A. Capitini, 
Il potere di tutti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1969, p. 16. 

6 Cfr. E. Bloch, Il principio speranza, 
Garzanti, Milano, 1994. 

7 A. Capitini, Educazione aperta, 
Volume I, La Nuova Italia, Firenze, 
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1967, p. 82. Ricordiamo che la 
compresenza, a poche righe di distanza 
dalla citazione riportata, viene definita 
come quel che accomuna, avvicina 
“tutti gli esseri che sono nati, i viventi 
e i morti”. 

8 G. Falcicchio, I figli della festa, cit., p. 
66. 

9 S. Salmeri, Lezioni di pace. Ripensare 
la criticità dialogica attraverso il con-
tributo pedagogico di Aldo Capitini, 
Kore University Press, Leonforte (En), 
2011, p. 25.  

10 G. Falcicchio, I figli della festa, cit., p. 
67. 

11 A. Capitini, L’educazione è aperta. 
Antologia degli scritti pedagogici, a 
cura di G. Falcicchio, Levante, Bari, 
2008, p. 84. 

12 Con consonanza lessicale evidente con 
il principio etico che Hans Jonas 
riprenderà a fine anni Settanta. Cfr. 
H. Jonas, Il principio responsabilità. 
Un’etica per la civiltà tecnologica, 
Einaudi, Torino, 1993. 

13 Si veda R. Altieri, La rivoluzione 
nonviolenta. Per una biografia intel-
lettuale di Aldo Capitini, Biblioteca 
Franco Serantini, Pisa, 1998, p. 119.  

14 A. Capitini, L’atto di educare, La 
Nuova Italia, Firenze, 1951, pp. 7-8. 

15 Voltaire, Dizionario filosofico, 
Newton, Roma, 1991, pp. 251-252. 

16 Le citazioni letterali, differiscono 
leggermente da quelle di Capitini, 
perché tratte dalla nuova versione 
delle Scritture. Cfr. AA. VV., La 
sacra Bibbia, CEI-UELCI, s.c., 2008, 
p. 1283. 

17 A. Capitini, L’atto di educare, cit., p. 
7. 

18 In questo vi è una piena sintonia, 
benché partendo da premesse anali-
tiche differenti, con Louis Althusser, 
del quale resta celebre “Ideologia e 

apparti ideologici di Stato”, Critica 
marxista, No. 5, 1970, pp. 23-65.  

19 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, 
Célèbes, Trapani, 1966, p. 85. Degno 
di menzione il giudizio in merito di 
Marco Catarci, Il pensiero disarmato. 
La pedagogia della nonviolenza di 
Aldo Capitini, Prefazione di Alex 
Zanotelli, Armando, Roma, 2013, p. 
37.  

20 A. Capitini, Nuova socialità e riforma 
religiosa, Einaudi, Torino, 1950, p. 
107  

21 Che in Kant, nonostante in non sempre 
lineare utilizzo nel corso del tempo, 
appare riferibile al singolo, a differ-
renza dell’etica, che abbraccia l’uma-
nità. 

22 “Agisci in modo da trattare l’umanità, 
tanto nella tua persona quanto nella 
persona di ogni altro, sempre nello 
stesso tempo come un fine, e mai 
unicamente come un mezzo”. 
Ricordiamo brevemente che per 
Immanuel Kant i princìpi pratici che 
regolano la nostra condotta vengono 
distinti in massime e imperativi. Le 
prime sono prescrizione di valore 
soggettivo, valide cioè per l’individuo 
che le adotta, mentre i secondi hanno 
valore oggettivo e universale, in 
quanto si pongono nei termini di un 
comando valido per chiunque. Gli 
imperativi, a loro volta, si scindono in 
ipotetici e in categorici. Questi ultimi 
assumo la forma del ‘devi’ puro e 
semplice, di legge etica. I. Kant, 
Fondazione della metafisica dei 
costumi, Paravia, Torino, 1954, p. 70. 

Sul punto si veda anche la tesi di M. 
Catarci, Il pensiero disarmato, cit., 
pp. 44-45, che di Capitini richiama 
questo aspetto autodefinitorio, con-
nettendolo intimamente con la quasi 
inevitabilità dello sbocco anti-istitu-
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zionale quando si prendano le messo 
dalla teoria della compresenza.      

23 Se ne legga la lucida ricostruzione 
offerta da P. Polito, L’eresia di Aldo 
Capitini, prefazione di Norberto 
Bobbio, Stylos, Aosta, 2001. 

24 Su quest’aspetto del pensiero di 
Mounier, cfr. G. Maccaroni, Emma-
nuel Mounier e Simone Weil. 
Testimoni del XX secolo, Aracne, 
Roma, 2010, p. 9.  

25 Cfr. N. Elias, Il processo di 
civilizzazione, il Mulino, Bologna, 
1969, pp. 74-75. 

26 O. Romano, La comunione reversiva. 
Una teoria del valore sociale per l’al 
di là del moderno, Carocci, Roma, 
2008, p. 18. 

27 M. Magatti, Libertà immaginaria. Le 
illusioni del capitalismo tecno-
nichilista, Feltrinelli, Milano, 2009, 
pp. 15 e 29. 

28 U. Galimberti, Psiche e techne, cit., pp. 
703-705. 

29 M. Magatti, Libertà immaginaria, cit., 
pp. 41-42. 

30 Cfr., per esempio, I. Kant, Critica del 
giudizio, Laterza, Bari, 1960, Parte I, 
Sezione I, Libro I, parag.2, p. 44.  

31 Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne, 
cit., p. 225. 

32 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. 
Un libro per tutti e per nessuno, 
Adelphi, Milano, 1968, p. 34.  

33 J. Dewey, Natura e condotta 
dell’uomo, La Nuova Italia, Firenze, 
1958, p. 69. 

34 U. Galimberti, Psiche e techne, cit., p. 
237.  

35 Cfr. G. Reale, Corpo, anima e salute. 
Il concetto di uomo da Omero a 
Platone, Raffaello Cortina, Milano, 
1999.  

36 U. Fadini, La vita eccentrica. Soggetti 
e saperi nel mondo della rete, 
Dedalo, Bari, 2009, p. 145.  

37 Cfr. U. Galimberti, L’inganno. La 
competenza tecnica e politica, in 
AA.VV., Prometeo e la democrazia, 
AlboVersorio, Milano, 2009, p. 64. 

38 Cfr. G. Falcicchio, I figli della festa, 
cit., pp. 67-68.  

39 Basti pensare a quanto scritto nel 
Vangelo di Luca, rivolto a una comu-
nità cristiana non palestinese, nel 
quale, quasi a chiusura del testo, 
l’invito che il Risorto rivolge ai pro-
pri discepoli nei pressi di Emmaus, è 
chiaro e inequivoco e, sebbene appa-
rentemente inserito nel solco della 
tradizione delle Scritture, radical-
mente innovativo: “Nel suo nome [di 
Cristo] saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusa-
lemme” (Luca 24, 47). La citazione 
letterale è tratta da AA. VV., La 
sacra Bibbia, cit., p. 1693.    

40 F. M. Dostoevskij, I fratelli 
Karamazov, Volume I, Garzanti, 
Milano, 1993, p. 351.  

41 Cfr. sul punto l’analisi condotta da F. 
Cassano, L’umiltà del male, Laterza, 
Roma-Bari, 2012, p. 9 (Cassano fa 
tuttavia riferimento a un’edizione del 
romanzo diversa da quella che 
abbiamo innanzi citato). 

42 M. Tronti, senza titolo, in AA. VV., 
Politica e Profezia, cit., pp. 25 e 29. 

43 Tale è anche il profeta carismatico 
proprio soprattutto della cultura 
ebraica, la cui predicazione è non sol-
tanto rivolta contro il potere costi-
tuito, ma veicola sempre un 
messaggio costruito su valori ritenuti 
universali e perciò in grado di 
oltrepassare le barriere della Babele 
linguistica.  

44 Con consonanza lessicale evidente con 
il principio etico che Hans Jonas 
riprenderà a fine anni Settanta. Cfr. 
H. Jonas, Il principio responsabilità. 
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Un’etica per la civiltà tecnologica, 
Einaudi, Torino, 1993. 

45 Jacques Derrida si è però chiesto se la 
spirale della violenza possa avere mai 
fine. Al francese, infatti, sembra che 
arrestare la violenza significhi, re-
alisticamente, soltanto arrestare quella 
nuova e ‘naturalizzare’ quella vecchia; 
dal momento che anche noi, la nostra 
lingua, le nostre sacertà sono un risul-
tato di passate violenze, la violenza 
diventa una conseguenza inevitabile. 
E la prima forma di violenza giace 
nella predicazione. Un essere senza 
violenza sarebbe un essere che si 
produrrebbe fuori dall’essente: nulla, 
non-storia, non-produzione, non-
fenomenicità. “Una parola che si 
producesse senza la minima violenza 
non de-terminerebbe nulla, non 
direbbe nulla, non offrirebbe nulla 
all’altro; non sarebbe storia e non 
mostrerebbe nulla”. J. Derrida, La 
scrittura e la differenza, Torino, 
Einaudi, 1982, p. 189. La prima ridu-
zione possibile della violenza, allora, 
come rilevato da Franco Cassano 
sulla scia del filosofo d’oltralpe, 
passa attraverso la sospensione della 
sacertà, riducendo il carattere naturale 
della nostra designazione delle cose, 
il peso della nostra cosmologia, con-
trollando il nostro “etnocentrismo”, 
ricordandoci che, quando prendiamo 
la parola, sono anche le parole che 
prendono noi e che l’intersezione di 
eventi e significati nella quale siamo 
nati non è stata scelta da noi ma ci si 
è imposta come ovvia (quando tale, 
come accennato, non è), con la stessa 
naturalità della nostra struttura fisio-
psichica. Cfr. F. Cassano, Approssi-
mazione. Esercizi di esperienza 
dell’altro, il Mulino, Bologna, 1989, 
p. 93.  

46 F. Cassano, Homo civicus. La ragio-
nevole follia dei beni comuni, Dedalo, 
Bari, 2004, pp. 19 e 27.  

47 Cfr. G Falcicchio, I figli della festa, 
cit., pp. 42-43. 

48 M. Cacciari, Drammatica della prossi-
mità, in E. Bianchi – M. Cacciari, 
Ama il prossimo tuo, il Mulino, 
Bologna, 2011, p. 98. 

49 I. A. Brodskij, Discorso all’inaugu-
razione del salone del Libro di 
Torino, 18 maggio 1988. 

50 S. Pavan, Lezioni di poesia: Iosif 
Brodskij e la cultura classica: il mito, 
la letteratura, la filosofia, Firenze 
University Press, Firenze 2006, p. 22. 

51 I. A. Brodskij, Un poeta e la prosa, in 
Id., Il canto del pendolo, Adelphi, 
Milano 1987, p. 187. 

52 A voler tacere, d’altronde, della 
famosa critica mossa ai Lumi da Max 
Horkheimer e Theodor W. Adorno, 
atterriti dinanzi alla barbarie devasta-
trice della libertà derivante dal ro-
vesciamento degli ideali dell’ 
Illuminismo (di un certo Illuminismo, 
dovremmo però correggere). Cele-
berrimo l’incipit della loro Dialettica: 
“L’Illuminismo, nel senso più ampio 
di pensiero in continuo progresso, ha 
perseguito da sempre l’obiettivo di 
togliere agli uomini la paura e di 
renderli padroni. Ma la terra intera-
mente illuminata splende all’insegna 
di trionfale sventura”. M. Horkheimer 
– T.W. Adorno, Dialettica 
dell’Illuminismo, Einaudi, Torino, 
1966, p. 11.  

53 Cfr. P. Barcellona, Elogio del discorso 
inutile. La parola gratuita, Dedalo, 
Bari, 2010, p. 115. 

54 Cfr. S. Latouche, La sfida di Minerva. 
Razionalità occidentale e ragione 
mediterranea, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2000, p. 10. 

55 M. Recalcati, Il complesso di 
Telemaco. Genitori e figli dopo il tra-
monto del Padre, Feltrinelli, Milano, 
2013, pp. 146-147. 
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56 Ibidem, p. 13. 
57 Ibidem, p. 44. 

58 G. Falcicchio, I figli della festa, cit., p. 
220.
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Fenomenul fascist în viziunea teoreticienilor marxişti 
[The Fascist Phenomenon Viewed by Marxist Theorists] 

 
Sabin DRĂGULIN 

 
Abstract. The author of this historiographical study aims to present some of the 
most interesting Marxist authors’ theses that have analysed the Fascism in the 
interwar period. The goal of this research is to offer, through these visions a 
better understanding over those theses following the need to identify the nature 
of the ideological struggle between the Communism and the Fascism. 
 
Keywords: : Fascism, First World War, crisis, proletariat, middle class. 
 
Introducere 
 
Apariţia mişcării fasciste în Italia 

în anii imediat următori încheierii 
Primului Război mondial a suscitat la 
nivelul gândirii politice discuţii aprinse 
cu caracter teoretic. Foarte interesant 
este că abordările teore-tice au avut 
un puternic caracter ideologic, fie că 
veneau de la dreapta sau de la stânga 
politică. 

Pe parcursul acestui articol inten-
ţioneză să prezint prin intermediul 
metodei descriptive unele dintre cele 
mai importante teorii care au pre-
zentat şi analizat fascismul. 

Primele reacţii au provenit de la 
teoreticienii marxişti deoarece, 
Revoluţia din Octombrie 1917 şi câş-
tigarea puterii politice de către bolşe-
vici în Rusia ţaristă a permis, pentru 
prima dată în istoria umanităţii, 
apariţia unei puteri politice care se 
revendica de la conceptele de 

dictatură de clasă şi de dictatură a 
proletariatului. 

În plan ideologic, apariţia fascis-
mului a poziţionat cele două mişcări 
politice pe poziţii antagoniste. De 
aceea, primii teoreticieni care au 
atacat mişcarea şi ideologia fascistă 
au fost cei situaţi la stânga politică. 
Acuzaţiile acestora, îndreptate împo-
triva fascismului se refereau cu pre-
cădere la funcţia politică a acestuia, 
care era aceea a menţine exploatarea 
de clasă a burgheziei în dauna 
proletariatului. 

Interesant este că, criticile adre-
sate acestui model ideologic porneau 
de la analiza regimului social pro-
movat de burghezie. Astfel, în com-
plexul de analize expuse de-a lungul 
timpului, autorii au pus accentul pe 
dezvăluirea lipsurilor, greşelilor, de-
fectelor etc., a „regimului burghez”. 
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Abordări teoretice 
 
Maurice Herbert Dobb a fost unul 

dintre cei mai importanţi economişti 
marxişti britanici din prima jumătate 
a secolului XX. Din punctul său de 
vedere, apariţia fascismului repre-
zintă rezultatul dezintegrării aşa nu-
mitei clasei mijlocii, determinată de 
criza economică, cauzată de disfunc-
ţionalităţile sistemului capitalist. 

Pentru Dobb, funcţia fascismului 
este dublă: aceea de a distruge, şi, 
dezintegra organizaţiile independente 
ale clasei proletare, pentru a avantaja 
interesele clasei mijlocii. Obiectivul 
acestei politici era ca, prin întărirea 
categoriilor burgheze, împreună cu 
organizarea naţiunii din punct de 
vedere spiritual şi militar, să se poată 
realiza un proiect avantajos de 
expansiune teritorială1. 

În conformitate cu această logică, 
capitalismul a evoluat spre o formă 
superioară, imperialismul. Pentru a 
susţine această politică, regimul capi-
talist a produs elemente ideologice 
care să garanteze o susţinere de masă 
pentru politica imperialistă2. 

Gheorghi Dimitrov, care a fost 
unul dintre cei mai importanţşi lideri 
ai Internaţionalei comuniste, consi-
dera că fascismul nu există doar în 
ţările unde au cucerit puterea politică, 
dar şi în acelea unde deţinea o largă 
bază de mase; „cu fascismul la putere 
se deschide dictatura teroristă a ele-
mentelor celor mai reacţionare, mai 
şoviniste, mai imperialiste ale capita-
lului financiar”. Făcând o comparaţie 
între nazism şi fascism, Dimitrov 
considera că, acesta din urmă este 

mai reacţionar deoarece fascismul nu 
este o putere situată deasupra cla-
selor, cum nu este nici puterea micii 
burghezii asupra capitalului financiar. 
Fascismul este puterea aceluiaşi 
capital financiar, este organizatorul 
teroarei împotriva clasei muncitoare 
şi a acelei părţi revoluţionare 
ţărăneşti precum şi a intelectualilor3. 

Lev Troţski, unul dintre liderii 
bolşevici care împreună cu Vladimir 
Ilici Lenin au reuşit să impună 
„puterea sovietelor” în vechiul im-
periu ţarist, considera că: burghezia „ 
pentru a rămâne la putere avea nevoie 
de fascism, cu toate că nu iubeşte 
metodele plebee ale acestuia”4. 

În concepţia lui Trotsky, fascis-
mul nu era altceva decât dictatura 
capitalului monopolist, iar mica bur-
ghezie îi era asociată. Ideologul mar-
xist atacă vehement clasa medie, 
identificată a fi mica burghezie, deoa-
rece era alcătuită din ţărani sărăciţi, 
mici comercianţi şi meşteşugari, care 
se lăsau tentaţi cu uşurinţă de pro-
misiunile făcute de fascişti, care 
promovau idei de solidaritate socială, 
înrolându-se activ în rândul acestora5. 

Într-un alt articol, tonul este mult 
mai dur, membrii mişcării fasciste 
fiind consideraţi a fi parte a maselor 
micii burghezii înfuriate, bande 
declasate, proletari sărăciţi şi demo-
ralizaţi, în fine toate acele categorii 
socialepe care capitalismul financiar 
îi împinge la disperare6. 

Palmiro Togliatti, membru de 
prim rang al elitei comuniste italiene, 
participând în anul 1926 la cel de al 
IV-lea Congres al Internaţionalei 
Comuniste, analizând regimul fascist, 
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considera că aceste „este un inel în 
lanţul de acţiuni ofensive conduse de 
burghezie pentru a distruge orice 
posibilitate şi orice speranţă de 
renaştere proletară”7. Pentru Togliatti, 
micul burghez nu este niciodată ceea 
ce crede că este, ideologia sa fiind 
mai mult sau mai puţin instrumentul 
altei clase care îl domină8. 

Doi ani mai tărziu, în 1928, 
Internaţionala Comunistă a realizat 
inventarul falimentului societăţii 
libere. Epoca imperialismului, înăspri-
rea luptei de clasă, izbucnirea războa-
ielor civile după încheierea Primului 
Război mondial considerat „impe-
rialist” au produs falimentul regi-
mului parlamentar burghez. Acest 
proces de reacţie burgheză impe-
rialistă, în anumite condiţii istorice, ia 
forma fascismului. Aceste condiţii 
istorice sunt: instabilitatea raportului 
capitalist, existenţa a numeroase ele-
mente declasate, sărăcirea unui strat 
larg din rândul micii burghezii rurale, 
continua ameninţare de acţiuni de 
masă din partea proletariatului. 
Pentru a garanta o mai mare stabi-
litate, fermitate şi continuitate, bur-
ghezia este tot mai atrasă de modelul 
fascist. Rolul principal al fascismului 
este de a distruge straturile comuniste 
ale proletariatului şi a liderilor săi9. 

Paul A. Baran şi Paul M. Sweezy 
puneau la îndoială fundamentele 
societăţii burgheze. Aceştia consi-
derau că regimurile democratice sunt 
conduse de oligarhii financiare care 
preferă în general sistemele demo-
cratice, deoarece pricipiul alegerilor 
şi al consultărilor populare nu face 
decât să-i consolideze poziţia evitând 

astfel excesele provocate de o dicta-
tură personală sau militară. Într-un 
astfel de regim, raporturile cu mişca-
rea de opoziţie sunt mult mai subtile, 
eficace, însă, la nevoie, ar putea să 
apeleze la un regim autoritar10. 

   A.Thalhrimer a încercat să 
răspundă la întrebarea: De ce în 
anumite ţări ca Polonia, Italia, 
Bulgaria sau Spania au apărut forme 
ale fascismului, în schimb în alte ţări 
ca S.U.A, Franţa, Anglia acest fapt 
nu s-a realizat? Răspunsul acestuia a 
fost că : forma fascistă a statului nu s-
a realizat în aceste ţări, deoarece a 
reuşit să-şi impună dominaţia la un 
nivel atât de ridicat încât a determinat 
„crearea unei noi garanţii politice” 
pentru a-şi asigura dominaţia. În 
situaţii critice, această tendinţă ar 
putea să conducă la forme de 
dictatură deschisă a capitalului, care 
nu este obligatoriu să fie similar cu 
fascismul. Acceptarea formei fasciste 
se datorează unui sentiment de 
nesiguranţă pe fondul unei amenin-
ţări cu o iminentă revoluţie militară. 
După ce burghezia a consumat toate 
formele sale de apărare apelează la 
acest tip de alternativă pentru a-şi 
menţine dominaţia socială11. 

O. Bauer consideră că în ţări ca 
Polonia sau Iugoslavia nu se poate 
afirma că au existat guverne fasciste, 
acestea fiind regimuri contrare-
voluţionare care au imitat fascismul. 
În concepţia sa, erau două cauze care 
au provocat apariţia fascismului : 
războiul şi crizele economice. Răz-
boiul a dezrădăcinat o mare a popu-
laţiei care la momentul reântoarcerii 
acasă s-au găsit în imposibilitatea de 
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a se reintegra. Aceştia au fost orien-
taţi în sens ideologic, militar, antide-
mocratic şi naţionalist. Crizele eco-
nomice au redus la nivel de mizerie şi 
deziluzie largi mase de mici burghezi 
şi ţărani, deoarece marele capital pus 
în situaţia de a-şi reduce profitul a 
mărit gradul de exploatare a acestora.  

Din punctul său de vedere bazele 
fascismului aveau două izvoare: 
a) ideologia naţionalistă a micului 

burghez orientată împotiva ma-
relui capital ca şi al proleta-
riatului; 

b) sprijinul acordat de marele 
capital.  
Această susţinere se încadrează 

în teoria lui Thalheimer care vedea 
instaurarea fascismului ca o soluţie 
pusă în practică de burghezie12. 
Bauer argumentează că dacă mişca-
rea fascistă a fost pentru început o 
mişcare de masă a micii burghezii, 
accederea la putere a putut avea loc 
doar în momentul în care a primit 
sprijinul clasei capitaliste. Această 
mişcare a fost utilizată pentru a 
zdrobi clasa muncitoare. În acest 
mod, „clasa capitalistă s-a servit de 
această mişcare plebee şi rebelă” dar 
în realitate nu credea un moment să-i 
cedeze puterea şi în general îi 
„dispreţuia” pe liderii mişcării. Auto-
rul consideră că prin aducerea regi-
mului fascist la putere s-a reuşit într-
o măsură mult mai directă influen-
ţarea puterii politice în raport cu 
situaţia existentă în regimul demo-
cratic. În acelaşi timp, înrolarea 
maselor burgheze în rândurile mişcă-
rii a paralizat câmpul de acţiune a 
acestora care se vor găsi în scurt timp 

în imposibilitatea de a-şi apăra 
interesele. 

Încercând să sistematizăm ideile 
expuse anterior, observăm că teoriile 
marxiste doresc să formuleze o expli-
caţie ştiinţifică a fenomenelor isto-
rice. În cazul fascismului, toate 
teoriile marxiste au ca punct comun 
determinismul socio-economic. Cu 
toate că există explicaţii şi accente 
diferite sunt delineate următoarele 
aspecte comune: 
1) capitalismul implică exercitarea 
din partea deţinătorilor de capital a 
puterii de control asupra mijloacelor 
de producţie. Această realitate im-
plică existenţa unei importante puteri 
politice în mâna marelui capital ce 
produce o slăbiciune şi un sentiment 
de dezorientare din partea salariaţilor. 
2) din motive interne a sistemului 
capitalist, apare o evoluţie cunoscută 
sub numele de imperialism ceea ce a 
produs elemente ideologice chemate 
să sprijine o politică de acest tip. 
3) capitalismul a produs o paupe-
rizare şi o proletarizare a societăţii, 
cu accent pus pe clasa medie, proces 
ce a permis dilatarea ideologiei naţio-
naliste şi imperialiste ce a avut ca 
rezultat crearea unei baze sociale 
pentru mişcările fasciste. 
4) capitalismul reprezintă izvorul 
profundelor crize economice care au 
permis în anumite ţări să apară 
mişcări fasciste. 
5) crizele economice au subminat 
stabilitatea politică şi ideologică a 
sistemului capitalist fapt ce a permis 
naşterea unor mişcări anticapitaliste. 
În anumite cazuri clasa conducătoare 
a preferat să distrugă legalitatea 
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parlamentară şi parlamentarismul cu 
scopul de a-şi păstra dominaţia, 
instaurând dictatura fascistă. 
6) cucerirea puterii politice din 
partea mişcării fasciste nu ar fi putut 
avea loc fără un sprijin financiar şi 
logistic din partea unor sectoare 
principale ale clasei conducătoare. 
7) un stat organizat pe principiile 
legalităţii parlamentare care ar fi 
permis mişcării muncitoreşti să-şi 
facă auzite propriile idealuri nu ar fi 
avut o bază socială care să-i permită 
să aibă o politică imperialistă. Era 
nevoie ca toate resursele interne, eco-
nomice, politice, militare şi psiho-
logice să fie concentrate în mâna 
statului, iar această politică nu poate 
fi realizată decât de fascism13. 

 George Douglas Howard Cole a 
fost un socialist libertarian britanic ca 
a considerat că fascismul a fost un 
aliat al capitalismului şi nu doar un 
simplu lacheu al intereselor acestuia. 
Dezvoltarea sa a fost în mod gradual 
a fost infuenţată atât de condiţiile 
economice de după război, cât şi de 
un puternic sentiment de aversitate 
faţă de societatea vremii promovat de 
tinerele generaţii. Din punctul său de 
vedere, a trata fascismul ca un simplu 
rezultat al cauzelor economice este o 
greşeală. În analiza fascismului 
trebuie să fie luate în considerare şi 
alte cauze care i-au influenţat 
apariţia14. Fascismul italian şi cel 
german nu a fost o nouă firmă a 
capitalismului imperialist, din contră 
a fost „o doctrină şi un mod de viaţă 
diferit” a treia forţă ce se impunea 
atât capitalismului imperialist, comu-
nismului cât şi socialismului. 

 Coll consideră că fascismul este 
o a treia cale, o a treia forţă care avea 
ca putere motrice mica burghezie 
care era „împotriva ambiţiilor egali-
tariste a clasei muncitoare şi care se 
regăseau într-o accentuată criză eco-
nomică datorată efectelor depresiunii 
economice”15. 

 Unul dintre cei mai importanţi 
teoreticieni marxişti italieni a fost 
Antonio Gramsci. Notorietatea gân-
ditorului sard s-a afirmat cu precă-
dere după încheierea celui de – Al 
Doilea Război Mondial. Destinul 
personal şi politic pe care eveni-
mentele tumultuoase din perioada 
interbelică le-au rezervat tânărului 
teoretician marxist au permis ca 
ideile sale să fie cunoscute, cu 
precăderea, după încheierea celei dea 
doua conflagraţii mondiale.  

 Abordarea pe care o are 
Gramsci în raport cu mişcarea şi 
ideologia fascistă se desfăşoară pe 
două linii principale: prima dintre 
acestea se înscrie în gândirea mar-
xistă europeană, în timp ce, a doua 
abordare principală porneşte şi ia în 
considerare realităţile interne ale 
statului şi societăţii italiene. 

 Încadrându-se în viziune mar-
xistă dominantă a timpului, Gramsci 
consideră că „apariţia fascismului se 
datorează revoltei micii burghezii ce 
a avut loc odată cu încheierea 
Primului Război Mondial, pentru 
cucerirea unei poziţii economice 
independente; fascismul este un nou 
instrument al dominaţiei de clasă, 
apărut cu scopul realizării unei unităţi 
organice între toate forţele burgheziei 
în cadrul unui instrument politic unic, 
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aflat sub o conducere centrală şi 
unică ce avea ca scop conducerea 
partidului, Statului şi al guvernului; 
raporturile conflictuale din interiorul 
societăţilor liberale, pe fondul con-
flictelor existente pe plan interna-
ţional, au permis apariţia şi dez-
voltarea mişcării fasciste”16. 

 Al doilea tip de abordare se 
referă la realităţile interne ale Italiei 
din perioada risorgimentală şi 
postrisorgimentală. Prentru Gramsci, 
colaborarea dintre reacţiunea agrară 
şi capitalismul industrial stă la baza 
apariţiei, organizării şi ulterior al 
acţiunii mişcării fasciste, cele două 
categorii fiind partea ce-a mai 
reacţionară din interiorul burgheziei 
italiene17; fascismul a apărut ca 
rezultat al reacţiei foarte slabe a 
Statului18. Noutatea pe care autorul 
sard a duce în interpretarea fascis-
mului este introducerea conceptului 
de „revoluţie pasivă” în raport noile 
realităţi sociale de după încheierea 
războiului. Pornind de la teoriile 
prezentate de Vincenzo Cuoco, 
Gramsci realizează o analiză inte-
resantă a modului de influenţarea a 
maselor, a tipului de activism politic 
şi a raportului dintre societatea civilă 
şi autorităţile statului. Conceptul de 
revoluţie pasivă este nodal în 
abordarea gramsciană deoarece, prin 
intermediul acestui concept teore-
ticianul sard reuşeşte să realizeze o 
teorie prin care a demonstrat că 
particularităţile istorice şi geopolitice 
care au condus la apariţia statului 
modern italian, menţinerea raportului 
de inegalitate dintre Nord şi Sud, 
introducerea „transformismului” de 

către guvernele liberale de drapta sau 
de stânga din peninsulă ca modalitate 
de a controla decizia politică la nive-
lul puterilor executive şi legislative a 
condus la o pervertire a valorilor 
modelului ideal al „statului modern”. 
Din acest motiv, distrugerea echili-
brelor interne specifice societăţii de 
status italiene care permisese men-
ţinerea şi supravieţuirea vechilor gru-
puri de putere feudale, în interiorul 
paradigmei reprezentate de statul 
modern, odată cu încheierea războ-
iului a condus la apariţia unei derive 
nedemocratice. Riscul distrugerii 
unei ordini sociale care se realizase 
cu greu pe parcursul fenomenului 
risorgimental, apariţia unei puteri şi 
ideologii (comunismul) în Rusia 
sovietică a aruncat masele care 
constituiau clasa mijlocie italiană în 
braţele lui Benito Mussolini. Inte-
resant este că, viitorul Duce a pro-
venit din rândurile mişcării socialiste 
italiene, şi nu din interiorul grupurilor 
conservatoare liberale radicale. Am 
putea spune că regimul autoritar al lui 
Mussolini s-a născut prin sciziunea 
unor grupuri radicale din interiorul 
mişcării socialiste. Astfel, mişcarea 
comunistă italiană care la situat la 
stânga extremă politică şi dreapta 
extremă fascistă au plecat din 
interiorul mişcării socialiste, care, 
încă de la începutul războiului înce-
tase să mai existe ca un partid anti-
sistem. De aceea, fasciştii şi comu-
niştii s-au organizat ca partide 
antisistem, atacând de pe poziţii ideo-
logice atât liberalismul, cât şi 
socialismul italian. 
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 Cele două partide politice se 
construiseră dea lungul timpului în 
baza unor ideologii politice care, deşi 
aflate pe poziţii diferite şi opuse 
aveau ca punct comun concepţia 
menţinerii regimului constituţional 
parlamentar şi lupta pentru 
revendicări politice menite să asigure 
pacea socială. 

 
Concluzii 
 
Concepţiile teoreticienilor mar-

xişti prezentaţi pe parcursul acestui 
studiu îşi cvalibrează criticile aduse 
fascismului pornind de la paradigma 
luptei de clasă. Pentru aceştia, există 
două clase situate pe poziţii opuse, 
burghezia (identificată prin inter-
mediul clasei mijlocii) şi prole-

tariatul. Apariţia fascismului se 
datorează intrării în criză a clasei 
mijlocii, datorită crizei economice. 
Aceasta îşi are originile şi este 
sprijinită de categorii diferite ale 
clasei mijlocii. Scopul acestui efort a 
fost acela de aşi menţine dictatura de 
clasă văzută sub cheia de inter-
pretare a dominaţiei sociale. Iar 
aceasta nu putea fi menţinută decît 
prin înfiinţarea şi susţinerea unei 
mişcări politice ce avea ca obiectiv 
distrugerea organizaţiilor proleta-
riatului, impunerea terorii împotriva 
acelor reprezentanţi ai clasei 
muncitoare, a ţărănimii şi intelectua-
lilor care doreau schimbarea rapor-
turilor sociale în interiorul raportu-
rilor de putere ale regimurilor libe-
rale italiene. 
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INTERVIU 
 

 
Relansarea proiectului de integrare europeană presupune o 

luptă politico-culturală cu ideologia neoliberală 
[The revival of the European integration project requires a 
political and cultural struggle with the neoliberal ideology] 

 
Interviu cu Profesorul Angelo Chielli 
Intervista con il Prof. Angelo Chielli 

 
Abstract: The conflicts within the European Union have always been and will 
always be purely political. The concentration of power in the hands of independent 
and supranational authorities leads to their removal from the control of the 
political institutions and democratic procedures. A revival of the European 
integration project could be based on a tough politico-cultural fight in a position 
to undermine the neoliberal ideology. Restarting the process of European 
integration cannot be the fruit of a ghostly economic recovery or stabilization of 
the balance states, but only as a result of a change in perspectives and objectives. 
To further be a viable project, the European Union needs some changes. 
Politically, it must be a question of political conflict recovery, reunification of 
alternative forces and proposing a different idea of Europe compared with that of 
the markets, specific to the neoliberalism. In the ideal contents plan, the concept of 
solidarity needs to be re-proposed, as a legal principle that allows the 
establishment of links outside those of family or community type. In this respect, 
solidarity is not only a guardianship, but even a direct exercise of freedoms. 
 
Keywords: migration, neoliberalism, solidarity, foreign, European Union. 

 
1. Domnule Profesor, dumnea-
voastră consideraţi că astăzi, în 
Europa (şi mă refer aici strict la 
spaţiul entităţii politice al Uniunii 
Europeană) se află în desfăşurare 
un război al civilizaţiior sau cel 
puţin unul cu caracter religios 
religios? 

Cred că dumneavoastră vă referiţi 
la cartea lui Samuel P. Huntington, 
Ciocnirea civilizaţiilor şi noua ordine 
mondială, unde faimosul politolog 
nord-american presupunea că noile 
conflicte ce vor apărea odată cu 
încheierea Războiului Rece vor avea 
ca motivaţie diferenţele de „civili-
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zaţie” pe care autorul le-a identificat.  
Cu toate acestea, dincolo de criteriile 
efemere şi contradictorii pe care 
autorul nostru le-a identificat pentru a 
le clasifica, putem considera că fie-
care „civilizaţie” acoperă în interiorul 
său realităţi atât de largi şi greu de 
înţeles încât sunt greu asimilabile. În 
plus, Huntington asumă conceptul de 
cultură în sens naturalist, fără să se 
întrebe asupra proceselor ce au 
condus la apariţia respectivelor iden-
tităţi culturale. „Cultura” preia, în 
acest fel, o conotaţie pre-politică iar, 
prin urmare, şi conflictele dintre cul-
turi apar ireductibil din „mentali-
tatea” caracteristică fiecărei civili-
zaţii. Am putea vorbi, în termeni 
actuali şi desigur mult mai rafinaţi, 
de un darwinism cultural. 

În mod asemănător am putea 
folosi acelaşi timp de raţionament şi 
la tema ce priveşte conflictul dintre 
religii. Totuşi, eu consider că, 
dimpotrivă, conflictele din interiorul 
Uniunii Europene au fost dintot-
deauna şi vor fi întotdeauna de natură 
strict politică. Asistăm în sfera eco-
nomico-productivă la o concentrare a 
puterii în termeni financiari şi 
tehnologici. În faţa acestor procese de 
verticalizare se dezvoltă ca model 
omogen un sistem instituţional care 
tinde să se suprapună tradiţionalelor 
forme de guvernare de secol XIX. 
Acest nou sistem instituţional este o 
reţea alcătuită din autorităţi indepen-
dente şi instituţii supranaţionale (ce 
foloseşte cu precădere şi din ce în ce 
mai des standardele de calitate şi 
certificare ale agenţiile private). Ca-
racteristica acestei „forme de guver-

nare deteriorate” este că reduce cone-
xiunea în interiorul Statului modern 
dintre normă şi teritoriu şi, ca urmare, 
apare fenomenul sustragerii contro-
lului acestora din partea instituţiilor 
politice şi a procedurilor democra-
tice, care au rămas în continuare în 
paradigma orizontului statal-terito-
rial. Aceste puteri noi se legitimează 
pe nedovedita prezumţie că aparţin 
sferei necesităţii tehnice, ce apar ca 
fiind din ce în ce mai convingătoare, 
cu cât nu provin din interiorul unei 
voinţe politice, ci din însăşi natura 
fenomenelor economice şi sociale. 

Uniunea Europeană, ce este un 
proiect politic prin excelenţă aparţi-
nând perioadei postbelice, s-a trans-
format în timp într-un exemplu de 
putere deteriorată. Cei care se opun 
acestor procese (care nu sunt neapă-
rat necesare) au rămas ancoraţi în 
logica de guvernare a secolului trecut. 

Aceste forţe antagoniste nu au 
fost în stare să elaboreze nici în plan 
organizatoric, nici în plan cultural, şi 
mai ales în cel politic, o strategie în 
faţa sfidării lansate de către neoli-
beralism. Acestea au demonstrat că 
au fost în stare să manifeste doar o 
majoră confuzie care le-a condus la 
luarea unor poziţii defensive şi de 
respingere. Drept urmare, este nece-
sar să repolitizăm conflictele sau să le 
neutralizăm catalogându-le ca pro-
bleme de „ordine publică” sau ca un 
rezultat al unei eficienţe reduse în 
aplicarea soluţiilor tehnice propuse 
de către „experţi”. 

 
1. Lei ritiene che oggi in 
Europa (mi riferisco, in senso 
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stretto, all’Unione Europea),  sia 
in corso  uno “scontro di civiltà” 
o, almeno, uno scontro religioso?  

 
Credo Lei si riferisca al testo di 

Samuel P. Huntington Lo scontro 
delle civiltà e il nuovo ordine 
mondiale, in cui il famoso politologo 
statunitense ipotizzava che i conflitti 
successivi alla Guerra Fredda si 
sarebbero posizionati lungo le 
direttrici che separano le differenti 
“civiltà” dallo stesso Huntington 
individuate.  Orbene, al di là dei labili 
e disomogenei criteri scelti dal nostro 
autore per classificarle, le singole 
“civiltà” sono al proprio interno così 
ampie da ricomprendere situazioni 
difficilmente assimilabili. Inoltre, 
Huntington assume il concetto di 
cultura in un significato naturalistico, 
senza interrogarsi sui processi di 
produzione delle identità culturali. 
“Cultura” acquista, in questo modo, 
un connotato pre-politico e, pertanto, 
anche i conflitti tra le culture appa-
iono il portato della irriducibilità 
delle “mentalità” caratteristiche delle 
singole civiltà. Quasi si trattasse, in 
termini riaggiornati e sicuramente più 
raffinati, di un darwinismo culturale. 

Analoghe considerazione possono 
essere svolte riguardo allo scontro 
religioso. Al contrario ritengo che lo 
scontro all’interno della Unione 
Europea sia sempre e soltanto di 
natura strettamente politica. Assis-
tiamo nella sfera economico-pro-
duttiva ad una concentrazione di 
potere in termini finanziari e 
tecnologici. A questi processi di 
verticalizzazione è omogeneo un 

nuovo assetto istituzionale che tende 
a sovrapporsi alle tradizionali forme 
di governo novecentesche. Questo 
nuovo assetto istituzionale è un 
ordito composto da autorità indipen-
denti ed enti sovranazionali (in 
particolare è sempre più frequente 
l’utilizzo di norme di qualità e di 
certificazione da parte di agenzie 
private). Ciò che caratterizza questa 
“forma di governo deteritorializzata” 
è il venir meno del nesso, proprio 
dello Stato moderno, tra norma e 
territorio e di conseguenza il sottrarsi 
al controllo di istanze politiche ed 
alle procedure democratiche che, al 
contrario, sono rimaste entro l’oriz-
zonte statal-territoriale.   

Questi nuovi poteri si legittimano 
sulla base delle indimostrata (impre-
giudicata) presunzione di collocorsi 
nella sfera della necessità tecnica, 
tanto più cogente in quanto derivante 
non da una volontà politica ma dalla 
natura stessa dei fenomeni econo-
mico-sociali. 

L’Unione Europea, progetto poli-
tico per eccellenza del periodo post-
bellico, si è trasformata nel tempo in 
un esempio di potere deterrito-
rializzato. 

Coloro che si oppongono a questi 
processi (ripeto per nulla necessari) 
sono rimasti ancorati alla logica 
propria degli Stati del secolo scorso. 
Queste forze antagoniste non sono 
state in grado né sul piano orga-
nizzativo, né su quello culturale, né, 
soprattutto, sul piano politico di 
elaborare strategia all’altezza della 
sfida lanciata dal neoliberismo. Esse 
manifestano un profondo disorienta-
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mento che le conduce a prese di 
posizioni solo negative o difensive. 

Occorre ripoliticizzare i conflitti e 
non neutralizzarli o come problemi di 
“ordine pubblico” o come risultato di 
una insufficiente efficienza nell’ 
applicazione delle soluzione tecniche 
proposte dagli “esperti”.  

 
 

2. Cum evaluaţi politicile euro-
pene ce privesc domeniul inte-
grării migranţilor din spaţiul 
intra- şi extracomunitar? 

 
Punctul meu de vedere este în 

totalitate negativ, pornind de la sim-
pla constatare că Europa nu are o 
politică de primire a migranţilor. 
Aceasta se limitează doar să gestio-
neze (şi o face rău!) criza. Iar această 
politică este în aşteptarea posibilităţii 
de a controla sau bloca fluxurile de 
migraţie provenite cu precădere din 
arealul meridional al Mediteranei. 
Pentru a nu vorbi de afirmaţiile ridi-
cole ce vorbesc de bombardarea 
vaselor cu migranţi sau de intervenţia 
militară în Libia. Aceste puncte de 
vedere ne permit să înţelegem, dacă 
mai era încă nevoie, mizeria clasei 
politice europene. Europenii nu îşi 
dau seama (şi, totuşi, istoria ar trebui 
să ne înveţe ceva) că procese migra-
torii atât de masive nu pot fi guver-
nate: este nevoie să dezvoltăm, într-o 
perioadă foarte scurtă de timp, 
politici reale de primire şi integrare a 
migranţilor care, să nu uităm, fug din 
faţa unor situaţii teribile care sunt, în 
cea mai mare parte a lor, rezultatul 
deciziilor iresponsabile luate la nive-

lul politicii internaţionale ale pute-
rilor europene, UE fiind la rândul său 
parte; în timp, este necesar ca UE să 
îşi elaboreze o politică externă pro-
prie, autonomă, care să aibă puterea 
de a intra în competiţie cu marile 
puteri imperiale ce sunt SUA, în 
primul rând, apoi Rusia, iar aici 
suntem obligaţi să includem şi China. 

Trebuie să afirmăm cu un realism 
crud: NATO este pentru Europa o 
cămaşă de forţă pe care actualele 
condiţii globale nu o mai fac accep-
tabilă, pentru că SUA şi Europa sunt 
purtătoarele, de multe ori, ale unor 
viziuni adeseori contradictorii. Unica 
politică ce trebuie să fie adoptată este 
aceea de a colabora la nivel de ega-
litate cu ţările nordafricane şi din 
Orientul Mijlociu pentru a putea rezol-
va probleme cauzate de imigraţie. 

 
2. Come valuta le politiche 
dell’UE in materia di integrazione 
dei migranti nello spazio intra ed 
extra comunitario?  

 
Il mio giudizio è totalmente 

negativo per la semplice constata-
zione che l’Europa non possiade una 
politica d’accoglienza. Si limita a 
gestire (male!) l’emergenza. Tutto 
nell’attesa di poter controllare o 
bloccare l’immigrazione proveniente 
principalmente dalla sponda meri-
dionale del Mediterraneo. Per non 
parlare delle ridicole affermazioni di 
bombardare i barconi o d’intervento 
militare in Libia. Queste afferma-
zione ci fanno comprendere, se ce ne 
fosse ancora bisogno, la miseria delle 
classi dirigenti europee. Gli europei 
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non si rendono conto (eppure la storia 
dovrebbe insegnare qualcosa) che 
processi migratori così massicci non 
si governano: occorre dotarsi, nel 
breve periodo, di vere politiche di 
accoglienza e integrazione di soggetti 
che, non dimentichiamolo, fuggono 
da situazioni terribile che sono, nella 
maggior parte dei casi, frutto di scelte 
di politica internazionali scellerate 
delle potenze occidentali, Europa 
compresa; nel lungo periodo è 
necessario che l’Unione Europea 
elabori una propria ed autonomo 
politica estera, ne avrebbe la forza e 
le caratteristiche per proporne una 
che potrebbe competere con quelle 
delle potenze imperiali Stati Uniti in 
primis e poi Russia e, oramai, dob-
biamo includere stabilmente anche la 
Cina. 

Dobbiamo affermarlo con cru-
dezza e realismo: la NATO è per 
l’Europa una camicia di forza che le 
mutate condizioni globali non con-
sentono più di sopportare dato che 
Stati Uniti ed Europa sono portatori 
di visioni ed interessi spesso con-
fliggenti. 

 
3. Ce înseamnă astăzi a fi 
„străin” în cadrul Uniunii 
Europene? 

 
Situaţia străinului, mai ales dacă 

prin acest termen ne referim la mi-
grant, este cu mult dincolo de limitele 
umane ale milei. Tragediile care au 
loc în fiecare zi în Mediterana, cu mii 
de morţi, aşteaptă în zadar dreptate. 
Pentru cei ce supravieţuiesc odată ce 
au ajuns pe teritoriul european, 

situaţia care îi aşteaptă este aceea a 
unei adevărate suspendări a oricărui 
tip de drepturi. Ei sunt închişi în 
centre – pe care doar o nesecată ima-
ginaţie le poate considera a fi „Centre 
de primire a solicitanţilor de azil” – 
ce sunt asemănătoare închisorilor 
sau, aşa cum se întâmplă în zilele 
noastre la Roma, Milano, Ventimiglia, 
sunt abandonaţi pe stradă sau în gări. 

Adeseori, imigraţia, aşa cum se 
întâmplă în ultimele săptămâni la 
Roma, reprezintă ocazia declanşării 
unor înspăimântătoare cazuri de 
corupţie între societăţile care gestio-
nează primirea acestora şi admi-
nistratorii publici. Aceste fenomene 
sunt cu atât mai odioase cu cât se 
întâmplă pe spinarea celor mai 
nevoiaşi şi lipsiţi de apărare. 

Însă aspectul cel mai grav în 
domeniul consecinţelor politice şi 
sociale care este asimilat cu imigraţia 
este percepţia de nesiguranţă. Ecuaţia 
imigrant = delincvent (sau, în anu-
mite situaţii, terorist) este mai puter-
nică decât orice alt tip de dezminţire, 
ce provine dealtfel din datele pe care 
le avem la dispoziţie. Fondată pe 
această frică nerealistă, dar care de 
acum este puternic înrădăcinată în 
cadrul unor largi straturi ale popu-
laţiei, dreptele xenofobe îşi 
construiesc propriile platforme poli-
tico-electorale. Iar după aceea, pentru 
a eclipsa acel ethos fără de care 
niciun tip de politică nu poate 
supravieţui, clasa noastră condu-
cătoare atât de disfuncţională a uitat 
cuvintele din Evanghelia lui Marcu: 
„căci flămând am fost şi mi-aţi dat 
mâncare, am fost însetat şi mi-aţi dat 
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să beau; eram un străin şi m-aţi 
găzduit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav 
şi m-aţi vizitat, închis şi aţi venit pe 
la mine”.  

 
3. Cosa significa essere 
straniero oggi  nel contesto 
dell’Unione Europea? 

 
La situazione dello straniero, so-

prattutto se con tale termine ci rife-
riamo al migrante, è ben oltre i limiti 
del diritto e della umana pietà. 

Le tragedie che si verificano 
quotidianamente nel Mediterraneo, 
con migliaia di morti, attendono, 
invano, giustizaia. Per coloro che 
sopravvivono, una volta giunti in 
territorio europeo, la situazione che 
gli si prospetta è quella di una vera e 
propria sospensione dei più elemen-
tari diritti. Reclusi i centri –  che solo 
una inesauribile fantasia può definire 
Centri di Accoglienza dei Richiedenti 
Asilo –  simili a prigioni oppure, è il 
caso proprio di questi giorni a Roma, 
Milano, Ventimiglia, letteralmente 
abbandonati per strada o nelle 
stazioni ferroviarie. 

Spesso  l’immigrazione è l’occa-
sione, è sempre il caso di Roma di 
queste ultime settimane, di spaven-
tosi fenomeni di corruzione tra im-
prese che gestiscono l’accoglienza e 
amministratori pubblici. Fenomeni 
tanto più odiosi quanto più speculano 
sulle disgrazie dei più bisognosi e 
indifesi. 

Ma l’aspetto gravido di conse-
guenze politiche e sociali è l’assi-
milazione tra immigrazione e 
aumento della percezione d’insicu-

rezza. L’equazione immigrato ugale 
delinquente (o, a seconda dei casi, 
terrorista) è più forte di qualsiasi 
smentita, smentita proveniente dai 
dati a nostra disposizione. Su questa 
infondata paura, ma oramai ben 
radicata in larghi strati della società, 
le destre xenofobe stanno costruendo 
le proprie cospicue fortune politico-
elettorali. 

E’ l’ulteriore capolavoro delle 
nostre disastrate classi dirigenti, far 
ecslissare quell’ethos, senza il quale 
nessuna politica può sopravvivere, 
espresso nelle parole del Vangelo di 
Marco: «perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; ero forestiero 
e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi». 

 
 

4. Putem vorbi astăzi de o criză 
ideologică a Uniunii Europene 
sau mai degrabă de o „criză a 
mitului” UE? 

 
Dacă prin criză ideologică înţe-

legem o criză a idealurilor ce le-au 
împins după război pe anumite state 
să dea viaţă unui prim proiect de 
unificare europeană, constatăm că 
aceasta nu există: acele idealuri sunt 
astăzi din ce în ce mai actuale. 
Totuşi, este de necontestat astăzi 
faptul că UE traversează o profundă 
criză ce se manifestă cu precădere în 
dificultăţile de a elabora acele politici 
ce sunt cu adevărat comune. Din 
modestul meu punct de vedere, criza 
UE este în mod esenţial politică. De 
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la Maastricht încoace, procesul de 
integrare europeană a asumat cono-
taţii din ce în ce mai pregnant neo-
liberale. Pe scurt şi în cuvinte puţine, 
piaţa este motorul şi arbitrul în jurul 
căruia sunt organizate economiile, 
politica, societatea. Corolarul acestei 
opinii este că oricărui obiect sau 
relaţie, chiar şi socială, îi poate fi 
atribuit un preţ. Consecinţa acesteia 
este că aşa numitele „sfere din afara 
pieţei” tind în mod inevitabil să se 
restrângă. 

Proiectul neoliberal ne demon-
strează astăzi propriile limite – chiar 
dacă continuă să îşi conserve presti-
giu şi autoritate – ce se regăsesc în 
interiorul propriilor principii fonda-
toare. A pune piaţa şi, deci, interesul 
privat ca singură mişcare înseamnă 
că ne condamnăm la o viziune limi-
tată. Interesele prin natura lor au o 
privire îndreptată către realitatea ime-
diată. Incapabile să producă ordine, 
vor conduce în mod necesar la haos 
şi anarhie şi, drept urmare, interesul 
este pus în mod constant în pericol. 

Criza ultimelor două decenii, ce 
nu s-a reflectat doar în Europa ci la 
nivel global, în finanţe, economie, 
relaţiile internaţionale este produsul 
invalidării vechilor criterii de secol 
douăzeci. În acest gol, particularul şi 
nu generalul tinde să se univer-
salizeze: este haos. Dacă am recu-
noaşte că în această analiză există un 
oarecare fundament, atunci o relan-
sare a proiectului de integrare euro-
peană ar putea să se bazeze pe o luptă 
dură politico-culturală (capabilă să 
organizeze şi să coaguleze forţe ce 
acum sunt disipate şi lipsite de 

perspective) în măsură să submineze 
ideologia neoliberală. Trebuie să con-
tinuăm a spune că: reînceperea pro-
cesului de integrare europeană nu 
poate fi rodul unei fantomatice reve-
niri economice sau a unei stabilizări a 
balanţelor statelor, ci doar ca urmare 
a unei schimbări a perspectivelor şi 
obiectivelor. 

 
4. Possiamo parlare di una 
crisi ideologica della Unione 
Europea o piuttosto di una “crisi 
del mito” della Unione Europea? 

 
Se per crisi ideologica inten-

dessimo crisi degli ideali che spin-
sero nel secondo dopoguerra alcuni 
paesi a dar vita ad un primo abbozzo 
di aggregazione europea, constatiamo 
che non viè crisi: quegli ideali sono 
oggi più che mai attuali. 

E’ innegabile però che l’Unione 
Europea attraversa una profonda crisi 
che si manifesta sopratutto nella 
difficoltà di elaborare politiche che 
siano veramente comuni. A mio 
modesto parere la crisi dell’Unione 
Europea è essenzialmente politica. 
Da Maastricht  in poi il processo 
d’integrazione europea ha assunto 
connotati sempre più neoliberali. In 
breve, e molto schematicamente, il 
mercato come unico motore e arbitro 
intorno al quale organizzare l’eco-
nomia, la società, la politica. Il corol-
lario di tale assunzione è che a qua-
lunque oggetto o relazione, anche 
sociale, possa essere attribuito un 
prezzo. La conseguenza è che le 
cosiddette “sfere non di mercato” 
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tendono inevitabilmente a restrin-
gersi.  

Il progetto neoliberale mostra oggi 
tutti i propri limiti –  sebbene conser-
vi ancora prestigio e autorità –  limiti 
che sono costitutivi ovvero interni ai 
suoi stessi principi ispiratori. 

Porre il mercato e quindi l’inte-
resse particolare come unico movente 
significa condannarsi ad una visione 
di corto respiro. Gli interessi per pro-
pria natura, hanno lo sguardo rivolto 
al breve periodo. Incapace di pro-
durre ordine, l’arbitrio conduce ne-
cessariamente al caos, ma nell’anar-
chia anche il proprio “particolare” è 
costantemente in pericolo. 

La crisi dell’ultimo ventennio, 
non solo in Europa bensì a livello 
globale, nella finanza, nell’economia, 
nelle relazioni internazionali è il 
prodotto dell’esaurimento dei vecchi 
criteri ordinatori novecenteschi. In 
questo vuoto il particolare tende ad 
universalizzarsi: è il caos. 

Se riconoscessimo a questa analisi 
un qualche fondamento, allora un 
rilancio del progetto d’integrazione 
europea  potrebbe basarsi soltanto su 
una dura battaglia politico-culturale 
(capace di organizzare e coagulare 
forze ora disperse e prive di prospet-
tive) in grado di sovvertire l’ideo-
logia neoliberale. Occorre ribadirlo: 
la ripresa del processo d’integrazione 
europea non può essere il frutto né di 
una fantomatica ripresa economica, 
né di un aggiustamento dei bilanci 
statali ma unicamente da un rovescia-
mento di prospettiva e di obiettivi. 

  

5. Asistăm la o criză a 
modelului social european? 

 
Desigur, modelul social european 

– aşa cum noi l-am cunoscut în va-
riantele sale naţionale axate pe 
securitate socială, furnizată de siste-
mele bunăstării sociale şi încrederea 
în rolul progresist ale instituţiilor 
publice – a fost în mare parte 
demontat în baza unei interpretări 
parţiale ale Agendei 2000 Lisabona. 
Atacul asupra modelului social 
european a venit în primul rând pe 
terenul politico-instituţional. Politi-
cile neoliberale au reprezentat o 
adevărată ruptură (chiar dacă în sine 
ele reprezintă o continuitate cu tre-
cutul) în raport cu sistemele demo-
cratice ce s-au afirmat după al doilea 
război mondial. Primatul, în spiritul 
secolului XX, al sferei politice asupra 
celei economice s-a răsturnat odată 
cu neoliberalismul. 

Consecinţa acestei inversări este 
că procesele de democratizare apar ca 
un obstacol în faţa desfăşurării logicii 
de piaţă. De aici tentativa de a scinda 
cuplul participare/decizie. Decizia nu 
mai este o sinteză finală a unei 
participări, cea mai amplă posibilă 
între actorii individuali, colectivi şi 
instituţii. Aceasta tinde să se autono-
mizeze în raport cu sfera publică şi să 
se reprezinte ca fiind de tip „tehnic”. 
Evident că în faţa acesteia apare 
superfluu şi insuportabil orice fel de 
control democratic. Nemulţumirea 
faţă de activitatea politică din partea 
cetăţenilor, care se manifestă printr-o 
redusă afluenţă la seriile de alegeri şi 
neîncrederea în clasa politică actuală, 
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găseşte o raţiune profundă în dezar-
ticularea binomiului participare/ 
decizie. 

Deprecierea medierii democratice 
produce un vot instituţional în care 
cade vicitmă, în primul rând, Statul. 
Acesta din urmă apare ca fiind un 
prestator de servicii în beneficiul 
figurilor independente: consumatori, 
utilizatori, producători, contribuabili 
etc., etc. Statul nu mai încorporează 
niciun interes colectiv, niciun exem-
plu de egalitate socială sau de funcţie 
redistributivă. 

Până la urmă, modelul social 
european, aşa cum a fost enunţat şi 
realizat începând cu anii ’40 ai seco-
lului trecut, nu mai are niciun motiv 
de a exista atâta timp cât au dispărut 
ipotezele etice, adică mai exact acea 
legătură între democraţie, welfare şi 
sistemul de valori. În planul practic, 
politicile de liberalizare şi de commo-
dofication au dat o nouă lovitură şi 
poate definitivă modelului social 
european. 

 
5. Stiamo assistendo ad una 
crisi del modello sociale europeo? 

 
Certamente, il modello sociale 

europeo così come lo abbiamo co-
nosciuto, nelle sue varianti nazionali,  
incentrato su sicurezza sociale, for-
nita dai sistemi di welfare, e fiducia 
nel ruolo progressivo delle istituzioni 
pubbliche, è stato in buona parte 
smantellato sulla base di una inter-
pretazione parziale e fuoviante dell’ 
Agenda 2000 di Lisbona. 

L’attacco al modello sociale euro-
peo è avvenuto in primo luogo sul 

terreno politico-istituzionale. Le poli-
tiche neoliberali hanno rappresentato 
una vera e propria rottura (sebbene 
presentino se stesse in termini di 
continuità con il passato) rispetto agli 
assetti democratici affermatosi nel 
secondo dopoguerra. Il primato, tipi-
camente novecentesco, della sfera 
politica su quella economica si 
rovescia nel suo contrario nel neoli-
berismo. La conseguenza di questo 
capovolgimento è che i processi di 
democratizzazione appaiono come un 
ostacolo al pieno dispiegarsi della 
logica di mercato. Da qui i tentativi 
di scindere il nesso partecipazione/ 
decisione. La decisione non è più la 
sintesi finale di una partecipazione, la 
più ampia possibile, tra attori indi-
viduali, collettivi e istituzioni. Essa 
tende ad autonomizzarsi dalla sfera 
pubblica ed a rappresentarsi come 
“tecnica”. Ovviamente nei suoi con-
fronti appare superfluo e risulta 
insopportabile qualsiasi controllo 
democratico. La disaffezione nei 
confronti dell’attività politica da 
parte dei cittadini, che si manifesta in 
una scarsa affluenza alle tornate 
elettorali e nella sfiducia verso il ceto 
politico trova trova la sua profonda 
ragione nella disarticolazione del 
binomio partecipazione/decisione. 

La svalutazione della mediazione 
democratica produce un vuoto istitu-
zionale in cui la prima e principale 
vittima è lo Stato. Ques’ultimo 
appare come un prestatore di servizi a 
vantaggio di figure disgregate ed 
irrelate: consumatori, utenti, produt-
tori, contribuenti ecc. ecc.. Lo Stato 
non incorpora più alcun interesse 
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collettivo, nessuna istanza di ugua-
glianza sociale o funzione redistri-
butiva.   

In definitiva il modello sociale 
europeo così come era stato ipo-
tizzato e ralizzato a partire dagli 
anni’40 del secolo passato non ha più 
alcuna ragione di esistere dal mo-
mento sono venuti meno i presup-
posti etici e politici ovvero  quel 
legame tra democrazia, welfare e 
sistema valoriale.  

Sul piano pratico le politiche di 
liberalizzazione  e di commodofi-
cation hanno inferto un ulteriore e 
forse definitivo colpo al modello 
sociale europeo. 
 

6. Care credeţi că este astăzi 
„marele păcat” al Uniunii 
Europene? 

 
Din răspunsurile anterioare apare 

clar care este părerea mea: marea 
limită a procesului de integrare 
europeană este deficitul democratic. 
Desigur, nu este posibil să fie 
introdus imediat, la nivel continental, 
raportul parlament-guvern pe care îl 
întâlnim la nivelul statelor membre. 
Sunt mult mai importante diferenţele 
(de orice tip: economic, cultural de 
venit) existente între diferitele „re-
giuni” europene. În acelaşi timp, re-
ducerea organului legislativ în raport 
cu cel executiv (de altfel, procesul 
este tipic pentru toate democraţiile 
occidentale din ultimele decenii) se 
dovedeşte a fi periculos tocmai din 
cauza acelui minunat şi de nereprimat 
„concert al diferenţelor” care caracte-
rizează Uniunea Europeană.  

Doar în interiorul unui organ 
reprezentativ acea bogăţie a diver-
sităţii poate fi, în acelaşi timp, exal-
tată şi identificate momentele de 
sinteză. Predominanţa organelor non-
reprezentative slăbeşte pluralitatea, 
impunând doar puterea egoismelor 
celor puţini. În spatele executivelor 
va continua să acţioneze raţiunea de 
stat. Acesta este marele păcat, 
adevăratul scandal pe care trebuie să 
îl respingem. 

 
6. Quale pensa sia oggi “il 
grande peccato” dell’Unione 
Europea? 
 
Dalle risposte precedenti appare 

chiaro che, a mio parere, il grande 
limite al processo di integrazione 
europeo è il deficit democratico. 

Sicuramente non è possibile tra-
durre immediatamente sul piano con-
tinentale il rapporto parlamento-go-
verno che riscontraimo a livello degli 
stati membri. 

Troppo rilevanti sono i dislivelli 
(di ogni genere: economici, culturali, 
di reddito) esistenti tra le varie “re-
gioni” europee. Tuttavia, il ridimen-
sionamento dell’organo legislativo 
rispetto all’esecutivo (processo, 
peraltro, tipico di tutte le democrazie 
occidentali negli ultimi decenni), si 
rivela particolarmente pericoloso pro-
prio per quel meraviglioso e insoppri-
mibile “concerto delle differenze”che 
caratterizza l’Unione europea. 

Solo all’interno di un organo 
rappresentativo quella ricchezza di 
diversità può essere, al tempo stesso, 
esaltata e trovare momenti di sintesi 
efficace. 
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La prevalenza di organi non 
rappresentativi indebolisce la plura-
lità imponendo solo la potenza degli 
egoismi di pochi. Dietro gli esecutivi 
continua ad operare la ragion di stato. 

Questo è il grande peccato, il vero 
scandalo che dobbiamo respingere. 

 
 

7. Este posibilă o reântoarcere 
a naţionalismelor? 

 
Criza economică şi stoparea pro-

cesului de integrare pot să creeze 
condiţiile, şi în parte deja a făcut-o, 
pentru afirmarea mişcărilor naţio-
naliste. Credinţa că închistându-ne în 
propriile particularităţi ar fi mai uşor 
să facem faţă loviturilor globalizării 
cucereşte consensuri din ce în ce mai 
mari. Nu trebuie să subestimăm peri-
culozitatea acestor poziţii conside-
rându-le un simplu folclor sau 
nostalgii lipsite de efecte. Naţiona-
lismul care, sub ochii noştri, începe 
să prindă formă şi conştiinţă prezintă 
caractere inedite şi ne creează difi-
cultăţi să îl individualizăm. 

Ne gândim imediat la Frontul 
Naţional al lui Marie Le Pen, care i-a 
preluat conducerea. Abandonând slo-
ganurile violent rasiste şi conser-
vatoare din trecut, Le Pen a ştiut să 
îmbine temele clasice naţionaliste cu 
apărarea celor care au fost cel mai 
dur loviţi de criza economică şi de 
procesele de globalizare. Această 
mixtură periculoasă de autoritarism, 
autarhie şi apărare a statului bună-
stării sociale (cetăţenia ca atribut 
inseparabil al naţionalităţii), a avut un 
succes major în cadrul electoratului 

dur al stângii istorice, răvăşind geo-
grafia politică franceză şi proiectând 
Frontul Naţional către succese 
electorale de negândit doar în urmă 
cu câţiva ani. 

Frontul Naţional a devenit mo-
delul către care extrema dreaptă euro-
peană priveşte cu interes şi admiraţie. 
Acesta ne face să înţelegem cât ar 
putea să fie de distrugătoare conse-
cinţele afirmării noii drepte naţio-
naliste în scenariul politic european. 

 
7. E’ possibile un ritorno dei 
nazionalismi? 

 
La crisi economica e l’arresto del 

processo di integrazione possono 
creare le condizioni, ed in parte lo 
hanno già fatto, per l’affermazione di 
movimenti nazionalisitici. 

La convinzione che richiudendosi 
nel proprio particolare sia più facile 
parare i contraccolpi della globalizza-
zione conquista consensi crescenti.  

Non bisogna sottostimare la peri-
colosità di queste posizioni conside-
randole semplice folklore o nostalgie 
prive di effetti. 

Il nazionalismo che sotto i nostri 
occhi sta prendendo forma e con-
sistenza, presenta caratteri ineditiche 
ne rendono difficoltoso l’indivi-
duazione. 

Pensiamo al mutamento subito dal 
Front Nationale da quando Marine Le 
Pen ne ha assunto la direzione. 
Abbandonati gli slogans violente-
mente  razzisti e conservatori del 
passato, la Le Pen ha saputo coniu-
gare i classici temi nazionalisti con la 
difesa di coloro che sono stati più 
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duramente colpiti dalla crisi econo-
mica e dai processi di globalizza-
zione. Questa pericolosa miscela di 
autoritarismo, autarchia e difesa dello 
stato sociale (la cittadinanza come 
inseparabile dalla nazionalità), ha 
avuto una vasta presa tra le roccaforti 
della sinistra storica, sconvolgendo la 
geografia politica francese e proiet-
tando il Front Nationale verso suc-
cessi elettorali impensabili solo 
alcuni anni fa. 

Il Front Nationale è diventato il 
modello a cui l’estrema destra euro-
pea guarda con interesse e ammira-
zione. 

Questo ci fa comprendere quanto 
possano essere dirompenti le conse-
guenze dell’affermarsi della nuova 
destra nazionalista sullo scenario 
politico europeo. 

 
 

8. Ce ar fi de făcut pentru con-
tinuarea cu succes a proiectului 
european?  

 
Cred că în plan politic trebuie să 

se pună problema relansării con-
flictului politic, reunificarea forţelor 
alternative şi propunerea unei idei 
diferite de Europa în comparaţie cu 
aceea a pieţelor, specifică neolibe-
ralismului. 

În planul conţinuturilor ideale este 
nevoie să fie repropus conceptul de 
solidaritate, înţeles totuşi – sau nu în 
mod exclusiv – nu în sens voluntarist 
şi personalist, ci ca un principiu 
juridic. Într-adevăr, acesta s-a născut 
tocmai pe acest teren şi acesta îi este 
semnificaţia ce trebuie să fie 

recuperată: solidaritatea ca obligaţie 
juridică ce permite instaurarea unor 
legături în afara celor de tip familial 
sau comunitar. 

Acesta trebuie să fie punctul cen-
tral pe care să se instituie principiul 
de organizare a instituţiilor comu-
nitare, ce nu trebuie să fie limitat 
doar în spaţiul drepturilor sociale, ci 
să se extindă în orice formă de 
drepturi. În acest sens, solidaritatea 
nu este doar o tutelă, ci chiar şi un 
exerciţiu direct ale libertăţilor. Pus ca 
obligativitate în sensul de a frâna 
procesul de mercantilizare a socie-
tăţii, principiul solidarităţii a găsit 
deja în Carta Europeană a 
Drepturilor Fundamentale, adoptată 
la Nissa în anul 2000, o primă formă 
embrionară. Este nevoie ca punctele 
ce se regăsesc în ea să fie întărite şi 
continuate ca parte a unui proces. 

 
8. Cosa si deve fare per portare 
avanti con successo il progetto 
europeo? 

 
Credo che sul piano politico ci si 

debba porre il problema di rilanciare 
il conflitto politico. Riunificare le 
forze alternative e proporre una di-
versa idea di Europa rispetto a quella 
dei mercati propria del neoliberismo. 

Sul piano dei contenuti ideali 
occorre riproporre il concetto della 
solidarietà intesa però non – o non in 
modo esclusivo –  in senso volonta-
ristico e personalistico ma come prin-
cipio giuridico. Infatti, esso nasce 
proprio su questo terreno ed è proprio 
in questo significato che deve essere 
recuperato: la solidarietà come vin-
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colo giuridico che consente l’instau-
rarsi di legami che prescindono da 
quelli familiari o comunitari. 

Esso deve costituire il fulcro, il 
nuovo principio organizzativo delle 
istituzioni comunitarie ed in quanto 
tale non deve essere confinato solo 
nell’ambito dei diritti sociali ma 
estendersi a qualsiasi forma di diritti. 
In questo senso la solidarietà non è 
solo tutela ma anche esercizio diretto 
delle libertà. 

Posto come un katechon, in grado 
di frenare il processo di merci-

ficazione della società, il principio di 
solidarietà ha trovato già nella Carta 
Europea dei Diritti Fondamentali 
adottata a Nizza nel 2000 una prima 
embrionale specificazione. Occorre 
proseguire e rafforzare i preziosi 
spunti in essa presenti. 

 
Interviu realizat de Prof.univ.dr. 

Sorin BOCANCEA 
Traducere de Dr. Ioana Cristea 
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Languages in XVIIth Century 
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Abstract: It is not simple to place John Milton in a specific political current of 
the English historical context of 17th century. In detail, we want to study Milton’s 
prose works to extract the topics of the English civic and political tradition in the 
First Revolution age. In these terms, we’ll analyze the Commonplace Book, a 
collection of commentaries about texts and authors, and about various subjects: 
the interpretations of Machiavelli in the Old English tradition of the Modern 
age, the idea of man’s freedom and his relationship with natural law and 
political authority, according to the general perspective of the Puritan religion, 
which characterizes Milton’s political language. 
 
Keywords: Revolution, Machiavelli, Republicanism, Reformation, freedom, 
religion, classicism. 

 
Introduction 
 
The variety of thematic and lin-

guistic registers adopted by John 
Milton during his intense cultural and 
civil experience could be a funda-
mental and further instrument to 
understand the absolute originality of 
the poet’s personality in the complex 
background of the civil war. 

Thinking of including Milton in a 
renewed canon of authors of the 
history of political thought, freeing 
him from the unidirectional inter-
pretation which tends to privilege the 
figure of the poet over the one of the 
pamphleteer and political prose 

writer – diminishing even his active 
role in the context of the experience 
of Cromwell’s Protectorate1 –, not 
only does it mean reasserting its com-
plete relevance to a way of interpre-
ting and problematizing the crucial 
themes of the civil literature of the 
17th century, but it contributes to pro-
pose, once again, the peculiar topica-
lity of the corpus of his works, 
essential to shed light upon a crucial 
period of English political history. 

Considering Milton’s work in a 
new way answers the need to take up 
again the study of a classic, the fame 
of which, at this point, is fully ad-
mitted in the context of the political 
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tradition of English republicanism as 
well. The need to broaden the view 
even more generously over this 
author corresponds to the need of 
offering a thorough interpretation of 
English history, justified by the 
happy union between the religious 
and civil dimension and by the pre-
sence, in Milton’s work, of funda-
mental elements of the political 
lexicon, which constitute, on top of 
it, decisive historical thresholds. 

He embodies the specificity of a 
context where the result of the strong 
elements of modern age European 
conscience could be found, from 
Calvinism (since it is the rigorous 
precipitate of the Reformation) to 
Judaism, to republicanism up to the 
debate on civil living, as an echo of 
the humanistic cultural heritage. 

 Historically, Milton can be consi-
dered as the result of a new repre-
sentation of the societas: he fully 
takes his place within the historio-
graphical context of the period of 
religious conflicts, he takes part in 
the only republican “experiment” of 
English history – embracing the 
active resistance of the Puritans – and 
he has all the civil and cultural 
inclinations of the language of the 
forms of political conscience, one of 
which is certainly represented by 
regicide. The incidence of the reli-
gious sphere, in his experience, 
weighs both on the fact of making the 
belligerent and liberating act of the 
regicide topical again and on the 
historical process of the civil 
construction, and of the ways of 
representing it. 

More specifically, for the research 
which is planned to be developed 
here, it will be interesting to verify to 
what extent the sense and the writing 
of the works of an author such as 
Machiavelli, who embodies the most 
accomplished essence of the political 
lexicon of modernity and with whom 
many exponents of seventeenth-cen-
tury English republican civil culture, 
from Harrington to Neville, from 
Sidney to Nedham, affect Milton’s 
work, in a period of time which goes 
from the violent fall of the Stuart 
government to the first years of the 
Restoration.  

However, there is, obviously, no 
intention of going over the dense and 
complex chapter of the reception and 
the circulation of Machiavelli in 
England during the 17th century; on 
this topic there is an abundant and 
rich bibliography2. Moreover 
Milton’s biographical sketch allows 
the organization of a relatively inde-
pendent disquisition also with regard 
to the peculiarity of the ways which 
define his approach to a political 
tradition immediately preceding or 
contemporary with a canon of aucto-
res considered as classics of the 
thought, to whom he most frequently 
refers to as model against which to 
pit himself and to exploit, in that 
uninterrupted ethical and aesthetic 
tension between Judaism and the 
Hellenizing culture3.  

 The education of the poet as a 
Londoner developed starting from an 
in-depth knowledge of classical lite-
rature, an inheritance received since 
the years of his apprenticeship in 
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Latin, matured under the direction of 
the Scottish Thomas Young and was 
enriched during the years at Christ’s 
College at Cambridge. His education 
was always mediated by an unsha-
kable faith in the puritan cause4, 
along with an uncommon knowledge 
– even among his contemporaries – 
of Italian culture and humanistic 
tradition, obvious even in the unusual 
attention given to the linguistic 
element and to the problem of lexical 
choice. 

Due to his strict background – 
which on one hand urged him to 
advance proposals of change in the 
civil culture of his time, and on the 
other allowed him to be appointed 
Secretary for Foreign Languages in 
Crowell’s Council of State (1649) – 
it is important to dwell upon some 
key concepts such as reformation, 
education, liberty, law (in the 
strongly concentrated sense of the 
Jewish divine law, and moreover in 
the value of the law considered as a 
custom and not as positive law) 
which recur in many of Milton’s 
works written between the 40s and 
60s of the 17th century. They are cru-
cial to understand the modality of the 
dialogue that the writer wants to 
establish with civil institutions and 
his idea of the relationship between 
the individual and the religious 
authority, in the peculiarity of that 
political climate uncertain between 
the mood of “radicalism” and the one 
of the so-called “elitist republi-
canism” and in which the circulation 
of Machiavelli is even more intense. 

The background of Milton’s expe-
rience is an historical landscape 
which undergoes deep changes and in 

which – as documented by Christopher 
Hill – the issues concerning the de-
cline of the model of the monarchy 
for divine right can be found in the 
moment which sees European culture 
assimilate the lexicon of the doctrine 
of natural law and of the tradition of 
natural right, while the need to reread 
English civil history takes shape, 
starting from the relationship 
between revolution, religion and the 
ruling of the church5. 

 
 
The Reformation and the 
reforms in Milton’s writing 
 
In the specificity of the role pla-

yed by England during the religious 
conflicts which took place between 
the second half of the 16th century 
and the following, Milton’s contri-
bution acquires great value for its 
connotation in terms of paideia and 
for the claim of the centrality of 
liberty and of the responsibility of 
individuals. This personal need com-
bines with the historical function the 
English nation has of being a 
counterpoint as regards to the other 
European realities, connoting itself, 
for example, as at an opposite pole 
from the Catholic-Christian Spanish 
reality and embracing a clear-cut 
pluralization and relativization of 
religious languages, up to speaking 
about the problem of legitimacy of 
the sovereign power and the conflict 
between politics and religion. 

The conceptual paradigm from 
which the entire reflection of the 
author of Paradise Lost originates is 
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represented by the fundamental the-
matic heart constituted by the 
Reformation. Interpreted according 
to a multi-faceted range of meanings, 
the Reformation acquires, in the 
lexicon of Milton’s literature, the 
characteristic of a project of civil and 
cultural education capable of pro-
moting a Reformatio, as a new form 
around which a hopefully changed 
society will be organized. Due to this 
ambitious plan, the Reform which 
Milton turns his attention to concerns 
every aspect of social and political 
life. A first crucial front on which the 
impact of this theme is measured, 
obviously is the religious one: the 
political model of Milton’s order, 
developed theoretically between the 
writing of The Tenure of Kings and 
Magistrates (1649) and 1660, the 
year of the publication of the 
pamphlet The ready and easy way to 
establish a free Commonwealth, 
originates from the observation of the 
political crisis witnessed by England 
and from an inflamed polemic 
against the English Episcopal insti-
tution, from the refusal of the model 
of a hierarchized church, widely 
supported by the policy of the Stuart 
crown, and so from the debate con-
cerning the function of the binomial 
religion-liberty. 

Published anonymously in 1641, 
On Reformation touching church-
discipline in England is the first of a 
series of prose works by Milton 
which deal with the age-old issue of 
the reformation of the English church 
– intended as a general Reformation 
of the ecclesiastical discipline – and 

originates from the protests which 
followed the London Petition of 1640 
and were rooted in the remote anti-
Episcopal polemic which dated back 
to the last decades of the 16th century.  

Therefore already from these first 
reflections, liberty is represented as a 
ground which fosters religion, consi-
dered as a space and discourse on 
tolerance, the government of God 
and not of the Church, liberty in the 
dialogue between God and man on 
the basis of the claim on the 
indi+vidual’s right to directly read 
the Bible to encourage the “free 
interpretation” of all people and to 
challenge the absoluteness of the 
principle of authority. Milton’s 
extremely political criticism could be 
combined to this aspiration. His criti-
cism goes to the model of the 
monarchy of the sovereignty which 
rejects the assumption of inclusion of 
civil life in the mesh of religion – 
established by the terms of the peace 
of Augsburg (1555) – and outlines 
the complexity of the new political 
reality, made up of the popular6 com-
ponent and of a motivated subjecti-
vity which directly communicates 
with the divinity, by then impossible 
to represent only through the power 
of the King. 

The protestant Reformation, com-
bining with the lexicon of the puritan 
revolution, constitutes, in the writing 
of this puritan poet, the sense of a 
precise political option as well, which 
relies on the revolution which acts as 
a regulating power; in this sense 
Milton’s experience is a result of the 
culture of the societas, where the 
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religious effect weighs both on the 
forms of the violent act of regicide, a 
topic which according to Mario 
D’Addio makes Milton the follower 
of a tradition of authors committed to 
the same theme7, and on the more 
complex dimension of the quality of 
the civil construction. 

When the concept of sovereignty 
takes on the characteristic of tyranny, 
the criticism against it emerges with 
strength already in the pages of the 
treatise The Tenure of Kings and 
Magistrates – and afterwards in the 
anti-royalist Eikonoklastes and in the 
Defensio secunda Pro Populo 
Anglicano – written and published in 
a period of time between the im-
prisonment and the beheading of 
Charles I. With these events, regicide 
is legitimized and the sovereignty of 
the people and the right to resist the 
power of the Crown with arms, when 
this power neglects the pact with the 
people, are claimed8. At the same 
time, since the beginning of the 
pamphlet, while dwelling upon the 
nature itself of men, inclined to move 
away from the “government” of their 
own reason and to submit to different 
forms of tyranny, Milton writes: „If 
men within themselves would be 
governed by reason, and not gene-
rally give up their understanding to a 
double tyranny, of custom from 
without, and blind affections within, 
they would discern better what it is to 
favor and uphold the tyrant of a 
nation”9.  

The point of the natural equality 
of men, of the importance of the free 
exercise of reason, along with the 

need to encourage the full expression 
of all the civil liberties individuals 
(worship, press, education) can be 
found already in this work considered 
a manifesto of the antimonarchical 
propaganda which goes so far as to 
even identifying monarchy and 
tyranny. 

According to Milton, the truest 
sense of the reformation, however 
originates, of course, from the re-
newal of the educational system as 
well. A new organic plan of the 
reorganization of the civil society is 
presented in the short pamphlet On 
education (1644), written in letter 
form following the Isocrates’s model 
and according to the humanistic 
tradition of the brief treatise of 
institution hominis, and dedicated to 
Samuel Hartlib, a promulgator, in 
England, of the cultural activities of 
the educationalist Comenio.  

The pamphlet starts from the 
education of young people, imagi-
ning a school and scientific system 
similar to the one promoted by the 
humanist Vittorino da Feltre. 

The fundamental guidelines 
which can be drawn by this work 
concern the religious and therefore 
civil topic; from the invitation to a 
direct reading of the Bible in 
Hebrew, to the wish for a reform of 
university knowledge still linked to a 
scholarly model leaning towards 
aestheticism, in favor of a knowledge 
system closer to a modern scientific 
Baconian utilitarianism, up to the 
great attention reserved to a canon of 
classical authors spread by the late 
medieval and humanistic culture, 



POLIS 

 74 

considered essential to foster the 
moral virtues of young people and to 
promote the growth of individual 
conscience, encouraging a total 
emancipation of individuals. 

Obviously, the path imagined by 
Milton gives particular value to the 
primacy of young people’s education, 
which is to be intended as a political 
act of civic education, an encoura-
gement to the constitution of a free 
society, made of free men, in the 
spirit of a judicious perception of 
human dignity and in the project of a 
regeneration of the community. 

As recently underlined by Rahe – 
who ascribes Milton to a mode of 
Republicanism which should be 
intended as a way of civil life – edu-
cation acquires a strategic political 
meaningfulness, in compliance with a 
canon taken integrally from ancient 
culture10. 

 
The historical and universal 
heart of man’s liberty 
 
In the biographical itinerary and 

in the patrimony of his writing, the 
acknowledgement of liberty, main-
stay of the individuals’ lives, embra-
ces, according to John Milton, both 
the religious belief in the value of 
free will and in the discovery of 
privately cultivated faith, and the 
civil belief in the freest expression of 
every civil or political human 
activity. 

The transposition of the conflict 
in religious matters obviously origi-
nates from the success of a totus 
religiosus human model, conformed 

to the Puritan creed and therefore in 
contact with a deep Calvinist root, 
starting from which an ethical dimen-
sion is constituted; a dimension 
which is absolutely intrinsic and un-
recognizable because it is determined 
by religion. 

It is this renewed idea of the 
relationship between individual and 
reason which inspires a regeneration 
of the community, the liberty of 
which, in the pages of Milton and 
other writers of the time, is not 
filtered only through the lexicon of 
the doctrine of natural law; the 
human prototype outlined by Hobbes 
in the Leviathan – published in 1651 
as Milton’s most famous monarcho-
mach treatise (Defensio Pro Populo 
Anglicano) – rooted in nature, 
governed by an ancestral bestiality 
and forced to the historical legitimi-
zation which comes from the doctrine 
of natural law, is in deep contra-
diction with Milton’s individual who 
on the contrary embodies the political 
community and makes a proble-
matizes sovereignty, suggesting a 
model of society inspired by a 
ciceronian civil culture. 

The choice of a republican para-
digm, in this sense, is not averse to a 
strong impression produced by the 
study of the auctores which still 
behave as a support for the idea of a 
society bound to the translation in 
practical terms of a civil ethics11; in 
this perspective it is possible to 
understand the sense of the true 
claiming to the freedom of the press 
promoted through Areopagitica 
(1644), an oration written according 
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to the noble models of classical 
literature. Through these pages, 
Milton seals the importance of the 
precious dialogue with books and 
ancient culture – so appreciated by 
Machiavelli in letter to Vettori of 10th 
December 1513, to mention only 
private letters. Milton undertakes 
what Mary Visik has defined a 
struggle for intellectual freedom12 
and launches an attack against the 
censorship law passed by the Star 
Chamber in 1637, abrogated a few 
years later by the Long Parliament, 
and reintroduced by the Long 
Parliament itself on 24th June 1643. 

As a clear witness of the value 
given by Milton to the process of 
conquest of this liberty – the most 
authentic expression of the moral 
responsibility of man – this pamphlet 
confirms the great and universal 
value of culture, its eternal vitality 
contained in the exemplarity of the 
teaching. The celebration of free will, 
however, and even the defense of the 
defeat of the free man, later 
transferred in the pages of Paradise 
Lost – in the verses which bear 
witness to Satan’s disobedience to 
God – is important for Milton in 
every aspect of civil life, both if the 
liberty of man declined in its social 
and individual reasons is considered, 
and if the claiming to liberty meets 
with regicide in its most extreme 
expression. 

The monarchomach tendency of 
Milton’s thought, and the over-
lapping of tyranny and monarchy, at 
least on the political front, is not 
linked to the idea of degeneration of 

the monarchic power, but rather to 
the firm belief that the institution 
itself of the monarchy necessarily 
takes sovereignty away from the 
people going against the idea of 
equality of all men. Instead, on the 
religious front, marked by the impact 
of puritan education, the criticism of 
sovereignty, completely explained in 
the Defensio prima, addressed to the 
French royalist Salmasius, combines 
very effectively with the anti-royalist 
contents of the Jewish tradition, 
object of Milton’s constant interest. 
The need to go back to reading the 
Holy Scriptures in Hebrew goes 
beyond a learned interest and 
suggests the terms of the attention the 
English poet gives to the meaning of 
God’s direct relationship with his 
people, to the sacredness of the 
Jewish cult marked by the recog-
nition of the only order established 
by the celestial divinity, to the 
importance of the non written law, 
which defines the terms of a dialogue 
in which man is an active individual, 
through his intellect, and is aware 
that „God uses not to captivat under a 
perpetuall childhood of prescription, 
but trusts him with the gift of reason 
to be his own chooser […]”13. 

The category of liberty, a funda-
mental element of Milton’s reflec-
tion, keeps together two antithetical 
historical forms, represented by 
regicide – as the suspension of the 
statute of peace – and by civil life, 
which is to be intended in the com-
plex quality of social life. 

From another point of view, 
according to Milton liberty is the 
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essence of a republicanism intended 
in a neoclassical and humanistic way, 
therefore it is man’s full participation 
to “active” politics, and expresses a 
level of guarantee stronger than the 
theme of monarchy, of sovereignty. 

In his apology of the 
Commonwealth government typical 
elements of republican political jour-
nalism interfere. These elements ori-
ginate from the appreciation of 
Polybius’s mixed government mo-
del14, together with the aversion to 
the hereditary monarchy, and even 
the possible tyrannical degeneration 
of monarchy itself. 

To these themes, through which 
the value of the humanistic and 
renaissance culture is proposed again, 
one could connect the theme of the 
presence, in truth limited, of the idea 
of liberty linked to the appreciation 
of the Machiavellian model of the 
Discorsi, adopted by a large group of 
Milton’s contemporaries, who 
followed a republican connotation, 
but absorbed by the author of 
Paradise Lost as well in a way which 
is not marginal, especially starting 
from the text of the Discorsi, which 
dates back to the years 1651-52, a 
period when, as Armitage notices, 
„Milton’s reading of the Discorsi 
supplied him with positive arguments 
for a period of constitutional change 
and realignment in foreign affairs”15. 

The most explicit reference to the 
work of the Florentine writer, as 
already underlined by Napoleone 
Orsini, is present in the Commonplace 
Book, a dense sequence of quotations 
and aphorisms coming from classi-

cism, medieval and humanistic cul-
ture and from contemporary political 
authors. His collection, discovered 
only in 1874, in Netherby Hall, is 
divided according to the topics – 
grouped in an index divided into 
three sections Ethical, Economical or 
Domestic and Political – and con-
cerning themes of the individual’s 
civil, political and ethical life, always 
accompanied by marginal notes, 
comments and brief considerations 
written by Milton himself. This is 
useful to reconstruct the chronology 
of the poet’s studies and to reflect on 
the canons of present auctoritates. 

It is interesting to see how authors 
of the Italian civil culture often 
support themes considered of great 
importance according to a modality 
of collecting sources which are 
mustered up to underpin the presen-
ted arguments. This modality is typi-
cal of the humanistic cultural tra-
dition and was also exploited by the 
Florentine himself. 

Within the thematic section 
entitled De Religione quatenus ad 
Rempublicam spectat belonging to 
the Index Politicus, Milton claims 
once again the need for religious 
liberty16, essential for the profession 
of religion and to set limits to the 
civil authority in religious matters, 
quoting twice the Machiavelli of the 
Discorsi, along with the Dante of the 
Purgatory.  

Insisting on the sense of the 
quotation of Discorsi I, 1017, Milton 
writes: „Machiavelli declares that the 
most highly praised of all mortals are 
those who imbue the minds of man 
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with true religion; more so even that 
those who, however admirably, have 
founded kingdoms and republic by 
human laws”18. From what he writes, 
not only does Milton’s admiration 
emerge for those who were able to 
imbue in the societas the sense of 
“true religion”, but the poet, by also 
declaring the inferiority of those who 
founded reigns and republics based 
on the laws of men, establishes the 
superiority of God’s law, alien to 
codifications and the basis of every 
civil community. Another quotation 
taken from canto XVI of Dante’s 
Purgatory (vv.7-17) follows, here 
Dante focuses once again on the 
theme of the “Due Soli” and on the 
downfall of the Roman Church „per 
confonder in sé due reggimenti”. In 
these pages of invocation to the 
secularization of the State, Milton 
makes his condemnation of the con-
fusion between political and religious 
authority clear. He considers it as 
harmful as the confusion existing 
between religion and State19.  

To close the section, Milton 
returns to the passage of the Discorsi 
I, 10 on the respect for religious 
opinions in the life of the State20, 
paraphrasing it completely and un-
derlines the liberal character of the 
republican government which opens 
to a beginning of tolerance: 
„Machiavelli holds that in a republic 
the opinions of men about religion 
should be free, even under good 
princes. In praising such rulers he 
says among other good things, “You 
will see under them the golden age 
where each man can hold and defend 
the opinion of his choice”21. 

The reference to this quotation 
taken from the Discorsi confirms 
Orsini’s convincing thesis, according 
to which: „[…] ciò che Milton ritiene 
dal Machiavelli non è il machia-
vellismo volgare, l’arte della frode e 
della violenza, che colpiva soprat-
tutto nel Principe, ma l’alto e 
vigoroso repubblicanesimo che domi-
na i Discorsi”22 and represents an 
important change in the consideration 
of a republicanism which should be 
intended as pluralization, that is a 
multiplication of the principles on 
which the system is founded: 
according to this interpretation the 
political order is the result of a 
manifold participation. As a matter of 
fact, Milton establishes a link, not 
alien to rhetorical suggestions, 
between the concept of civil liberty, 
as it filters through some pages of 
Machiavelli’s Discorsi, and his ideal 
of liberty, already close to the 
principle of political tolerance. 

 
Machiavellian recurrence in 
Milton 
 
The path to reading Machiavelli, 

in the specific period of the English 
history at issue, imposes the adoption 
of a twofold criterion of interpre-
tation based on history and philology. 

On the one hand, it seems 
necessary to pit oneself against the 
question of Machiavellism intended 
as an attraction-repulsion attitude 
towards the Florentine’s work, 
according to the different modes 
which become popular in Europe 
between the 16th and 18th century; on 
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the other hand, verifying the terms 
and the ways in which the 
Machiavellian paradigm is consi-
dered is necessary to understand its 
actual impact on Milton’s writing and 
to establish how much the reception 
of the (historical, political, literary) 
model is justified and how much is 
“occasional”. 

If the issue of Machiavelli’s 
presence in England is a chapter 
widely examined by critical litera-
ture, it is however useful to underline 
how, especially during the 17th cen-
tury, the tenor of the various inter-
pretations takes on different tones if 
compared to the ones which had 
connoted the post-Tridentine period.  

Reginald Pole’s invective is 
distant and Machiavelli is well 
received by the English as a modern 
interpreter of the experience of the 
Republican government. Even though 
some critics have insisted on the 
episodic character of Machiavelli’s 
presence in Milton, it is important to 
go back to study the entire corpus of 
the English poet’s works and to dwell 
upon texts like the oligarchical 
pamphlet A ready and easy way to 
establish a free Commonwealth 
(1660). In so doing the thinnest 
weave of connections with Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio – 
apart from the explicit recurrence – 
can be noticed supporting the evi-
dence already pointed out by Orsini 
and Raab and which is corroborated 
starting from implicit Machiavellian 
themes, which may have begun to be 
present in some of Milton’s works 
only from 155023.  

However, if compared to the tra-
dition of contemporary civil litera-
ture, it is not possible to record a 
systematic and significant presence 
of Machiavellian quotations such as 
to draw the impression of the 
sagacious search of a dialogue or of a 
comparison between the author of 
Paradise Lost and the Florentine. 

A general idea of Milton’s recep-
tion of some of Machiavelli’s passa-
ges, taken from the Discorsi and 
from the Arte della Guerra, could be 
drawn more immediately by focusing 
the attention on the recurrence in the 
Book of Commonplace and gathered 
from 1639. The quotations of 
Machiavelli which are present in this 
sort of “Zibaldone” of thoughts and 
notes are 19 in all: 2 are from Arte 
della Guerra, 17 from the Discorsi. 

Not few of these latter concern the 
religious topic24; others concern the 
more directly political reasoning in 
favor of the model of the republican 
government, some insist upon the 
theme of war or military practice. 

The passages taken from Discorsi 
II, 10 are two and one is taken from 
Discorsi II, 19. In these passages 
Milton recalls Machiavelli’s invita-
tion to not consider wealth as the 
sinew of war. As already pointed out, 
this recommendation is on the one 
hand a moral teaching and on the 
other a military one25; the other three 
passages are taken from Discorsi II, 
24, II, 12, II, 18 which belong to the 
section De disciplina militari where 
the uselessness of fortifications and 
Florentine’s explicit preference for 
infantry are reported26.  
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The reference to political and 
religious themes is of major interest: 
the two passages taken from the I and 
the II book of Arte della Guerra aim 
at celebrating the republican gover-
nment. Reopening Machiavelli’s 
question on the reasons of the 
superiority of those men who come 
from republics compared to those 
coming from kingdoms, Milton 
writes the quotation from the II book: 
„A Commonwealth is to be preferred 
to a monarchy. Why do more excel-
lent men come from republics than 
from kingdoms? Because in the 
former virtue (force) is honored 
while in the latter it is feared”27. Two 
of Machiavelli’s meaningful state-
ments on the figure of the sovereign, 
contained in the section Rex, add to 
that idea. 

If from Discorsi I, 2 Milton takes 
the criticism of the model of the 
hereditary monarchy, guilty of gene-
rating the seeds of corruption and of 
decline28, from the quotation that 
immediately follows, and which 
refers to Discorsi I, 10, Milton 
directly takes from Machiavelli the 
theme of the exemplarity of the 
lesson coming from the history of 
Rome to avert the hereditary succes-
sion of a kingdom29. 

In detail, shortly after, in the 
section Varius Reipublicae Status, to 
strengthen the theme of the 
superiority of the Republican regime 
over the Monarchic one, Milton 
mentions the 58th chapter of the I and 
the 34th of the III book of Discorsi 
stating, „Machiavellus longè praefert 
Monarchiae statum popularem, 

adductis rationibus haud inscitis toto 
capite. 58. l. I discors, et l. 3. c. 34. 
ubi disserit minus errare rempu-
blicam quam principem in eligendis 
magistratibus suis aut ministries”30; 
similarly, recalling Discorsi I, 59 
Milton states that a republican state at 
war proves to be a more loyal ally 
than a monarchic one31.  

A further reference of great 
interest to Milton is indicated by the 
passage taken from Discorsi III, 1; 
from the chapter entitled A volere che 
una sètta o una Republica viva 
lungamente, è necessario ritirarla 
spesso verso il suo principio the 
writer of Paradise Lost finds a 
reference in support of the model of 
the mixed government and of the 
need of recalling it to its constituent 
principles, as it is deduced when, 
speaking about Machiavelli, he 
writes: „[…] he says that this is very 
wholesome for a commonwealth as it 
is for a body of many elements”32. 

In the end, going back to the 
theme of the importance of the 
conflict in the republic, considered as 
a source of the true liberty given by 
the dialectical comparison among the 
parties, and of the origin itself of 
“good laws”, Milton writes in 
English a section taken from the 
Discorsi, starting with the passage 
which states: „The uprising of a 
people have often furnished an 
opportunity to recover liberty”33. 

These quotations, sometimes 
reported literally in English or Latin, 
seem to be the most consistent with 
Milton’s questions on the specificity 
of the political model which the 
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Commonwealth was trying to em-
brace during the crucial years of its 
constitution; however, the echo of a 
complex political battle still under 
way could be perceived also through 
the type of passages chosen from the 
Discorsi. On this point the presence 
of the umpteenth quotation of 
Machiavelli in the section Tyrannus 
could appear historically revealing. 
Among other short references to less 
known authors, the one which 
emerges is the one to the Machiavelli 
of the Discorsi I, 58 according to 
whom: „Ad un principe cattivo non è 
altro rimedio che il ferro. A curare la 
malattia del popolo bastano le parole, 
e a quella del principe bisogna il 
ferro”. This passage is not followed 
by any comment, but it is accom-
panied by Milton’s faithful transla-
tion in English and by a note on the 
right margin of the page which says: 
an occidere liceat. Obviously, the 
attention given to the theme of 
regicide and to its connection with 
the political conflict – fought in the 
name of liberty – is even stronger in 
those years, and especially in Milton.  

This crucial aspect, however, 
would have been an issue even for 
the historiographical tradition which 
during the Victorian Age had to deal 
with the problem of the English civil 
Revolution during the delicate 
moment of the refusal of the violent 
political model of the French 
Revolution. 

The timeliness of the assassi-
nation of the king was confirmed, in 
this sense, by the words of Thomas 
Babington Macaulay who in 1825 

wrote on John Milton and on the 
cause of the tyrannicide: „If men are 
to wait for liberty till they become 
wise and good in slavery, they may 
indeed wait for ever. Therefore it is 
that we decidedly approve of the 
conduct of Milton and the other wise 
and good men who, in spite of much 
that was ridiculous and hateful in the 
conduct of their associates, stood 
firmly by the cause of Public 
Liberty”34. 

The result of the research carried 
out in these pages is that the passages 
where the Florentine’s name appears 
are not so many and, on the whole, 
Milton’s Machiavelli is recalled for 
the centrality of the theme of virtue, 
classically intended as the guiding 
principle of the republican govern-
ment, but especially for its antimo-
narchical role: the quotations taken 
from the Discorsi are interpreted in 
the light of a visible ideological 
overtone fomented by such themes as 
a polemic against hereditary monar-
chy and the defense of Polybius’s 
mixed government system. 

The reading of this unsystematic 
framework of recurrence indicates an 
attitude which does not aim at 
systematically reconstructing the web 
of the thought of the Florentine. The 
type of reference to his works, 
however does not exactly emerge in 
terms of a reception which makes 
Machiavelli’s thought relevant to the 
outline of a plan of philosophy of 
history, even though one can some-
times perceive the sensation that 
Milton finds in the Florentine what is 
useful to illustrate his cause, not 
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differently from many experienced 
experts on Machiavelli. 

In any case, in this type of 
circumstantial selection, the distance 
between Milton and Machiavelli 
could be, at least partly, detected: the 
English poet does not seem set on 
healing the ethical religious rift 
present in Machiavelli’s work. 
Dwelling on the style of both authors 
one can imagine the sign of the 
distinction which is deeply rooted in 
an antithetical view of man repre-
sented by the opposition between 
Prince Borgia and the Miltonian man 
of the downfall and the voluntary 
alienation from God. 

There is a well-founded objection 
moved by Rahe, which confirms the 
“ideological” difference, in religious 
matters, between Milton and 
Machiavelli. This objection concerns 
a „glaring omission”35 attributed to 
the English poet according to whom 
„The Englishman attended not at all 
to the Florentine’s critique of 
priestcraft”36. 

The theme would require an 
extensive treatment: however in this 
circumstance, it is useful to remem-
ber how in the anticlerical polemic 
and even more in the attacks on 
“false religion” and on superstitious 
beliefs, Milton actually prefers to 
refer to other classics of his library, 
above all Lucretius, even though he 
shares with Machiavelli and the 
Italian civil culture (Dante, Petrarch, 
Ariosto) the sense of discontinuity 
between history and authority. 

The lack of reference to the book 
Il Principe comes as no surprise in 

this kind of picture. In May 1641, in 
the pages of the essay Of 
Reformation, Milton wrote: «[…] 
there is no art that hath been more 
cankered in her principles, more 
soiled and slubbered with apho-
risming pedantry, than the art of 
policy; and that most, where a man 
would think should least be, in 
Christian commonwealths»37. The 
poet seems not to confide in states-
manship, considered as a set of rules 
useful for the immediacy of political 
action, expressed in the incisiveness 
of the style of the brief treatise; in 
this sense, he refuses the value of 
effectiveness and timeliness of 
Machiavelli’s political man by 
putting him in opposition to the virtus 
of the vir sapiens with a ciceronian 
flavor. 

Recently Paul Rahe has gone over 
the theme of the presence of 
Machiavellian passages in Milton’s 
work38 taking up again the English 
poet’s classical republicanism and 
has proposed a personal and „un-
orthodox” interpretation. Rahe focu-
ses his attention on Milton’s analysis 
of the Discorsi upholding an inte-
resting thesis, according to which 
„[…] the poet who became Secretary 
of Foreign Tongues for the 
Commonwealth of England, Scotland, 
and Ireland was precisely what 
Machiavelli was not – a genuine clas-
sical republican, profoundly indebted 
to Plato and Aristotle, to Thucydides 
and Isocrates, to Cicero, Sallust, and 
Livy – and I try to show that he 
studied Machiavelli’s Discourses on 
Livy with care and that he considered 
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and in end rejected its argument on 
rigorously classical republican 
grounds”39.  

A few years before Rahe, Martin 
Dzelzainis, speaking of Milton’s 
republicanism, lingered over his poli-
tical option, denying a real interest of 
the poet towards the specificity of 
institutional forms and insisting on 
Milton’s choice of a sort of virtuous 
commonwealth of letters founded on 
Cicero’s teachings and admitted: „He 
of course advocates the ancients as a 
touchstone of political wisdom, but 
turns to Cicero and De Officiis in 
particular for specific remedies. He 
also sees the solution to a political 
crisis as residing in the cultivation of 
virtue, the point of which in turn is to 
ensure that individuals will serve the 
commonwealth more effectively”40.  

In conclusion, one can share the 
well-founded impression that 
Machiavelli, considered as a repu-
blican, but rejected as an author of 
the “techniques” of politics, does not 
add much to what, in the web of 
Milton’s more mature lexicon, has 
been gathered with conviction from 
the inheritance of the authors of 
classicism, real conceptual paradigm 
in Milton’s works41. 

If culture and the compositional 
techniques suggest Milton to enrich 
his works with frequent references to 
authorities of a more or less recent 
past, in his writing almost an 

unavoidable synopsis between model 
of pagan classicism and biblical 
sources are produced, linked both to 
Patristics and to Jewish tradition. The 
web of this dense “mosaic” archi-
tecture does not only confirm the 
peculiar methodological care, but 
also the unceasing effort to reconcile 
the religious fervor with the intel-
lectual liberty coming from the 
ancient lay culture, to create a fusion 
between „il rigore ebraicizzante della 
coscienza e le esigenze d’equilibrio 
della ragione pagana”42 that could 
become literature and precept for the 
life of the nation. 

It is through the words of the 
author that it is easier to reconstruct 
the sense of that search which has 
been firmly pursued by Milton in 
order to lay the foundation of a civil 
culture again, calling for a need to 
reconcile the languages of classical 
political ethics with the lexicon of 
liberty and of the virtues of the 
societas since: „[…] to govern well, 
is to train up a Nation in true wisdom 
and virtue, and that which springs 
from thence, magnanimity, (take 
heed of that) and that which is our 
beginning, regeneration, and happiest 
end, likeness to God, which in one 
word we call godliness; and that this 
is the true flourishing of a land, other 
things follows as the shadow does the 
substance”43.  

 
Notes 

 
1   Vittorio Gabrieli went back to descry-

bing Milton’s passionate participation 
in the experience of the Protectorate. 
V. Gabrieli, Il Paradiso perduto di 
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Milton e la Restaurazione, in J. 
Milton, Il Paradiso perduto, ed. by F. 
Giacomantonio, Pisa-Roma, Fabrizio 
Serra, 2009, pp. 11-18: p. 15. On 
similar themes also, see R.Th. Fallon, 
Milton in Government, University 
Park, Pennsylvania State University 
Press, 1993. Moreover for a 
reconstruction of Milton’s biogra-
phical and scientific sketch refer to P. 
Hammond, B. Worden (eds.), John 
Milton: Life, Writing, Reputation, 
Oxford, Oxford University Press, 
2010. 

2   On this subject I recall, in short, Mario 
Praz’s precious volume Machiavelli 
in Inghilterra ed altri saggi sui rap-
porti letterari anglo-italiani, Firenze, 
Sansoni, 1962. Praz highlighted how, 
since the Elizabethan age, England as 
well, with France acknowledged the 
vulgata of a Machiavelli interpreted 
as «[…] il comune denominatore 
d’ogni sorta di delitti politici» (M. 
Praz, Machiavelli in Inghilterra, p. 
105). The scholar identified harmony 
between a puritan and Jesuit anti-
Machiavellism, recognizing in both 
the roots of a common «machia-
vellismo ribattezzato» in the name of 
the ideal of the «Principe cristiano 
politico» (ivi, p. 162). In the cir-
cumstance, refer only to some of the 
numerous titles which make up, by 
now, a well-known and complex 
bibliography on this theme. More 
specifically, on the genesis of an 
English republican Machiavellism, 
see N. Orsini, Studii sul Rinascimento 
italiano in Inghilterra, Firenze, 
Sansoni, 1937; M. Praz, Machiavelli 
in Inghilterra; F. Raab, The English 
face of Machiavelli: a changing 
interpretation 1500-1700, London, 
Routledge & Kegan Paul, 1964; 
J.G.A. Pocock, The Machiavellian 

Moment: Florentine Political Thought 
and the Atlantic Republican Tradition, 
Princeton University Press, Princeton 
19751; J. Macek, Machiavelli e il 
machiavellismo, Firenze, La Nuova 
Italia, 1980, pp. 227-46; C. Hill, 
Intellectual Origins of the English 
Revolution, Oxford, Clarendon Press, 
1965; P.S. Donaldson, John Wolfe, 
Machiavelli, and the Republican 
arcana in Sixteenth Century in 
England, in Id., Machiavelli and the 
mystery of State, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1988, 
pp. 86-110; C. Russell, Alle origini 
dell’Inghilterra moderna. La crisi dei 
Parlamenti, 1509-1660, Bologna, il 
Mulino, 1988; V. Kahn, Revising the 
History of Machiavellismus. English 
Machiavellism and the Doctrine of 
Things Indifferent, «Reinassance 
Quaterly» 46 (1993), pp. 526-61; 
Ead., Machiavellian Rhetoric, from 
the Counter-Reformation to Milton, 
Princeton, Princeton University Press, 
1994; G. Procacci, Aspetti della 
fortuna inglese del Machiavelli nei 
secoli XVI e XVII, in Id., Machiavelli 
nella cultura europea dell’età 
moderna, Roma-Bari, Laterza, 1995, 
pp. 213-51; G. Bock, Q. Skinner, M. 
Viroli (eds.), Machiavelli and 
Republicanism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990; M. Peltonen, 
Classical Humanism and Republi-
canism in English Political Thought, 
1570-1640, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995; R. Farneti, I 
repubblicani inglesi, in A. Andreatta, 
A.E. Baldini (eds.), Il Pensiero 
Politico. Idee, Teorie, Dottrine, 
Torino, Utet, 1999, pp. 197-214; A. 
Arienzo, G. Borrelli (eds.), Anglo-
American faces of Machiavelli. 
Machiavelli e machiavellismi nella 
cultura anglo-americana (secoli XVI-
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XX), Monza, Polimetrica, 2009; A. 
Arienzo, A. Petrina (eds.), Machia-
vellian Encounters in Tudor and 
Stuart England. Literary and Poli-
tical Influences from the Reformation 
to Restoration, Farnham and 
Burlington, Ashgate, 2013. Moreover 
on the linguistic modalities of the 
literary circulation of the Florentine 
in England, between the 16th and 
17th century, refer to A. D’Andrea, 
Ambizione e ambiguità. Un tema 
machiavelliano da Marlowe a Milton, 
in Id., Strutture inquiete. Premesse 
teoriche e verifiche storico-letterarie, 
Firenze, Olschki, 1993, pp. 153-171.  

3   On the complex relationship between 
ancient classics and “modern” clas-
sics in Milton, I suggest to refer to L. 
Mitarotondo, La battaglia per la 
libertà: John Milton fra tradizione e 
rivoluzione, in L. Mitarotondo, S. 
Suppa, Lessici della libertà. Cultura e 
politica fra Milton e Montesquieu, 
Bari, Cacucci, 2012, pp. 13-74. 

4   Milton’s Puritan education is a crucial 
trace in the development of his civil 
culture as well. On the importance of 
this religious element in the English 
poet’s political reflection and on the 
republican interpretation it is advi-
sable to refer to W. Haller, The Rise 
of Puritanism, New York, Columbia 
University Press, 1938; V. Gabrieli, 
Puritanesimo e libertà: dibattiti e 
libelli, Torino, Einaudi, 1956; C. Hill 
(ed.), Saggi sulla rivoluzione inglese 
del 1640, Milano, Feltrinelli, 1957; 
Z.S. Fink, The Classical Republicans: 
an Essay in the Recovery of a Pattern 
of Thought in Seventeenth-Century 
England, Illinois, Evanston, 1962; C. 
Hill, Milton and the English 
Revolution, London, Faber & Faber, 
1977; D. Wootton, Republicanism, 
Liberty and Commercial Society, 

1649-1776, Stanford, Stanford 
University Press, 1994; D. Armitage, 
A. Himy, Q. Skinner (eds.), Milton 
and Republicanism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995; B. 
Worden, Literature and Politics in 
Cromwellian England: John Milton, 
Andrew Marwell, Marchamont Ned-
ham, Oxford, Oxford University 
Press, 2007; P.A. Rahe, Against 
Throne and Altar: Machiavelli and 
Political theory under the English 
Republic, New York, Cambridge 
University Press, 2008. 

5   With reference to the development of 
these issues considered from a 
historiographical point of view refer 
to C. Hill, Puritanism and 
Revolution. Studies in Interpretation 
of the English Revolution of the 17th 
Century, Secker & Warburg, London 
1958; Id., The Word turned upside 
down: Radical Ideas during the 
English Revolution, New York, 
Viking Press, 1972; Id., Milton and 
the English Revolution. 

6   It is necessary, of course, to underline 
that Milton was unaware of the 
modern concept of “people”, or at 
least to a concept close to the mea-
ning taken on by modern repre-
sentative democracies. He sometimes 
shows a lack of interest towards the 
popular individuals, who are unable 
to consciously take part in civil life. 
In the first pages of the pamphlet The 
Doctrine of Divorce, he begins: „I 
seek not to seduce the simple and 
illiterate: my errand is to find out the 
choicest and the learnedest, who have 
this high gift of wisdom to answer 
solidly, or to be convinced”. J. 
Milton, The Doctrine and Discipline 
of Divorce, in Id., The Prose Works, 
vol. I, Philadelphia, J.W. Moore, 
1859, p. 197. As reasserted by Rahe: 
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„[…] when Milton spoke of “the 
people”, he quite often had in mind a 
much smaller and more select body 
of men”, and again: „For “most 
men”, even then, Milton had little 
political use”. P.A. Rahe, Against 
Throne and Altar, p. 109.  

7 M. D’Addio, John Milton e la 
giustificazione del regicidio, in Id., Il 
tirannicidio, in Storia delle idee 
politiche, economiche e sociali, ed. 
by L. Firpo, vol. III: Umanesimo e 
Rinascimento, Torino, Utet, 1987, pp. 
592-98: p. 592. On Milton considered 
the last witness of monarchomach 
political journalism, see R. Farneti, I 
repubblicani inglesi, in Andreatta, 
Baldini (eds.), Il Pensiero politico. 
Idee, teorie, dottrine, vol. II, pp. 197-
214. 

8  On this topic see, in particular, V. 
Kahn, The metaphorical contract in 
Milton’s Tenure of Kings and 
Magistrates, in D. Armitage, A. 
Himy, Q. Skinner (eds.), Milton and 
Republicanism, pp. 83-105. 

9  J. Milton, The Tenure of Kings and 
Magistrates, in Id., The Prose Works, 
vol. II, London, Henry G. Bohn, 
York Street, Covent Garden, 1848, 
pp. 2-47: p. 2. 

10  P.A. Rahe, Against Throne and Altar, 
p. 118. 

11  The strong link established by Milton 
with the tradition of the humanistic 
culture should not be forgotten. It has 
been taken on in the complexity of 
the educational dimension of a se-
cular conscience. As regards to this 
topic, Milton’s Pamphlet is still of 
great interest, pamphlet On Education 
(1644). 

12  M. Visik, John Milton e la rivolu-
zione, in Saggi sulla Rivoluzione 
inglese, pp. 331-349: p. 332. 

13 J. Milton, Areopagitica. Discorso per 
la libertà di stampa, ed. by M. Gatti 
and H. Gatti, Milano, Bompiani, 
2002, p. 28. 

14 Zera S. Fink was among the first to 
support the centrality of the lesson of 
Polybius’s model „[…] consisting of 
a mixture of monarchy, aristocracy 
and democracy”, in the writing of the 
essay Of Reformation by Milton. See 
Z.S. Fink The Classical Republicans, 
pp. 95-96. 

15 D. Armitage, Poet against Empire, in 
D. Armitage, A. Himy, Q. Skinner 
(eds.), Milton and Republicanism, p. 
207. 

16 „Chi altri, fuorché Milton, aveva 
rilevato nel Machiavelli tali espres-
sioni in difesa della religione e della 
libertà religiosa?” N. Orsini, Studii 
sul Rinascimento italiano, p. 129. 

17 „Intra tutti gli uomini laudati sono i 
laudatissimi quelli che sono stati capi 
e ordinatori delle religioni. Appresso, 
dipoi, quelli che hanno fondato o 
repubbliche o regni”. N. Machiavelli, 
Discorsi sopra la prima Deca di Tito 
Livio, ed. by C. Vivanti, Torino, 
Einaudi, 2000, p. 33. 

18 J. Milton, The Commonplace Book, in 
Id., The Works, vol. XVIII: The 
Uncollected Writings, New York, 
Columbia University Press, 1938, p. 
198. 

19 „Ecclesiastici et Politici regiminis 
confusionem […] et religioni et 
reipublicae pariter esse perniciosam 
ostendit Dantes Poeta Hetruscus in 
Purgatorio. Cant. 16”. Ibidem. 

20 „Opiniones hominum de Religione, 
oportere in Republica vel sub bonis 
principibus liberas esse; […]”. Ivi, p. 
199. 

21  Ibidem. 
22  N. Orsini, Studii sul Rinascimento, p. 

127. 
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23 N. Orsini, Gli studi machiavelliani di 
Milton, in Id., Studii sul Rinasci-
mento, pp. 123-32; F. Raab, The 
English Face of Machiavelli, pp. 175-
81. 

24 Drawing from his great reading about 
the theme of the polemics against the 
ecclesiastical institutions, in the 
pamphlet Of Reformation Milton 
refers to the Italian lyrical and civil 
tradition, through the verses of Dante, 
Petrarch and Ariosto to recall the 
episode of Constantine’s Donation. 

25  N. Orsini, Studii sul Rinascimento, p. 
129. 

26 J. Milton, Commonplace Book, pp. 
210-11. 

27  Ivi, p. 164. 
28  „No sooner the ruler had begun to be 

hereditary instead of being elected, 
than his heirs began to degenerate, 
and setting aside virtuous deeds they 
decided that all that princes had to do 
was to outdo others in luxury, lust, 
and in every other pleasure-affording 
quality”. Ivi, p. 197. 

29  Ibidem.  
30  Ivi, p. 199. 
31  Ivi, p. 215. 
32  Ivi, p. 200. 
33  Ivi, p. 217. 
34  T.B. Macaulay, Essays, vol. I, London, 

Longmans, Green & Co., 1866, pp. 
19-20. 

35 P.A. Rahe, Against Throne and Altar, 
p. 139.  

36  Ibidem. 
37 J. Milton, Of Reformation in England, 

in Id., The Prose Works, p. 390.  
38 P.A. Rahe, The Classical Republi-

canism of John Milton, in Id., Against 
Throne and Altar, pp. 104-138. 

39  Ivi, pp.1-3: p. 2. 
40 M. Dzelzainis, Defining Milton’s 

Republicanism, in D. Armitage, A. 
Himy, Q. Skinner (eds.), Milton and 
Republicanism, pp. 3-24: p. 14. 

41 „In none of what he wrote for 
publication is there the slightest sign 
that he found anything of value in 
Machiavelli that was not already 
present in the classical authors whom 
he so esteemed”. P.A. Rahe, Against 
Throne and Altar, p. 137. As a matter 
of fact as recently highlighted by 
Skinner as well, the English repu-
blicans did not necessarily refer to 
Machiavelli but they preferred other 
writers, as for example Sallustio, con-
sidered the most authoritative source 
for what concerns the birth and 
decline of the republican government. 
See Q. Skinner, Virtù rinascimentali, 
Bologna, Il Mulino, 2006, p. 10.  

42 V. Gabrieli, Puritanesimo e libertà. 
Dibattiti e libelli, p. XV. 

43 J. Milton, Of Reformation in England, 
in Id., The Prose Works, pp. 390-91. 
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Marea guvernare liberală: independenţa României  
şi proclamarea Regatului 

[The Great Liberal Government: the Romanian  
Independence and the Monarchy] 

 
Dan CARBARĂU 

 
Abstract. The study below is putting together, in a historical view, important 
events for the Romanian history. Brief, the research is related to the period 
between 1876 and 1888, also called by historians “The Great liberal 
government”, when the national ideals were made real. The study tells about the 
State Independence (1877), the Constitution revision (1879) and finally, the 
transition to monarchy (1881). By putting together, the study shares how the 
National Liberal Party and its past leaders were able to put above the party 
interests and national interests, leaving the individualism behind. 
 
Keywords: the Romanian independence, the Constitution revision, proclaiming 

the Romanian monarchy, PNL, The Great Liberal government. 
 

Introducere 
 
Perioada cuprinsă între 1876 şi 

1888 reprezintă ceea ce istoricii au 
numit „marea guvernare liberală”, în 
primul rând datorită intervalului mare 
de timp în care liberalii s-au aflat la 
putere. În toată această perioadă, în 
fruntea guvernului s-a aflat I. C. 
Brătianu, excepţie făcând intervalul 
cuprins între 10 aprilie - 8 iunie 1881, 
când prim-ministru a fost D. Brătianu. 
Guvernarea liberală acoperă două 
evenimente deosebit de importante 
pentru istoria modernă a României: 
Independenţa de stat şi proclamarea 
ţării ca regat. În plus, în tot acest 
răstimp, liberalii au dus o politică de 

dezvoltare accelerată a ţării, lucru pus 
în evidenţă atât de cadrul legislativ 
creat, cât şi de realizările efective în 
domeniul socio-economic.  

Din perspectivă strict politică se 
poate situa pe primul loc fuziunea 
grupărilor conservatoare constituite 
ca partid politic în februarie 1880. 
Viaţa politică a rămas, în continuare, 
supusă aceloraşi frământări izvorâte 
din perpetua luptă pentru putere dusă, 
uneori până la extrem, între prin-
cipalii actori politici ai vremii. De 
remarcat faptul că în prim-planul 
disputelor s-au aflat în permanenţă 
indivizii şi mai puţin ideologiile sau 
grupurile. De altfel, în toată această 
periodă, grupurile politice erau 
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formate în jurul unor diverşi lideri şi 
ascultau de ordinele acestora, faptul 
fiind valabil atât pentru conservatori, 
cât şi pentru liberali. A fost, deci, o 
vreme dominată de adevărate perso-
nalităţi care întruneau toate atributele 
legitimităţii şi autorităţii necesare 
unui autentic lider politic. 

 
Marea guvernare liberală  
 
Coaliţia liberală câştigase, aşadar, 

puterea. Dar, având o Cameră contro-
lată de conservatori, noul prim-minis-
tru obţinea de la domn decretul de 
dizolvare a acesteia, fixând alegerile 
pentru 3 şi 9 iunie 1876. Acestea vor 
aduce şi în Cameră o majoritate 
liberală, aflată sub preşedinţia lui C. 
A. Rosetti, Parlamentul fiind, în acest 
fel, controlat de liberali. Prima mă-
sură luată de noua Cameră, la propu-
nerea lui Eugeniu Stătescu, a fost 
aceea de a pune sub acuzare mai 
mulţi miniştri ai fostului cabinet 
conservator. Erau, sub învinuirea de 
abuz în serviciu, cercetaţi L. Catargiu, 
P. Mavrogheni, Gh. Gr. Cantacuzino, 
I. Em. Florescu, Al. Lahovary, V. 
Boerescu, Titu Maiorescu ş.a. 

Această acţiune l-a avut, potrivit 
lui Frederic Damé, ca iniţiator pe C. 
A. Rosetti şi a urmărit un dublu scop. 
Pe de o parte blocarea oricărei 
posibilităţi de refacere conservatoare 
pentru o perioadă de timp, pe de altă 
parte provocarea unei crize guver-
namentale prin implicarea primului 
ministru. Într-adevăr, M. C. Epureanu, 
deşi nu fusese învinuit, s-a declarat 
solidar cu foştii miniştri conservatori 
dat fiind faptul că şi el făcuse parte 

din guvernarea L. Catargiu. Ca atare, 
la 23 iulie/4 august 1876 M. C. 
Epureanu îşi dădea demisia. Tot din 
cauza acestei acţiuni a liberalilor 
radicali părăseau guvernul, odată cu 
primul ministru, şi M. Kogălniceanu, 
şi M. Pherekyde.  

A doua zi, prin decret domnesc, I. 
C. Brătianu a fost însărcinat cu for-
marea noului guvern. Era un guvern 
dominat de liberalii radicali, singurul 
moderat fiind Gh. Vernescu care 
păstra portofoliul Internelor. Şi sub 
noul guvern acţiunea pornită împo-
triva foştilor miniştri conservatori a 
continuat, dar acţiunea judecăto-
rească nu a fost, cum ar fi fost 
normal, trecută în sarcina Curţii de 
Casaţie întrucât membrii acesteia, 
fiind inamovibili, scăpau influenţei 
liberalilor radicali. Totuşi, acţiunii 
pornite împotriva miniştrilor conser-
vatori i se opuneau atât unii membrii 
ai liberalilor, cât şi, mai ales, prin-
cipele Carol I care a şi exercitat 
puternice presiuni asupra lui I. C. 
Brătianu pentru a-i pune capăt. Din 
cauza acestei opoziţii, dar şi pentru 
că România începuse războiul împo-
triva Turciei, I. C. Brătianu cerea 
Camerei, în ianuarie 1878, să „sfâr-
şească odată cu această nenorocită 
chestie”1. Se încheia astfel unul 
dintre cele mai agitate episoade ale 
vieţii politice din România. Deşi 
scopurile iniţiale (îndepărtarea de la 
şefia guvernului a lui M. C. Epureanu 
şi dezbinarea pe termen lung a 
conservatorilor) fuseseră atinse, ima-
ginea politicienilor liberali avusese 
destul de mult de suferit. 
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Între timp, izbucnirea crizei orien-
tale făcea ca atenţia liderilor politici 
de la Bucureşti să se îndrepte, cu 
precădere, în această direcţie, Rusia 
dorind ca România să permită tre-
cerea trupelor ţariste spre teatrele de 
operaţiuni din Bulgaria. Guvernul de 
la Bucureşti, deşi nu era împotriva 
acestui fapt, dorea în prealabil 
semnarea unui tratat între cele două 
ţări care să-i garanteze României 
integritatea teritorială, ştiute fiind 
intenţiile ţarului de a anexa sudul 
Basarabiei. În acest sens, o delegaţie 
condusă de primul ministru se 
deplasa la Livadia pentru a purta 
unele discuţii preliminare în vederea 
stabilirii condiţiilor pe care Rusia 
trebuia să le respecte pentru a primi 
permisiunea de tranzit a trupelor. 
Deşi tensionate (cancelarul Gorceakov 
ameninţând România chiar cu o inva-
zie), discuţiile nu au dus la niciun 
rezultat concret.  

În cele din urmă, la 4/16 aprilie 
1877 se încheia o Convenţie ruso-
română prin care armata ţaristă obţi-
nea permisiunea de a tranzita România, 
iar România primea din partea Rusiei 
asigurarea că va fi respectată „inte-
gritatea actuală a României”. O 
formulare care lăsa loc la interpretări 
şi care a şi fost interpretată, în sensul 
dorit de puterea ţaristă, la Congresul 
de pace de la Berlin. 

Imediat după semnarea Conven-
ţiei cu România, Rusia declara război 
Imperiului Otoman (12/24 aprilie 
1877) şi începea trimiterea trupelor 
spre front. În acest context României 
i-a revenit doar sarcina de a apăra 
linia Dunării. 

Începerea ostilităţilor ruso-turce a 
adus cu sine şi unele modificări în 
componenţa guvernului de la 
Bucureşti. Astfel, la Externe revenea 
M. Kogălniceanu, Internele erau 
preluate de primul ministru, iar la 
Război era numit Al. Cernat, noul 
cabinet fiind mai potrivit pentru a 
putea face faţă noii situaţii interna-
ţionale. 

Ministru de Externe, M. 
Kogălniceanu proclama, într-o 
cuvântare în faţa Parlamentului, la 9 
mai 1877, Independenţa de stat a 
României. Deşi refuzat iniţial, ajuto-
rul militar românesc pe frontul din 
Bulgaria a fost în cele din urmă soli-
citat de către marele duce Nicolae. 
Participarea trupelor române la 
războiul ruso-turc avea să aducă şi 
recunoaşterea noului statut politic al 
ţării noastre, la Congresul de pace de 
la Berlin. Chiar dacă România a luat 
parte activă la lupte, la Berlin 
delegaţia condusă de I. C. Brătianu 
nu a fost primită la lucrări. Totuşi, 
participanţii recunoşteau indepen-
denţa României, dar erau impuse 
unele condiţii. Astfel, România a 
trebuit să modifice art. 7 din 
Constituţie, acordând drepturi civile 
depline etnicilor evrei. În plus, deşi la 
începutul ostilităţilor partea rusă se 
angaja să respecte integritatea teri-
torială a României, la sfârşitul războ-
iului armata ţaristă nu s-a mai retras 
din judeţele din sudul Basarabiei. 
Pierderea acestor teritorii a fost com-
pensată, printr-o hotărâre a aceluiaşi 
congres, prin alipirea la România a 
Dobrogei. 
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Războiului din 1877-1878 va 
rămâne însă în istoria României prin 
marile realizări pe care le-a con-
sacrat. În primul rând, independenţa. 
Apoi, creşterea prestigiului monar-
hului atât pe plan intern, cât şi pe cel 
extern. De altfel, în septembrie 1878 
domnitorul Carol I primea titlul de 
„Alteţă Regală”. Îi era recunoscut 
României rolul de factor de stabilitate 
în zonă, poziţia ei faţă de ceilalţi 
vecini îmbunătăţindu-se simţitor. De 
asemenea, şi Partidul Naţional 
Liberal a ieşit întărit la încheierea 
conflictului, pe de o parte prin aceea 
că şi-a extins baza socială, atrăgând 
în sânul său elemente din toate 
păturile sociale dornice să contribuie 
la dezvoltarea ţării2, pe de alta prin 
evitarea unei crize de proporţii. Căci, 
este important de subliniat faptul că 
atât modificarea articolului 7 din 
Constituţie, cât şi pierderea judeţelor 
din sudul Basarabiei, au provocat în 
ţară cele mai vii nemulţumiri. Rămâ-
ne, de aceea, un merit al guvernului 
liberal care a reuşit să gestioneze 
aceste momente tensionate, depăşin-
du-le fără prea mari tulburări.  

Încheierea crizei politice orientale 
a însemnat şi revenirea la „normal” a 
vieţii politice româneşti. O viaţă 
politică agitată, marcată de multiple 
convulsii, dar şi de o serie întreagă de 
disidenţe la nivelul celor două mari 
partide (liberal şi conservator) ale 
României acelor vremuri. 

Întreaga viaţă politică din 
România deceniului următor războ-
iului de independenţă a fost con-
trolată de Partidul Naţional Liberal 
(„marea guvernare liberală”, 1876-

1888). A fost cea mai lungă perioadă 
de guvernare a vreunui partid politic 
din România modernă. În toată 
această perioadă liberalii au trecut 
prin mai multe crize, dar voinţa şi 
geniul politic al lui I. C. Brătianu au 
făcut ca partidul să treacă peste toate 
aceste tulburări. Tulburări date, în 
primul rând, de multiplele disidenţe 
cu care s-au confruntat liberalii. 

O primă ruptură la nivelul 
Partidului Naţional Liberal avea loc, 
în ianuarie 1878, când lua fiinţă, la 
Iaşi, Partidul Liberalilor Moderaţi. 
Era un partid care grupa în jurul său 
mai mulţi dintre intelectualii moldo-
veni printre care G. Mârzescu, V. 
Conta, Gr. Cobălcescu, şi care se 
găsea sub conducerea lui M. 
Kogălniceanu3.  

Cooptat, ca ministru de Interne, în 
primul dintre cabinetele conduse de I. 
C. Brătianu, G. Vernescu avea să 
intre, în scurtă vreme, în contradicţie 
cu primul-ministru. Ca atare, Vernescu 
ieşea din guvern la începutul anului 
1877. În anul următor întemeia ziarul 
„Binele public”, o publicaţie care va 
reprezenta interesele politice ale fon-
datorului său, iar în 1880 înfiinţa 
„Partidul Liberalilor Sinceri”, o gru-
pare politică de orientare moderată în 
care se mai aflau V. Boerescu (trecut 
între timp la liberali), N. Ionescu 
(liderul fracţioniştilor ieşeni), D. 
Gianni etc. Noul partid s-a manifestat 
ca o formaţiune politică de opoziţie 
faţă de guvernul liberal în general şi 
faţă de I. C. Brătianu, în special. Cu 
timpul, Partidul Liberalilor Sinceri s-
a apropiat din ce în ce mai mult de 
zona conservatoare (graţie şi relaţiilor 
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apropiate dintre G. Vernescu şi L. 
Catargiu), sfârşind prin a se contopi 
cu Partidul Conservator. Noua for-
maţiune politică rezultată (în primă-
vara lui 1884) avea să poarte numele 
mai mult decât bizar de Partidul 
Liberal Conservator. 

Un alt partid, desprins de ase-
menea din trunchiul liberal, era cel 
fondat, în toamna anului 1885, de 
Dumitru C. Brătianu. Partidul Liberal 
Democrat, cum se numea noua orga-
nizaţie politică, a apărut din cauza 
îndepărtării din fruntea guvernului, în 
iunie 1881, a lui Dumitru Brătianu şi 
a avut ca principală preocupare opo-
ziţia faţă de guvernarea Ion C. 
Brătianu. Având o bază socială 
restrânsă, partidul nu a putut rezista 
în timp, sfârşind prin a reveni în 
cadrul Partidului Naţional Liberal în 
primăvara lui 1890. 

Anul 1880 aducea cu sine şi un alt 
eveniment major în viaţa politică 
românească: înfiinţarea Partidului 
Conservator, la 3 februarie 1880, sub 
preşedinţia lui M. C. Epureanu. 
Evident, existaseră şi până atunci mai 
multe grupări conservatoare, dar 
acestea nu funcţionaseră propriu-zis 
ca un partid. Partidul Conservator era 
reprezentantul marilor proprietari de 
pământ, baza sa socială, din această 
cauză, nefiind foarte largă. De altfel, 
aceasta nici nu reprezenta un impe-
diment pentru că sistemul electoral 
din România, cu împărţirea sa pe 
colegii în funcţie de venituri, precum 
şi rotativa guvernamentală care pre-
supunea alternarea la conducerea ţării 
a celor două partide existente, făceau 
mai puţin importantă susţinerea 

maselor. Conservatorii au dispus 
însă, ca o oarecare compensaţie la 
lipsa unei susţineri a maselor, de un 
număr mare de „nume” ale culturii şi 
vieţii politice româneşti, printre cei 
mai reprezentativi numărându-se Titu 
Maiorescu, P. P. Carp, Iacob 
Negruzzi, Alexandru Lahovary, Take 
Ionescu, Alexandru Marghiloman şi 
mulţi alţii.  

Din punct de vedere doctrinar, 
conservatorii au fost prin excelenţă 
apărătorii dreptului de proprietate, 
considerat ca inalienabil şi fundament 
al continuităţii istorice a românilor. 
Se împotriveau şi introducerii votului 
universal, considerându-l prematur 
având în vedere că la vremea respec-
tivă marea majoritate a populaţiei 
ţării, fiind neştiutoare de carte, nu 
putea să înţeleagă în mod corect 
principiile politice. Deşi admiteau 
necesitatea progresului, erau împo-
triva realizării acestuia prin salturi, 
respingeau cu vehemenţă orice 
manifestare revoluţionară, totul 
trebuind a fi făcut „cu paşi mărunţi” 
şi în concordanţă cu tradiţia şi obi-
ceiurile ţării. Erau deci împotriva 
importului fără discernământ de insti-
tuţii şi reguli din Europa, considerând 
(doctrina formelor fără fond) că 
acestea nu aveau o bază reală şi, deci, 
nu se puteau impune în realitatea 
social-politică a României. 

Deşi au avut susţinerea regelui 
Carol I, care respingea un sistem 
politic pluripartid, preferând existenţa 
a două partide puternice care să se 
succeadă la conducerea ţării, conser-
vatorii, atât din cauze interne (inca-
pacitatea de a reforma partidul în 
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concordanţă cu realităţile politice ale 
momentului), dar şi din cauza con-
juncturii internaţionale (ei fiind cei 
care au format guvernele de la 
Bucureşti în perioada ocupaţiei ger-
mane în Primul Război Mondial), au 
dispărut de pe scena politică a 
României la scurtă vreme după în-
cheierea conflagraţiei mondiale. 

De-a lungul timpului, au mai acti-
vat pe scena politică românească şi 
alte partide fie de nuanţă liberală, fie 
conservatoare. Existenţa lor a fost 
însă efemeră, iar contribuţia propriu-
zis politică (în plan doctrinar şi 
ideologic) mai mult decât modestă. 
Dintre ele, pot fi enumerate Partidul 
Liberal Conservator creat în 1884 de 
Lascăr Catargiu şi George Vernescu, 
partid înfiinţat cu singurul scop de a 
combate guvernarea liberală, motiv 
pentru care avea să-şi încheie 
existenţa odată cu retragerea lui I. C. 
Brătianu; Partidul Democraţiei 
Naţionale, înfiinţat în decembrie 
1879/ianuarie 1880 în Moldova de 
către Gr. Sturdza, partid de tendinţă 
conservatoare, singurul de acest fel 
care, în plan extern, susţinea o orien-
tare spre Rusia; Partidul Democrat 
Radical, înfiinţat de G. Panu în 1888, 
a făcut parte din „Opoziţia unită”, 
dizolvându-se în cadrul Partidului 
Conservator în 1897; Partidul 
Naţionalist Democrat, înfiinţat în 
1910 de către N. Iorga şi A. C. Cuza, 
a fost un partid care s-a aflat în 
umbra marelui istoric „creat pentru 
nevoile de exprimare politică ale 
acestuia”4, Iorga fiind primul preşe-
dinte al Parlamentului României 
reîntregite. Au existat şi două partide 

ţărăneşti, unul la Bucureşti fondat, în 
1892, de C. Dobrescu-Argeş şi Al. 
Vălescu, celălalt la Iaşi, apărut în 
1906, sub conducerea lui Vasile M. 
Kogălniceanu. Au militat pentru 
cauza ţărănească, dar nu aveau forţa 
necesară pentru a se menţine şi au 
dispărut la scurt timp după eveni-
mentele de la 1907.  

A existat, de asemenea, şi un 
Partid Social Democrat al Munci-
torilor din România. Acesta a luat 
fiinţă în 31 martie/21 aprilie 1893 şi a 
avut ca membri marcanţi pe Ion 
Nădejde, Vasile C. Morţun, Constantin 
Dobrogeanu-Gherea, Ioan C. Frimu, 
Mihail Gheorghiu Bujor, Cristian 
Rakovski ş.a. A avut revendicări 
asemănătoare celorlalte partide so-
cialiste din Europa (vot universal, 
legislaţia muncii, problema agrară 
etc.). S-a desfiinţat în 1899 când mai 
mulţi lideri (trădarea generoşilor: V. 
Morţun, I. Nădejde, C. Stere) au 
trecut în rândul liberalilor.  

Aşa cum spuneam, încheierea 
războiului de Independenţă a însem-
nat şi o modificare a statutului 
României pe plan extern. În acest 
sens, o preocupare imediată a guver-
nului condus de I. C. Brătianu a fost 
ridicarea României la rangul de regat. 
Pentru aceasta trebuiau rezolvate mai 
multe probleme. În primul rând, 
stabilirea succesiunii. Într-adevăr, 
conform Constituţiei, moştenitorul 
tronului României nu putea fi decât 
de sex masculin. Or, cum perechea 
princiară din România nu avea copii, 
s-a convenit ca nepotul lui Carol I, 
Ferdinand de Hohenzollern-
Sigmaringen să fie desemnat drept 
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succesor. După obţinerea acordului 
din partea familiei imperiale ger-
mane, Ferdinand venea în România, 
în 1888, în calitate de prinţ moşte-
nitor. Tot pentru a putea accede la 
rangul de regat trebuia obţinut acor-
dul marilor puteri. În acest sens, I. C. 
Brătianu făcea, în martie 1880, o 
vizită la Berlin unde obţinea acordul 
cancelarului Bismarck, chiar dacă 
Austro-Ungaria, ca şi Franţa, îşi 
exprimaseră unele rezerve în legătură 
cu acest proiect5. 

Atât principele Carol, cât şi I. C. 
Brătianu doreau ca actul proclamării 
regatului să fie opera unui guvern de 
uniune naţională, să exprime, cu alte 
cuvinte, voinţa întregii naţiuni. În 
acest sens, I. C. Brătianu îi prezenta 
lui P. P. Carp, în martie 1881, 
propunerea constituirii unui aseme-
nea guvern. Cu toate că junimiştii 
înclinau să fie de acord, propunerea 
premierului s-a lovit de refuzul con-
servatorilor care, pe lângă condiţio-
narea participării la un asemenea 
guvern cu atribuirea unor posturi 
importante formaţiunii lor politice 
(Lascăr Catargiu urmând să devină 
preşedintele Senatului), nu puteau 
uita nici faptul că doar insistenţele lui 
Carol I opriseră procesul în care îi 
antrenase majoritatea liberală după 
preluarea puterii6.  

Pe de altă parte, chiar în sânul 
majorităţii liberale existau unele reţi-
neri cu privire la participarea conser-
vatorilor, argumentele fiind că, în 
timpul guvernării lor, aceştia impu-
seseră o serie de restricţii principiilor 
democratice exprimate în Constituţie. 
În acest fel, neputându-se întruni un 

consens pentru formarea unui guvern 
de uniune naţională, Parlamentul 
liberal promulga, la 14/26 martie 
1881, Regatul. 

După proclamarea regatului Ion 
C. Brătianu se retrăgea din fruntea 
guvernului, la 9/21 aprilie 1881, 
propunându-l ca succesor pe fratele 
său, Dumitru. A doua zi, noul cabinet 
era confirmat de regele Carol. 

Era, evident, o mutare provizorie. 
Cedând, chiar şi pentru scurt timp, 
puterea, I. C. Brătianu urmărea rezol-
varea mai multor probleme. În primul 
rând, avea mai mult timp pentru a se 
ocupa de partid ai cărui membri, din 
cauza diferitelor disidenţe, nu se mai 
comportau ca un bloc compact, aşa 
cum se întâmplase pe parcursul 
războiului ruso-româno-turc. În al 
doilea rând, I. C. Brătianu dorea să 
mai atenueze presiunea opoziţiei care 
cerea cu insistenţă o schimbare de 
guvern. În plus, I. C. Brătianu nu 
dorea să amplifice tensiunile, fiind tot 
el cel care să prezideze serbările 
încoronării lui Carol I ca Rege. În 
fine, în al treilea rând, era şi un calcul 
politic la mijloc. Odată cu procla-
marea regatului, trebuia să fie 
modificată şi Constituţia în care să se 
cuprindă noul statut politic al ţării. În 
vederea acestei modificări a 
Constituţiei era nevoie de un guvern 
liberal omogen care să poată trece 
prin Parlament reformele propuse. 
Or, la vremea retragerii sale din 
funcţie, existau în guvern mai multe 
elemente moderate sau conservatoare 
(V. Boerescu, V. Conta etc.) care ar 
fi putut încetini impunerea refor-
melor. Or, după îndepărtarea din 
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fruntea cabinetului a fratelui său, 
Dumitru, avea să urmeze o remaniere 
guvernamentală din care elementele 
moderate ar fi fost înlăturate. 

În urma neînţelegerilor ivite între 
cabinetul condus de D. Brătianu şi 
majoritatea liberală din Parlament, 
primul era nevoit să demisioneze. În 
această situaţie regele Carol I îl 
însărcinează pe C. A. Rosetti cu 
formarea unui nou guvern, dar acesta 
refuză. Astfel, după o pauză de 
numai două luni, la 9/21 iunie 1881, 
I. C. Brătianu revine în fruntea guver-
nului. Noul cabinet avea în fruntea 
principalelor ministere oameni a 
căror linie politică coincidea cu cea a 
primului ministru. Astfel, pe lângă 
funcţia de prim-ministru, I. C. 
Brătianu mai deţinea şi portofoliile 
Finanţelor şi, ad-interim, Războiului, 
la Interne era principalul său cola-
borator, C. A. Rosetti, la Externe E. 
Stătescu, iar la Justiţie M. Pherekyde. 
În această alcătuire, noul guvern îi 
putea permite lui I. C. Brătianu să 
înceapă acţiunea de reformare a 
Constituţiei. 

O reformă care avea la bază ideile 
inovatoare ale lui C. A. Rosetti şi cu 
care nu numai conservatorii, ci şi 
liberalii moderaţi nu erau de acord. 
Aceştia, prin grupurile formate în 
jurul G. Vernescu şi a lui M. 
Kogălniceanu, încep o acţiune de 
contestare a modificărilor Constituţiei 
pe care le aveau în vedere „radicalii” 
şi o apropiere de conservatori. 
Conservatori care, de la dispariţia lui 
M. C. Epureanu (murise în septem-
brie 1880), erau conduşi de Lascăr 
Catargiu.  

Linia puternic conservatoare pe 
care L. Catargiu o imprima parti-
dului, unitatea de vederi asupra 
politicii externe (şi unii şi alţii împăr-
tăşeau apropierea României de 
Puterile Centrale) şi, nu în ultimul 
rând, ambiţia deosebită a lui P. P. 
Carp, făceau ca junimiştii să se 
apropie de liberalii guvernamentali. 
Ei primiseră, de altfel, mai multe 
mandate în Parlament, unde făceau o 
„opoziţie leală” (adversarii îi spuneau 
„miluită”).  

Distanţarea liberalilor moderaţi de 
cei guvernamentali începe să se 
concretizeze în primăvara anului 
1883, când are loc o acţiune la care 
participă liderii principalelor fracţiuni 
politice contestatare ale guvernului 
Brătianu. Astfel, la o întrunire care 
avea loc în martie 1883, luau cuvân-
tul L. Catargiu, G. Vernescu, M. 
Kogălniceanu, Al. Lahovari ş.a. care 
decideau să constituie o „Opoziţie 
unită” faţă de partidul de la putere. 
Erau criticate mai multe aspecte ale 
politicii interne şi externe ale 
cabinetului I. C. Brătianu, dar mai 
ales modificările pe care guvernul 
intenţiona să le aducă Constituţiei şi 
Legii electorale. Deşi, iniţial, 
Dumitru Brătianu nu participa la 
această „Opoziţie unită”, întrucât 
considera că nu era necesară o şi mai 
mare dezbinare a liberalilor, treptat, 
gruparea formată în jurul său va trece 
la o opoziţie făţişă şi la acţiuni care 
să ducă la căderea guvernului7. 

Dar nu numai D. Brătianu se 
distanţa de fratele său, ci şi prin-
cipalul lui colaborator C. A. Rosetti. 
Într-adevăr, pe fondul unei orientări 
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din ce în ce mai evidente către cen-
trul spectrului politic (cu o tendinţă 
evidentă de atenuare a unor reforme) 
pe care o adoptase I. C. Brătianu, C. 
A. Rosetti, care rămăsese în conti-
nuare ataşat reformelor radicale 
(principalele două puncte care îl 
puneau în contradicţie cu I. C. 
Brătianu erau colegiul unic şi deplina 
libertate a presei), intră în contra-
dicţie cu primul ministru. Ruptura se 
adânceşte în timp astfel încât, după 
ce renunţă la preşedinţia Camerei 
deputaţilor, în toamna lui 1883, C. A. 
Rosetti îşi dă, în primăvara anului 
următor, demisia şi din Parlament 
(urmat şi de un grup de simpatizanţi). 
De la această dată ruptura dintre cei 
doi devenea definitivă. Din păcate 
noua formaţiune politică reunită în 
jurul lui C. A. Rosetti nu va reuşi să 
se impună întrucât iniţiatorul ei 
înceta din viaţă în aprilie 1885, fapt 
care aducea cu sine şi destrămarea ei. 

În acelaşi an 1883 reprezentanţii 
„Opoziţiei unite” hotărăsc să îşi dea 
demisia din Parlament şi să continue 
acţiunea de combatere a guvernului 
pe cale extraparlamentară. În acest 
fel, Parlamentul, care juca şi rolul de 
Adunare constituantă (propunerea de 
modificare a Constituţiei fusese adu-
să în Cameră şi Senat la 22 decem-
brie/3 ianuarie 1883), era compus 
numai din membrii aceluiaşi partid. 
Ruptura dintre Rosetti şi Brătianu, 
din anul următor, întărea şi mai mult 
argumentele reprezentanţilor „Opozi-
ţiei unite” care susţineau că, pentru a 
putea îndeplini rolul de Adunare 
constituantă, Parlamentul trebuie să 

cuprindă reprezentanţi ai întregului 
spectru politic.  

Fără a ţine seama de aceste argu-
mente, Parlamentul votează noua 
Constituţie şi modificările Legii elec-
torale, care este promulgată la 9/21 
iunie 1884. Modificările aduse Legii 
electorale (se trecea de la patru la trei 
colegii) nu însemnau o schimbare 
fundamentală în sistemul de vot din 
România. Chiar dacă, prin reducerea 
numărului colegiilor, creştea numărul 
cetăţenilor cu drept de vot, această 
creştere nu era nici pe departe semni-
ficativă8. În plus, chiar dacă în noua 
conjunctură partidele politice erau 
obligate să caute a-şi mări baza 
electorală, această situaţie se făcea 
resimţită doar la oraşe, situaţia ţără-
nimii, din punct de vedere al impli-
cării politice, rămânând, ca şi până 
atunci, practic nesemnificativă. 

Anul 1885 aduce cu sine decizia 
junimiştilor de a se alătura „Opoziţiei 
unite”. În acest fel, opoziţia extra-
parlamentară dobândea şi un sprijin 
parlamentar. P. P. Carp rămânea re-
zervat faţă de această decizie, conti-
nuând o politică de înţelegere cu 
liberalii guvernamentali. 

Lipsa acută de cadre cu experienţă 
în conducerea treburilor ţării îl făceau 
pe primul ministru să înceapă o 
politică de promovare a unor tineri 
mai puţin experimentaţi politic, dar 
foarte capabili. Aveau să apară astfel 
nume precum Nicolae Fleva, 
Alexandru Djuvara sau Take Ionescu. 
De asemenea, şi la conservatori se 
constituia, în jurul ziarului „Epoca”, 
un grup de tineri, ca Nicolae 
Filipescu, Alexandru Balş sau 
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Grigore Peucescu, foarte activi pe 
scena politică a opoziţiei. Chiar dacă 
principala orientare a ziarului era una 
antiliberală, tinerii de la „Epoca” se 
găseau în contradicţie şi cu L. 
Catargiu, conducătorul Partidului 
Conservator, căruia îi reproşau că 
prin dorinţa exacerbată de a-l doborî 
pe I. C. Brătianu încheiase alianţa cu 
G. Vernescu, liberal moderat, alianţă 
care aliena spiritul conservator auten-
tic9. 

Totuşi, perioada lungă de guver-
nare şi uzura indusă de aceasta făceau 
ca, în sânul partidului de guvernă-
mânt, perioadele de criză să fie din ce 
în ce mai dese, iar neînţelegerile cu I. 
C. Brătianu să ducă la rupturi şi la 
disidenţe. O astfel de disidenţă era 
cea a lui Take Ionescu care, începând 
din anul 1887, se apropia de grupul 
tinerilor conservatori de la „Epoca”, 
iar mai apoi de Partidul Conservator, 
dar şi cea a lui N. Fleva, care deve-
nise unul dintre principalii opozanţi 
ai primului ministru în Parlament. În 
acest fel, „Opoziţia unită” căpăta un 
sprijin chiar din interiorul liberalilor 
guvernamentali, făcându-şi astfel 
auzită vocea şi în Parlament.  

Chiar în condiţiile în care disen-
siunile existente la nivelul liberalilor 
guvernamentali se adânceau, acţiu-
nile „Opoziţie unite” nu aveau con-
sistenţa şi forţa necesară pentru a 
provoca o cădere a guvernului. Şi 
aceasta, în primul rând din cauza 
lipsei de unitate ce se regăsea printre 
membrii opoziţiei. Existau astfel, mai 
multe fracţiuni, toate animate de 
dorinţa schimbării lui I. C. Brătianu, 
dar acţionând de pe poziţii diferite. 

Erau conservatori în afara 
Parlamentului (L. Catargiu) şi conser-
vatori în Parlament (junimiştii), erau 
liberali în afara Parlamentului (G. 
Vernescu şi radicalii) şi liberali în 
Parlament (D. Brătianu şi tinerii 
disidenţi)10. Din acest motiv, deşi 
urmăreau un ţel comun, acţiunile 
opoziţiei nu căpătau consistenţă. 

Anul 1887 se scurge fiind domi-
nat de acţiuni de stradă ale „Opoziţei 
unite” prin care cereau regelui înde-
părtarea primului-ministru şi venirea 
la conducerea treburilor ţării a con-
servatorilor. Dar Carol I era prea 
legat sufleteşte (I. C. Brătianu fusese 
cel care-l aşteptase la venirea sa în 
ţară pentru a prelua coroana) de 
primul său ministru, pentru a putea 
renunţa aşa uşor la dânsul. În plus, 
dincolo de partea emoţională, mai 
existau şi alte două motive pentru 
care regele nu se grăbea la a da curs 
cererilor opoziţiei. Pe de o parte 
politica externă dusă de guvernul de 
atunci era în concordanţă cu cea 
preferată de rege, pe de altă parte 
„Opoziţia unită” era un amalgam de 
forţe ţinute la un loc doar de dorinţa 
îndepărtării lui I. C. Brătianu şi nu 
reprezentau o alternativă la guvernare 
(important de precizat faptul că, deşi 
se raliaseră acţiunilor „Opoziţiei 
unite”, junimiştii încă nu erau întru 
totul de acord cu politica dusă de L. 
Catargiu). Pe de altă parte, nici tinerii 
conservatori de la „Epoca” nu agreau 
politica dusă de preşedintele conser-
vator. În aceste condiţii regele, care 
dorea ca puterea să fie preluată de un 
partid omogen şi bine sudat, ezita în 
faţa alternativei de îndepărtatare a 
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liberalilor. În acest fel, deşi nume-
roase şi susţinute de puternice 
reprezentări ale populaţiei, acţiunile 
opoziţiei nu au avut succes. 

1888 era an electoral. În aceste 
condiţii I. C. Brătianu era nevoit să 
deschidă procedura alegerilor pentru 
un nou Parlament. Cu toate acţiunile 
întreprinse, alegerile, prin metodele 
deja ştiute, au dat câştig de cauză 
liberalilor. A fost picătura care a 
umplut paharul. Conduse de repre-
zentanţii „Opoziţiei unite”, în toată 
ţara au loc proteste vehemente care, 
nu numai o dată, au degenerat în 
lupte de stradă. Toate acestea au dus 
la demisia, în februarie 1888, a lui I. 
C. Brătianu. Regele îi încredinţează 
lui D. Ghica conducerea guvernului 
care, în aceeaşi compunere parla-
mentară, avea ca sarcină să includă şi 
reprezentanţi ai „Opoziţie unite”. 
Evident, varianta aleasă a fost soco-
tită de neacceptat de opoziţie şi a 
condus la demisia lui D. Ghica, 
regele încredinţându-i, încă o dată, 
conducerea guvernului lui I. C. 
Brătianu11. 

În martie 1888 avea loc la 
Bucureşti, din iniţiativa lui D. 
Brătianu, un mare miting care cerea 
demisia primului ministru. Protestele 
nu mai erau îndreptate doar împotriva 
lui I. C. Brătianu, ci ele începuseră a 
viza chiar monarhia. Trebuie remar-
cat, în acest context, că asemenea 
forme de exercitare a presiunii asupra 
factorilor politici deveniseră o 
obişnuinţă în viaţa politică româ-
nească. Într-adevăr, mobilizarea 
opiniei publice, a presei, precum şi 
atacuri directe asupra monarhiei12 

erau formele predilecte de care se 
folosea opoziţia pentru a accede la 
putere. În aceste condiţii, în martie 
1888 I. C. Brătianu îşi dădea demisia 
din fruntea guvernului. Carol I îl 
desemna pe Th. Rosetti să formeze 
un nou guvern. 

 
Concluzii 
 
Perioada de timp în care Partidul 

Naţional Liberal s-a aflat la guver-
nare a fost una a marilor realizări atât 
pe plan intern, cât şi internaţional. În 
plus, de altfel de aceea a şi rămas 
cunoscută în istorie sub numele de 
„marea guvernare liberală”, a fost şi 
cea mai îndelungată perioadă în care 
un singur partid s-a aflat la guvernare 
din istoria României (mai puţin, 
desigur, perioada comunistă).  

Pe plan intern, în această peri-
oadă, au avut loc prefaceri importante 
în toate sectoarele vieţii sociale. Din 
punct de vedere economic, se puneau 
atunci bazele dezvoltării capitaliste a 
României, liberalii fiind, prin 
excelenţă, susţinători ai burgheziei. 
Fireşte, baza economică fundamen-
tală rămânea în continuare agricul-
tura, dar în baza câştigurilor obţinute 
din exploatarea pământului s-au 
obţinut resursele financiare necesare 
investiţiilor în industrie şi în sistemul 
bancar. Din punct de vedere social, 
chiar dacă nu se poate vorbi, la 
vremea aceea, de existenţa unei clase 
de mijloc, dezvoltarea şi moderni-
zarea oraşelor, dar şi a micilor între-
prinzători, puneau bazele dezvoltării 
unui câmp median în structura socie-
tăţii. De altfel, această dezvoltare şi-a 
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făcut simţită prezenţa şi în plan 
politic, unde reforma Legii electorale 
şi trecerea la un sistem format din trei 
colegii dovedea faptul că această 
categorie socială trebuia luată în 
seamă. În fine, din punct de vedere 
politic, tot în această perioadă are loc 
şi constituirea Partidului Conservator, 
partid care avea să fie principalul 
instrument temporizator la reformele, 
uneori prea grăbite, pe care le doreau 
liberalii, dar şi cel mai important 
concurent la guvernarea ţării. Tot pe 
plan politic, reforma Constituţiei, 
impusă de schimbarea statutului de 
ţară al României, era un pas înainte 
pe calea modernizării ţării. 

Pe plan extern se găseşte, evident, 
în primul rând, participarea României 
la războiul ruso-turc şi, prin aceasta, 
dobândirea Independenţei de stat. 
Neatârnarea politică a ţării constituia 
o condiţie fundamentală pentru ca 
România să se poată dezvolta inde-
pendent. În plus, neatârnarea, dar şi 
trecerea României la statutul de regat 
au crescut prestigiul ţării şi al monar-
hiei în cancelariile marilor puteri. Pe 
de altă parte, prin poziţia geografică 
ocupată, România îşi începea rolul de 
factor de stabilitate în Balcani, 
sarcină pe care România a ştiut să o 
gestioneze cu mult succes de-a lungul 

istoriei zbuciumate a acestei părţi a 
continentului. 

Fireşte, pe parcursul acestei 
perioade pot fi punctate şi unele 
nereuşite ale liberalilor. În primul 
rând, mai ales în ultima parte a 
guvernării, se poate constata o 
centralizare excesivă a modului în 
care a fost condusă ţara, cea mai 
mare parte a deciziilor politice fiind 
preluate de primul ministru. Într-
adevăr, de-a lungul întregii perioade, 
I. C. Brătianu a deţinut efectiv 
principalele portofolii ale cabinetului 
(a fost la Interne, Externe, Finanţe şi 
Război), controlându-le îndeaproape 
şi pe celelalte. Acest fapt a atras 
guvernării liberale şi denumirea de 
„vizirat”, iar lui I. C. Brătianu pe 
aceea de „vizir”. Pe de altă parte, 
dorinţa opoziţiei de a răsturna 
guvernul a creat, prin faptul că 
acţiunile acesteia se manifestau cu 
precădere la nivelul străzii, adevărate 
situaţii de criză care nu o dată au 
necesitat intervenţia forţelor de 
ordine. 

Se poate deci concluziona că 
guvernarea liberală din perioada 
1876-1888 a fost una de succes, care 
a ştiut să exploateze perioadele 
favorabile, dar în aceeaşi măsură să 
gestioneze şi situaţiile de criză cu 
care s-a confruntat. 
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Provocări actuale privind camerele superioare 
parlamentare 

[Contemporary Challenges Regarding  
the Superior Chambers of Parliaments] 

 
Marian POPA 

 
Abstract. This article highlights the importance of initiating debates concerning 
upon the place and the role of the Upper Chamber in Romania. There are 
underlined the main challenges to which the Romanian Constitution review has 
to provide concrete answers over the next period of time. The article is trying to 
identify some reflection axes to give impetus to the Senate participation within 
the institutional process. The current institutional framework needs urgent 
intervention in order to avoid duplications and promote stability and continuity, 
on one side, and acting as an efficient institutional brake, on the other side. In a 
continuous changing domestic and European context, the author believes that a 
bicameral system is still necessary buy has to be refigured as regards the 
competencies of the two Chambers.  
 
Keywords: Parliament, Senate, bicameralism, institutional mechanism, 
separation of powers, legitimacy, legislative process. 
 

Introducere 
 
Contestarea bicameralismului par-

lamentar a devenit astăzi o realitate 
care se întâlneşte nu numai în cadrul 
statelor cu vechi tradiţii democratice, 
dar şi în democraţiile post-comuniste. 
Rând pe rând, ţări în care democraţia 
a fost construită în jurul sistemului 
parlamentar bicameral clasic – Franţa, 
Italia, sau care au aderat la Uniunea 
Europeană după 2004, optând pentru 
instituirea unei camere superioare 
pentru a oferi o certitudine sistemului 
parlamentar şi pentru a exercita un 

anumit control asupra camerei infe-
rioare, revenind la tradiţiile constitu-
ţionale specifice existente înainte de 
cel de-al Doilea Război Mondial – 
România se confruntă cu o anumită 
rezistenţă în ceea ce priveşte menţi-
nerea a două camere în cadrul meca-
nismelor lor constituţionale1.  

 
Prezentarea ipotezelor de 
lucru 
 
Acest articol îşi propune sa eva-

lueze succint principalele provocări 
cu care se confruntă o serie de 
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parlamente bicamerale la nivel euro-
pean. În acest sens, se va proceda la o 
comparaţie între funcţionarea bica-
meralismului din România cu cel din 
state cu sisteme parlamentare simi-
lare şi raporturi instituţionale strânse, 
pe baza tradiţiilor istorice comune, în 
special Franţa şi Republica Cehă, şi 
punctual Italia şi Polonia. În perspec-
tiva revizuirii constituţionale din 
România, articolul urmăreşte să evi-
denţieze importanţa abordării de către 
specialişti şi opinia publică a unor 
aspecte referitoare la avantajele sau 
dezavantajele funcţionării camerelor 
superioare, într-o Uniune Europeană 
care, la rândul ei, este supusă unor 
tensiuni instituţionale profunde. Pre-
zentul articol va încerca să identifice 
punctele tari care decurg din existen-
ţa unei camere superioare, conside-
rând că rolul acestora este încă 
necesar şi poate fi consolidat.   

 
Legitimitatea camerelor 
superioare 
 
O evaluare echilibrată remarcă 

faptul că, după 25 de ani în care o 
serie de state din Centrul şi Estul 
Europei au decis să includă în cadrul 
sistemelor lor instituţionale şi o a 
doua cameră, prezenţa acestora în 
cadrul diferitelor sisteme institu-
ţionale a reprezentat un câştig pentru 
democraţie2. Fără îndoială, statele 
post comuniste care au recurs la siste-
me bicamerale au avut ca principală 
raţiune eliminarea imaginii respectivă 
a fostei lor camere unice, de tip 
Adunare Naţională, şi, într-o mai 
mică măsură, voinţa politică de 

relegitimare a tradiţiilor anterioare 
anului 1945. În timp ce Polonia şi 
Cehia au optat pentru un bicame-
ralism inegalitar, România, unde o 
cameră superioară a existat în peri-
oada 1864-1937, a ales un regim 
bicameral egalitar.  

Într-o primă etapă de tranziţie, 
1990-2000, când Senatul şi Camera 
Deputaţilor au avut practic puteri 
cvasi-egale, bicameralismul româ-
nesc a exercitat un rol pozitiv, asigu-
rând în mod frecvent dezbateri apro-
fundate şi structurate, mai ales prin 
intermediul aşa numitei navete 
legislative3. Cu toate acestea, o serie 
de disfuncţionalităţi prezente şi la 
nivel parlamentar, ar fi trebuit 
adoptate cu ocazia revizuirii consti-
tuţionale din 2003, ca de exemplu:  

Odată cu intrarea României în 
cursa pentru aderare la UE, 
Parlamentul a fost perceput ca o 
instituţie greoaie, la rigoare inutilă. În 
acest sens, referendumul propus în 
2008, de fostul Preşedinte al ţării, şi 
desfăşurat concomitent cu alegerile 
legislative din acel an, a întrunit o 
largă majoritate de voturi populare în 
favoarea eliminării Camerei supe-
rioare şi instituirii unui parlament 
monocolor. Acest rezultat a fost 
posibil, pe de o parte, ca urmare a 
exploatării superficialităţii dezba-
terilor şi populismului iniţiatorului, şi 
pe de altă parte a exacerbării la ni-
velul mass media a imaginii unei 
camere superioare care blochează 
acţiunea guvernamentală, suprapu-
nându-se peste acţiunea camerei 
inferioare, şi fiind în concluzie 
redundantă. Discuţiile în amonte şi în 
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aval de referendum au evidenţiat 
insuficienta pregătire a clasei politice 
de a dezbate în mod aplicat asupra 
unui subiect fundamental al demo-
craţiei actuale, dublată de lipsa de 
expertiză în materie, aspecte care 
trebuie evitate pe viitor.  

În timp ce discuţiile cu privire la 
importanţa unei camere superioare au 
fost temporar suspendate în România, 
datorită schimbării majorităţii 
parlamentare, fără însă a fi finalizate 
într-un anumit sens, în Italia, unde de 
asemenea există un bicameral ega-
litar, premierul actual Mateo Renzi a 
demarat o reformă care vizează înlo-
cuirea Senatului cu o adunare a 
regiunilor, formată din membri de 
drept şi anumiţi membri aleşi de către 
regiuni. Textul în discuţie a fost 
înaintat şi adoptat la Senat, ca primă 
cameră, ceea ce demonstrează ac-
ceptarea de către camera superioară 
italiană a unei reforme din interior4. 
O observaţie: în timp ce în România 
atacurile directe la adresa Senatului 
au avut ca punct de pornire războiul 
Preşedinte-Parlament, în Italia această 
acţiune a fost demarată şi ca urmare a 
efectelor crizei economice, care a pus 
în discuţie cheltuielile publice în 
condiţiile obligativităţii respectării 
criteriilor de la Maastricht. În ambele 
cazuri însă, existenţa Senatului este 
considerată ca fiind o instituţie 
aproape inutilă. Mai mult, un anumit 
populism promovat de o parte a 
clasei politice poate avea efecte 
devastatoare în rândul opiniei pu-
blice, mai ales în condiţiile în care 
reprezentativitatea la nivel senatorial 
nu este bine definită şi încadrată.  

În România, în mod firesc, o serie 
de întrebări pertinente nu pot fi 
evitate, în contextul pregătirii unei 
noi revizuiri constituţionale: De ce 
este contestat Senatul, mai mult în 
raport cu alte instituţii? De ce bica-
meralismul chiar reformat nu mai 
convinge cetăţenii? Este justificată 
funcţionarea unei camere superioare, 
ţinând cont de existenţa la nivel euro-
pean a unei instituţii care a dobândit 
putere legislativă considerabilă – 
Parlamentul European, reprezentantul 
cetăţenilor europeni? Totuşi, în vir-
tutea dispoziţiilor prevăzute prin 
Tratatul de la Lisabona, camerele 
superioare ale parlamentelor naţio-
nale ale statelor membre participă cu 
drepturi egale cu acelea ale camerelor 
inferioare la procesul de luare a 
deciziei la nivel european. Diferen-
ţierea misiunilor clasice ale unui 
parlament în ceea ce priveşte legife-
rarea şi controlul se pot completa 
reciproc, în contextul în care pro-
iectul european necesită în continuare 
eforturi substanţiale pentru a fi 
îmbunătăţit5. 

 
Reprezentativitatea 
camerelor superioare 
 
Teoriile clasice referitoare la 

natura sistemelor parlamentare subli-
niază că monocameralismul caracte-
rizează statele centralizate, în timp ce 
bicameralismul constituie funda-
mental regimul parlamentar al state-
lor federale6. În mod obişnuit, struc-
turile teritoriale caracterizează ceea 
ce numim reprezentarea compo-
nentelor societăţii naţionale, fie prin 
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intermediul unor gestionari experi-
mentaţi ai acestor colectivităţi, fie 
prin acordarea unei reprezentări 
parlamentare a acestora7.  

Membrii camerelor superioare 
sunt aleşi prin vot universal direct sau 
vot universal indirect, sau printr-o 
combinaţie a acestora – ex. Belgia, 
Spania. Prezenţa a două camere în 
sistemele instituţionale europene 
răspunde în primul rând condiţiei de 
reprezentare a teritoriilor. Această 
reprezentare poate fi asigurată în mod 
egal sau în funcţie de numărul popu-
laţiei – Bundesratul german. Există şi 
camere superioare a căror atribuţie 
principală constă în reprezentarea 
unor categorii de persoane, exemplul 
clasic fiind în acest sens Regatul 
Unit, unde Camera Lorzilor, refor-
mată în 1999, este compusă din 90 de 
membri, aleşi din rândul vechilor 
lorzi ereditari, la care se adaugă, 
conform tradiţiei britanice, membrii 
numiţi. Senatul irlandez include 
reprezentanţi socioprofesionali şi 
universitari. Niciun stat Central /Est 
european nu a conferit Camerei supe-
rioare o reprezentare specifică la 
nivel teritorial sau profesional, 
excepţie fiind Slovenia unde Con-
siliul naţional reprezintă interesele 
sociale, economice, profesionale 
locale8. 

 
Franţa 
Modelul instituţional francez, 

instituit de cea de-a V-a Republică în 
1958, a prevăzut exercitarea de către 
Camera superioară a unui rol parti-
cular, dar bine definit. Cu toate 
acestea, Senatul nu a avut o existenţă 

liniştită, în acest sens amintim 
referendumul din aprilie 1969, prin 
care acesta urma să fie suprimat, dar 
care, în final, a condus la demisia 
iniţiatorului - preşedintele Franţei, 
Generalul De Gaulle. Proiectul de 
regionalizare din aprilie 1969 a vizat 
instalarea unui Senat mai puţin im-
plicat în dezbaterea naţională, propu-
nând un model de transformare şi 
regionalizare a camerei superioare 
prin asocierea unei reprezentări a 
activităţilor economice, sociale şi 
culturale, destinate să suprapună 
Senatul cu Consiliul Economic şi 
social. Acest episod subliniază legă-
tura strânsă care a existat între 
camera superioară franceză şi teri-
toriul Republicii, cetăţenii respingând 
ideea eliminării acestei camere. În 
esenţă, Senatul a reprezentat soluţia 
franceză pentru contrabalansarea cen-
tralismului administrativ9.  

Caracterul reprezentativ al Senatu-
lui este sub semnul întrebării, în 
condiţiile în care senatorii sunt aleşi 
prin vot universal indirect, dar de 
gradul doi, pentru că marii electori 
sunt aleşi locali, iar zonele rurale sunt 
supra-reprezentate10. De asemenea, 
electori urbani sunt desemnaţi de 
aleşii locali. Dacă ţinem cont că, până 
la reforma constituţională din 2003, 
senatorii erau aleşi pentru o perioadă 
de 9 ani, remarcăm o provocare de 
natură constituţională în raport cu 
dinamica realităţilor politice interne 
şi internaţionale.  

Senatul italian, dotat cu aceleaşi 
puteri ca şi Camera Deputaţilor şi 
ales prin scrutin proporţional, a creat 
acelaşi dificultăţi ca Senatul francez 
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al celei de-a Treia Republici, prin 
faptul că locul său în cadrul insti-
tuţional a putut fi permanent con-
testat prin identitatea de putere cu 
camera inferioară, diferenţele legate 
de mod de scrutin şi vârsta de 
eligibilitate fiind nesemnificative. În 
acest caz, diversele încercări pentru 
a-l transforma într-un senat al 
regiunilor nu au reuşit, până la 
actuala reformă realizată prin legea 
Italicum.  

 
Cehia 
Sistemul electoral prevede ale-

gerea senatorilor prin scrutin majo-
ritar, durata mandatului fiind de 6 
ani11. (Art 16, al. 2). Ca şi în Franţa, 
dizolvarea Senatului este imposibilă. 
Sunt eligibili candidaţii care au 
împlinit 40 de ani şi care depun o 
cauţiune electorală de 20000 coroane. 
(Art. 19. al. 2). Scrutinul majoritar se 
desfăşoară în 2 tururi, dacă niciun 
candidat nu a obţinut majoritatea 
absolută în primul tur. (Art. 94).  

 
România  
În timp ce în Republica Cehă şi 

Polonia se utilizează reprezentarea 
proporţională pentru prima Cameră şi 
scrutinul majoritar pentru a doua 
Cameră, în România ambele camere 
sunt alese în acelaşi timp şi în acelaşi 
mod – scrutin proporţional pe listă, 
până în 2008, şi uninominal după 
2008. De asemenea, numărul de 
senatori este disproporţionat în raport 
cu mărimea teritoriului: în România 
numărul senatorilor este de 141, 
respectiv 167 în condiţiile actualei 
legi electorale imperfecte, iar în 

Polonia, care are un teritoriu de două 
ori mai mare, numărul senatorilor 
este 100.  

Senatorii din Republica Cehă şi 
Polonia, în primul caz din motive de 
scrutin iar în al doilea caz dată fiind 
reprezentarea teritorială electorală 
(diferită totuşi de cea regională), au 
un mai mare contact cu cetăţenii12. 
  

Camerele superioare şi 
procesul legislativ    
 
În mod fundamental, bicame-

ralismul este inegalitar. Schema cla-
sică a funcţionării unui sistem bica-
meral prevede că în timp ce prima 
cameră, în virtutea responsabilităţilor 
conferite de naţiune, este în majori-
tatea cazurilor aceea care face legile, 
a doua cameră are în special o putere 
de ponderare. În prelungire, forma 
rigidă a bicameralismului este ilustra-
tă de o exercitare cvasi-egală a 
atribuţiilor celor două camere13. În 
acelaşi timp, chiar în regim bica-
meral, monocameralismul poate evo-
lua, în condiţiile în care una din 
camere – de obicei cea inferioară, 
exercită prerogative mai mari în 
raport cu cealaltă – camera supe-
rioară. În acest mod, avantajul esen-
ţial al existenţei a două camere, 
crearea unei contraponderi în chiar 
cadrul Parlamentului, nu este întot-
deauna un acquis. Egalitatea legisla-
tivă a celor două camere se manifestă 
în principal cu ocazia revizuirii 
constituţiei, procedură care este însă 
inconsecventă în raport cu regulile 
democratice, pentru că acest meca-
nism este aplicat chiar în state în care 
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camera superioară este rezultatul unui 
vot indirect. Regimurile constitu-
ţionale europene prevăd o anumită 
stabilitate pentru Camera superioară, 
pentru că dizolvarea priveşte în 
general camera inferioară.  

În acest sens, România oferă un 
contraexemplu, conform Constituţiei, 
Parlamentul în ansamblu putând fi 
dizolvat, în condiţiile în care meca-
nismul greoi al moţiunii de cenzură 
reuşeşte.  

Constituţia din 1958 plasează 
Senatul francez pe aceeaşi poziţie de 
egalitate cu Adunarea Naţională, 
întrucât poate vota legile, în termeni 
identici, după, eventual, încheierea 
navetei. Senatul francez nu poate 
paraliza activitatea Adunării 
Naţionale, Guvernul având posibi-
litatea să solicite acesteia să se 
pronunţe în ultimă instanţă (art. 43). 
Astfel încât, rolul de contrapondere 
accentuează dezechilibrul în loc să 
ajute la stabilirea echilibrului. În do-
meniul legilor organice, rolul 
Senatului devine mai important în 
virtutea faptului că Adunarea Naţională 
nu poate avea ultimul cuvânt decât 
prin majoritatea absolută a membrilor 
săi. Pentru a concluziona, Senatul 
poate acţiona în situaţie de egalitate 
sau de inferioritate cu camera infe-
rioară, în funcţie de politica guver-
namentală.  

În Franţa, puterea executivă 
asupra legislativului s-a manifestat 
prin recursul la ordonanţe, utilizarea 
articolului 49-3 din Constituţie, fixa-
rea ordinii de zi şi întărirea dreptului 
de iniţiativă. Revizia din 2008 a vizat 
încadrarea articolului 49-3, iar art. 

44-3 referitor la pronunţarea Adunării, 
la cererea Guvernului, printr-un sin-
gur vot asupra întregului text în 
discuţie sau numai a unei părţi, luân-
du-se în considerare numai amenda-
mentele propuse sau acceptate de 
Guvern. În esenţă, bicameralismul 
francez nu este nici federal, nici 
egalitar, existând tendinţa de a se 
transforma într-un monocameralism 
de facto14. Într-un context care nu i-a 
fost întotdeauna favorabil, s-a dove-
dit că Senatul francez a ştiut să 
acţioneze ca o adevărată frână institu-
ţională, în raport cu tendinţele de 
accelerare a procesului legislativ. 
Acest rol a fost îndeplinit în special 
în anumite perioade de coabitare, 
1986-1988 şi 1993-1995. Imaginat ca 
un instrument prin care guvernanţii 
se pot opune presiunii exercitate de 
deputaţi, Senatul francez şi-a depăşit, 
nu de puţine ori, acest statut. Cali-
tatea lucrărilor Senatului, desfăşurată 
în special la nivelul Comisiilor per-
manente, conferă acestei instituţii o 
credibilitate.  

La fel se întâmplă şi în Germania, 
unde Bundesratul dispune de putere 
de veto, dar Bundestagul cu majo-
ritate absolută poate să treacă de ea. 
De asemenea, Bundestagul poate 
vota şi amenda textul, dar numai 
indirect, prin votul final şi integrator 
al camerei inferioare. 

În conformitate cu sistemul insti-
tuţional în curs, Guvernul italian este 
responsabil în faţa celor două camere, 
astfel încât acesta trebuie să se alieze 
cu partide reprezentând curente 
politice diferite, ceea ce a condus, în 
mod frecvent, la instabilitate guver-
namentală15.  
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Cehia 
În raport cu dispoziţiile consti-

tuţionale care pun pe picior de ega-
litate cele două camere, apar dife-
renţe care decurg din obiectul de 
stabilitate şi continuitate instituţio-
nală – imposibilitatea dizolvării 
Senatului şi reînnoirea unei treimi din 
componenţa sa la fiecare doi ani. 
Senatul asigură continuitatea siste-
mului pentru că poate legifera cu 
privire la măsuri urgente, în anumite 
condiţii. (Art. 33). În schimb, Senatul 
nu participă la revizuirea Constituţiei, 
nu are dreptul de iniţiativă legislativă, 
să legifereze, să ratifice tratatele 
internaţionale. Mai mult, procedura 
legislativă este controlată, fiecare act 
al Senatului necesitând aprobarea 
Preşedintelui republicii şi a Primului 
ministru. Acordul celor două camere 
este necesar cu privire la interna-
ţionale, legi electorale, regulament 
interior (art. 45-48). Guvernul este 
responsabil numai în faţa Camerei 
deputaţilor. 

Spre deosebire de un deputat, sau 
un grup de deputaţi, care are dreptul 
de a depune o propunere legislativă, 
senatorii nu au această competenţă. 
De asemenea, în cadrul procedurii 
legislative, Senatul are un rol 
relativ16. Camera superioară este 
obligată să încheie discuţiile asupra 
unei legi în timp de 30 de zile după 
transmiterea sa, marja de manevră 
fiind extrem de restrânsă:  

1) adoptă propunerea în termenii 
propuşi de Cameră; 
2) refuză, dar Camera o poate 
adopta cu majoritatea absolută a 
deputaţilor (art. 47, al. 3);  

3) Senatul trimite legea însoţită de 
propunerile de modificare, pe care 
camera le poate refuza, şi care pot 
fi adoptate cu un nou vot, în 
condiţiile existenţei unei majo-
rităţi absolute; 
4) Senatul nu se pronunţă asupra 
legii;  
5) acceptă în mod tacit propu-
nerea. Diminuarea rolului 
Senatului, manifestată în cadrul 
procesului legislativ este compen-
sată de efectele modului de ale-
gere care favorizează o majoritate 
de susţinere a Guvernului, repre-
zentând o pondere pentru adopta-
rea legilor şi revizuirile de natură 
constituţională.  

 
România a urmărit implementarea 

unui bicameralism egalitar, iar la 
competenţele egale s-au adăugat o 
serie de atribuţii privind alegerea sau 
revocarea unor autorităţi de stat. 
Acordând Senatului aceleaşi puteri ca 
şi ale Camerei deputaţilor, primul 
text constituţional din 1991 a impus o 
anumită miză dinamicii parla-
mentare. Nu se poate afirma că bica-
meralismul românesc a fost riguros, 
cel puţin până la revizuirea 
constituţiei din 2003, pentru că 
Parlamentul reunit a avut ultimul 
cuvânt. În context, rolul de contra-
pondere al Senatului a fost puternic 
diminuat, din motive legate de nu-
mărul mai mic al membrilor acestei 
camere.  

Eficacitatea atribuţiilor celor două 
camere nu este realizată în prezent 
decât parţial. Revizia din 2003 a 
conferit Camerei Deputaţilor o 
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anumită consolidare, aceasta deve-
nind camera de decizie în majoritatea 
legislaţiei, Senatul având un rol de 
reflexie pentru legile organice privind 
funcţionarea statului şi tratatele 
internaţionale17. Eliminarea proce-
durii de mediere a condus la lectura 
definitivă în prima Cameră sesizată. 
Continuarea parlamentarismului ega-
litar este susţinută de faptul că 
desemnarea Avocatului poporului, 
desemnat până în 2003 de Senat, 
revine în prezent camerelor reunite.  

      În virtutea unui bicameralism 
parţial, nefiind rezultatul unei repre-
zentări specifice şi înscriindu-se mai 
mult într-o continuitate istorică decât 
relevând dintr-o necesitate de ordin 
funcţional şi democratic, camerele 
superioare ale noilor democraţii 
europene au reuşit într-o mică măsură 
să aibă un rol activ în funcţionarea 
instituţională, din lipsa de soluţii 
constituţionale şi mijloace de acţiune 
adecvate. Îndeplinind într-o mică 
măsură un rol de echilibru insti-
tuţional, bicameralismul a fost de 
faţadă, reprezentând de fapt un 
monocameralism dublat18. În an-
samblu,  participarea la procesul 
legislativ şi calitatea legilor apare ca 
fiind mai bine asigurată în ţările în 
care funcţionează parlamentarismul 
inegalitar. Aceste disfuncţionalităţi s-
au manifestat în primul rând prin 
numărul foarte mare de ordonanţe de 
urgenţă, care nu a încetat să crească 
de la o legislatură la alta.  

 
 
 

Perspectivele unui bicame-
ralism consolidat 
 
Continuarea menţinerii aceloraşi 

puteri decurgând din reprezentare şi 
durata mandat, conduce la lipsa de 
justificare a existenţei a două camere, 
mai ales în condiţiile unui control 
parlamentar atenuat. 

Propunerile în vederea unei 
reevaluări a camerei superioare tre-
buie să admită că, împotriva disfunc-
ţionalităţilor evidente, Senatul are 
capacitatea de a sigura echilibrarea 
sistemului instituţional. Considerat ca 
un parlamentarism în oglindă, regi-
mul constituţional românesc reclamă 
o schimbare majoră pe termen scurt. 
Într-un context general defavorabil 
parlamentarismului, apreciem că 
Senatul ar putea, prin modificarea 
funcţionării sale în anumite puncte 
cheie, să-şi justifice, pe de o parte, 
locul său în sistemul instituţional 
actual, şi, pe de altă parte, să creeze 
un pol de stabilitate, care să asigure o 
contrapondere la Camera Deputaţilor.  

Transferul puterii legislative către 
Bruxelles a devenit o realitate într-o 
Federaţie de state naţiune. Prezenţa 
unei a doua camere este însă susţi-
nută şi prin dispoziţiile Tratatului de 
la Lisabona cu privire la rolul 
parlamentelor naţionale19. 

Ţinând cont de constrângerile se-
vere impuse de volumul mare de 
legislaţie, dintre care cea mai mare 
parte este europeană, şi de necesitatea 
adoptării lor într-un timp scurt, 
Senatul trebuie să aibă un rol de 
aprofundare, mult mai vizibil decât 
până în prezent, pentru că trebuie să 
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reprezinte, la rândul său, o Cameră de 
dezbatere europeană.  

Senatul are capacitatea de a 
legifera în perspectivă europeană prin 
abordarea unor teme cu scadenţă 
legislativă pe termen mediu şi lung – 
energie, mediu, politică de vecină-
tate. Un studiu al parlamentului 
englez relevă că 50% din legislaţie va 
privi în anul 2050 noile tehnologii. 
Importanţa rolului camerelor supe-
rioare este ilustrată de menţionarea 
unei iniţiative a Preşedintelui 
Convenţiei europene, Valéry Giscard 
d’Estaing, care viza instituirea la 
nivel european a unui Congres al 
popoarelor, idee care, deşi nu a fost 
susţinută, demonstrează că reflecţia 
parlamentară reprezintă o condiţie a 
democraţiei, mai ales în prezent, când 
constrângerile în materie s-au 
amplificat atât la nivelul statelor 
membre, cât şi al UE20. 

Transformarea Senatului într-o 
cameră a regiunilor poate reprezenta 
o altă axă de reflexie, plecând de la 
luarea în considerare a unei repre-
zentări a tradiţiilor istorice a pro-
vinciilor române. În acest sens, 
Senatul ar putea dobândi un rol mult 
mai vizibil, ţinând cont de ponderea 
populaţiei rurale în România. În acest 
cadru, minorităţile ar avea o 
posibilitate de exprimare mai bine 
conturată, reluând tradiţia prezenţei 
acestora în istoria comună. Prin 
comparaţie, într-o ţară cu populaţie 
extrem de scăzută la nivelul comu-
nelor, Franţa, reprezentarea spaţiilor, 
în prezent în curs de deşertificare, 
constituie principalul argument 

pentru a menţine o cameră supe-
rioară.  

Rolul Senatului poate să fie privi-
legiat în domenii bine definite, pre-
cum politica externă, amenajarea 
teritoriului. Şi aici există exemple la 
nivel european care pot fi preluate în 
context naţional – Camera Lorzilor, 
Franţa.  

Nu credem că o reluare a insti-
tuţiei senatorului de drept, cu un 
anumit grad de independenţă, aşa 
cum a figurat în Constituţia din 1923, 
poate fi reluată în prezent, dar o 
prelungire a mandatatului senatorial 
la 6 ani apare ca fiind logică, făcând 
diferenţa faţă de mandatul aleşilor 
naţionali – deputaţii, pe baza şi a 
bunei funcţionări a unei dispoziţii 
asemănătoare în constituţiile din 
Franţa sau Cehia. Apreciem că un 
amendament în acest sens va putea 
crea noi perspective pentru camera 
superioară de a lucra în sensul unei 
capacităţi de reflecţie şi aprofundare 
legislativă sensibil întărite.  

Frecvenţa alegerilor, preziden-
ţiale, legislative şi europene, va ge-
nera pe termen mediu schimbări ale 
majorităţilor parlamentare la perioade 
scurte, iar coabitarea la nivel intern şi 
reprezentarea instituţională în plan 
extern pot interacţiona convergent 
sau divergent. Separarea termenelor 
de alegere a celor două camere va 
avea un rol esenţial în revigorarea 
parlamentarismului în România. 
Această diferenţiere, preluată sau 
adaptată după modelele prezentate, 
creează premise pentru dezvoltarea 
unei anumite continuităţi institu-
ţionale şi asigurarea unui sprijin 
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pentru acţiunile preşedintelui sau 
guvernului, după caz. 

O schimbare a modului de alegere 
al senatorilor ar fi în beneficiul 
cetăţenilor şi ar contribui la o nouă 
relegitimare a Parlamentului bicame-
ral în ansamblu. Pentru că, o inter-
venţie astăzi împotriva camerei supe-
rioare, ar putea continua, exemple 
istorice există, şi împotriva celeilalte 
camere, bineînţeles într-un context 
intern şi internaţional grav, care 
trebuie eliminat ca ipoteză, dar nu 
ignorat, şi ne referim aici la exemplul 
recent oferit de conflictul Preşedinte 
– Parlament în România. Un Senat 
care să fie format din reprezentanţi ai 
categoriilor sociale şi ai colecti-
vităţilor locale, alese prin vot univer-
sal direct, ar avea deplină justificare, 
în raport cu disfuncţionalităţile 
actuale manifestate în momente 
critice pentru interesul naţional. 

 
Concluzii 
 
Apartenenţa la UE implică o 

modificare profundă a sistemului de 
control şi aplicare a legislaţiei euro-
pene. Impasul în care se găseşte 
sistemul de separaţie a puterilor în 
România intervine într-un context în 
care în interiorul Uniunii există 
presiuni pentru o reformă institu-
ţională substanţială.  

În mod evident, camera supe-
rioară română nu trebuie să fie 
considerată ca principala instituţie 
responsabilă pentru disfuncţio-
nalităţile sistemului instituţional. Dar 
acest sistem nu va putea evolua în 
condiţiile în care definirea clară şi 
eficientă a competenţelor celor două 
camere nu este bine realizată. 

Apreciem că revizia constitu-
ţională în curs oferă o bună oportu-
nitate pentru o evaluare echilibrată a 
etapelor parcurse de regimul parla-
mentar, existând premise pentru ca, 
ţinând cont de experienţele interne şi 
externe, să se poată propune un 
sistem revigorat şi coerent, care să 
răspundă la provocările specifice 
care, în mod sigur, se vor intensifica.   

Orice revizuire constituţională 
trebuie să admită că bicameralismul 
este fundamentat pe teritoriile naţio-
nale, trebuie să promoveze calitatea 
legislaţiei, reprezentativităţii şi 
exercitării controlului parlamentar. 

Evaluând avantajele şi dezavan-
tajele sistemului bicameral, observăm 
că menţinerea acestuia poate conduce 
la confuzia între puteri şi orienta 
mecanismul instituţional în direcţia 
unei colaborări mai flexibile şi 
coerente, precum şi la reglementarea 
conflictelor de natură instituţională şi 
reducerea disfuncţionalităţilor care au 
caracterizat frecvent sistemul nostru 
parlamentar după 1990.  
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Campania electorală în teritoriu: aspecte empirice ale 
marketingului politic 

[Local electoral strategies: the empirical matters  
of the political marketing] 

 
Silvia ROTARU 

 
Abstract. The study below aims to put together the main electoral strategies and 
instruments for the local campaigns. Basically, this is a theoretical illustration of 
the steps that should be made in different constituencies in the electoral process 
and it can be a useful guide for politicians or campaign managers.  
 
Keywords: electoral campaign, local strategies, political marketing, political 

communication. 
 

Introducere 
 
Pe măsură ce campaniile electo-

rale se profesionalizează, marketingul 
politic a devenit o temă importantă în 
cadrul specialiştilor, dar, din ce în ce 
mai mult, şi a publicului.  

Există numeroase studii cu privire 
la diferitele strategii de marketing 
politic ce pot fi utilizate într-o cam-
panie politică sau electorală. Totuşi, 
acestea reprezintă mai mult decât 
simple teorii şi definiţii. Fiecare cam-
panie electorală are un anumit 
specific, dincolo de clasica diferen-
ţiere dată de scopul alegerilor. Diver-
sitatea este dată de contextele politice 
diferite, dar mai ales de caracte-
risticile locale. Cu alte cuvinte, chiar 
şi în cadrul aceleiaşi campanii coor-
donate la nivel central, există 

diferenţe de abordare mai mari sau 
mai mici la nivel local, unde acţio-
nează filialele partidelor. 

 
 Consideraţii teoretice  

 
Primul studiu academic despre o 

campanie electorală a fost publicat în 
anul 1944, în New York, de către 
Paul Lazarsfeld şi colaboratorii săi1. 
Aceştia au gândit o cercetare prin 
care să demonstreze importanţa, pu-
terea şi influenţa propagandei prin 
radio, într-un context democratic, cu 
ocazia campaniei pentru alegerile 
prezidenţiale. Numai că, în loc să se 
confirme ipotezele de la care au ple-
cat, aşa cum cercetătorii se aşteptau, 
studiul a scos în evidenţă o altă 
realitate, pe baza căreia avea să se 
constituie noul model al efectelor 
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mesajelor media: modelul efectelor 
minime2. Acesta se concretizează prin 
următoarele consecinţe: 
 cetăţenii nu dau suficientă im-

portanţă mesajului transmis prin 
mass-media, pentru ca acesta să-i 
afecteze; 

 mesajele sunt de cele mai multe 
ori contradictorii şi tind spre a se 
anula reciproc; 

 atenţia selectivă a indivizilor, 
precum şi memorarea bazată pe 
anumite simpatii sau antipatii 
politice tind să distorsioneze 
mesajele transmise; 

 orice mesaj care ajunge către un 
anume individ a fost prelucrat şi 
„finisat”. 

Conform profesorului Alfred 
Bulai: „Campania electorală repre-
zintă o perioadă stabilită oficial 
înaintea unui scrutin, depăşită de 
regulă doar în punctul iniţial, nu şi în 
cel final, în care actorii politici îşi 
intensifică acţiunile de propagandă 
într-un context social şi mediatic 
favorabil”3. Cu alte cuvinte, practica 
politică permite existenţa unei etape 
premergătoare campaniei oficiale, de 
regulă aceasta este cunoscută ca fiind 
etapa de precampanie sau popu-
larizare. Campania electorală concen-
trează, pentru o perioadă relativ 
scurtă de timp, o cantitate importantă 
de resurse, are obiective generale clar 
stabilite şi un deznodământ rapid4. 

În România, conform legii electo-
rale 35/2008, o campanie electorală 
este acea perioadă în care compe-
titorii electorali desfăşoară activităţi 
de propagandă cu scopul de a-i 

determina pe alegători să îşi exprime 
voturile în favoarea lor5. 

Propaganda politică presupune 
un demers prin care un actor politic 
încearcă să influenţeze atitudinal şi 
comportamental un anumit public 
ţintă prin intermediul unor acţiuni 
politice şi prin comunicare6. Aceasta 
mai poate fi definită ca înglobând 
totalitatea tehnicilor ce stau la dis-
poziţia puterii politice pentru reali-
zarea unei imagini care nu are 
legătură cu realitatea7. Cel mai efi-
cient moment pentru a folosi propa-
ganda fără ca aceasta să devină con-
damnabilă este aşadar, campania 
electorală. 

O cercetare exhaustivă asupra con-
ceptului a realizat Oliver Thomson în 
lucrarea sa, Istoria propagandei. 
Aceasta studiază variatele tehnici de 
persuadare utilizate în perioade şi 
culturi diferite în ceea ce priveşte 
evenimentele politice ale ultimilor 
5000 de ani. Autorul relevă faptul că 
nicio perioadă istorică nu a fost 
privată de propagandă politică şi că 
nimeni nu a fost vreodată imun la 
aceasta8. 

Majoritatea teoreticienilor consi-
deră că secolul XX a fost momentul 
în care propaganda politică şi-a atins 
apogeul. Astăzi această tehnică de 
persuadare nu mai are neapărat sen-
sul secolului trecut, ci mai degrabă o 
percepem ca publicitate sau reclamă, 
conceptul de propagandă fiind rareori 
utilizat şi deseori neimportant pentru 
publicul larg. 
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Etapele unei campanii electo-
rale la nivel local 
 
Campania electorală trebuie să 

ţină cont de anumite variabile care 
pot apărea în rândul electoratului. 
Campaniile electorale se adresează 
unor mase electorale, chemate să îi 
aleagă pe titularii unei funcţii. Aceste 
mase electorale sunt colectivităţi 
eterogene9. Din acest motiv, întot-
deauna se apelează la tehnici de cer-
cetare şi segmentare a pieţei. Succe-
sul unei campanii electorale depinde 
de o anumită viziune strategică, dar 
mai ales de înţelegerea specificului 
local, deci de implementarea unor 
tehnici diferenţiate. 

Aşadar, o campanie electorală nu 
poate exista în lipsa unei strategii. 
Mai exact, aceasta se referă în 
principal la un calendar de activităţi 
pe care un candidat doreşte să îl pună 
în practică într-un anumit interval de 
timp, cu scopul de a atrage electo-
ratul de partea sa sau măcar de a slăbi 
forţele contracandidatului. Toate 
aceste activităţi trebuie să aibă legă-
tură între ele şi, în mod obligatoriu, 
să aducă avantaje celui care le între-
prinde, fie că discutăm despre simpa-
tia populară şi uncapital de imagine, 
fie despre posibilele subiecte de 
presă. Totodată, acestea trebuie să fie 
în strânsă legătură cu preferinţele 
electoratului şi să se desfăşoare în 
zona grupului-ţintă. Consecinţele iau 
forma unor beneficii de ambele 
sensuri: candidatul obţine unul din 
avantajele enumerate mai sus şi, în 
acelaşi timp, comunitatea respectivă 
simte că într-adevăr activitatea este în 

beneficiul local. O acţiune care are 
beneficiu unidirecţional nu poate fi 
sănătoasă pentru succesul în alegeri. 

Primul pas este definirea obiecti-
velor. Candidatul trebuie să îşi fixeze 
câteva repere finale: câte voturi 
doreşte să obţină, ale cui voturi pot 
valora mai mult, dacă este important 
ca ceilalţi candidaţi să obţină un scor 
cât mai mic, dacă se doreşte deni-
grarea contracandidatului sau nu. 
Bineînţeles că planul de acţiune 
trebuie să se coreleze cu resursele de 
care candidatul dispune, iar obiecti-
vele sunt întotdeauna realiste. 
Acestea se fixează pe baza cercetă-
rilor întreprinse, stabilindu-se grupuri 
ţintă în funcţie de anumite criterii-
liant: vârstă, sex, studii, profesie, 
opţiune politică etc. După ce toate 
aceste aspecte au fost clarificate, 
urmează crearea mesajului şi a 
discursului.  

Aceste două elemente ale comu-
nicării politice se realizează numai pe 
baza studiilor de piaţă. Candidatul 
trebuie să îşi cunoască bine electorii, 
să le urmărească evoluţia necesi-
tăţilor şi preferinţelor pentru a 
identifica dacă acestea depăşesc sau 
nu ordinul primar. Se poate dovedi 
catastrofal să se adreseze un mesaj ce 
vizează necesităţile primare unui 
electorat cu un nivel de studii peste 
mediu şi care prezintă nevoi de 
gradul doi sau trei (spre exemplu: 
nevoia de reformă în diverse dome-
nii, de educaţie, de democraţie, o 
situaţie financiară peste medie etc.); 
acţionând viceversa ar putea fi, de 
asemenea, un insucces. În cazul în 
care unui electorat fără studii şi cu o 
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situaţie financiară precară i se adre-
sează un mesaj ce vizează nevoi de 
grad superior, precum cele enumerate 
mai sus, cel mai probabil campania 
se va dovedi un eşec, dar există totuşi 
şanse mai mari decât într-o situaţie 
inversă ca un astfel de mesaj să îşi 
atingă scopul.  

Un alt punct esenţial este con-
struirea imaginii omului politic sau a 
partidului politic, în funcţie de electo-
ratul pe care doreşte să îl atragă. 
Dincolo de respectarea unor cutume 
vestimentare, e important ca alegă-
torii să îi perceapă pe candidaţi ca 
fiind aproape de ei, din mijlocul lor. 
Stilul vestimentar contează foarte 
mult în aceste situaţii, mai ales atunci 
când au loc întâlniri cu cetăţenii. Aici 
mai putem adăuga şi tipul de 
activitate, ţinuta fiind întotdeauna 
adaptată acesteia. Candidatul trebuie 
să se îmbrace potrivit ocaziei, dacă 
nu doreşte să atragă dispreţul sau 
ironia celor din jur. Astfel de acti-
vităţi pot fi: sportive şi recreative 
(marşuri, crosuri, meciuri, concerte), 
de mediu (plantări de arbori, cură-
ţenie în spaţii verzi), dezbateri pu-
blice în spaţii office (conferinţe, inau-
gurări), întâlniri cu alegătorii şi 
dezbateri (campanie door-to-door, 
mitinguri) etc. 

Limbajul non-verbal joacă, de 
asemenea, un rol deosebit în transmi-
terea mesajelor. Aşadar, modul în 
care un candidat gesticulează poate 
facilita atingerea scopului mesajului 
sau, din contră, poate da o notă 
negativă. Spre exemplu, atunci când 
omul politic se află într-o emisiune 
televizată este de preferat să 

gesticuleze mai puţin, pentru că ima-
ginea este statică şi mişcările bruşte 
ale mâinilor pot părea agresive sau 
semne de agitaţie, neîncredere sau 
nervozitate. În cadrul unor întâlniri 
publice în aer liber, atunci când 
candidatul este în centrul atenţiei şi 
sunt foarte mulţi oameni în jurul său, 
este bine să gesticuleze suficient cât 
să menţină atenţia asupra sa şi să arate 
că este sigur pe tot ceea ce spune.  

Înainte de începerea campaniei 
trebuie clarificate chestiuni esenţiale 
pentru desfăşurarea acesteia, cum ar fi: 
 echipa de campanie; 
 calendarul de activităţi; 
 sloganul; 
 afişul principal de campanie; 
 mesajul principal al campaniei; 
 programul electoral; 
 punctele cheie ale circumscrip-

ţiei; 
 simpatizanţii din circumscripţie; 
zonele favorabile şi zonele nefavo-
rabile; 
 contracandidaţii – puncte tari şi 

puncte slabe; 
 canale de comunicare; 

 
Echipa de campanie reprezintă 

forţa motrice a oricărui demers 
electoral. Fiecare membru şi depar-
tament va avea responsabilităţi bine 
trasate şi diferenţiate: 
- şeful de campanie este cel care 

supraveghează întreaga activi-
tate, ia deciziile necesare la un 
moment dat în situaţii neprevă-
zute, ţine legătura cu mandatarul 
financiar şi monitorizează toate 
donaţiile şi cheltuielile; 
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- secretariatul sediului de cam-
panie (relaţia cu alegătorul); 

- corespondenţa candidatului (poştă 
clasică sau electronică); 

- organizarea dezbaterilor, confe-
rinţelor, evenimentelor (invitaţi, 
promovare etc.) 

- organizarea activităţilor de teren 
(door-to-door, corturi, afişaj, 
întâlniri cu electorii, relaţia cu 
simpatizanţii); 

- consiliere juridico-legislativă 
pentru orice fel de activitate; 

- consiliere în domeniul promo-
vării şi propagandei, în special în 
relaţia cu mass-media; 

 
Calendarul de activităţi repre-

zintă înşiruirea pe zile a tuturor 
acţiunilor din campanie şi inclusive 
din ziua votului. 

Sloganul trebuie să fie scurt şi 
sugestiv, astfel încât să vorbească de 
la sine despre candidat şi despre 
motivul pentru care este bine ca 
acesta să fie votat. Sloganul ideal 
rămâne în memoria cetăţenilor mult 
timp după data alegerilor (de exem-
plu, „Să trăiţi bine” – sloganul candi-
datului Traian Băsescu pentru 
alegerile prezidenţiale din 2009). 
Sloganul poate fi de asemenea deter-
minat în urma efecturării unor cer-
cetări sociologice, de obicei calitative. 

Afişul principal de campanie este 
imaginea care va apărea, în diferite 
forme, pe bannerele, prismele, cubu-
rile şi mesh-urile stradale, dar şi în 
spaţiile special amenajate pentru 
afişaj electoral. Fotografia trebuie să 
fie sugestivă şi să exprime seriozitate, 
maturitate şi bun-gust. Se acordă 

importanţă şi vestimentaţiei, evitân-
du-se efectele cromatice deranjante. 
Fotografia utilizată pe afiş se stabi-
leşte adesea tot prin intermediul unor 
cercetări de tip calitativ (focus-grup). 

Mesajul principal al campaniei 
este centrul demersului electoral. Pe 
baza profilului pe care şi l-a creat, 
candidatul îşi construieşte mesajul, 
ţinând cont de cercetările cantitative 
şi calitative pe care le-a întreprins 
asupra electoratului, dar şi în acord 
cu ideologia partidului. Mesajul 
principal este ca un slogan mai amplu 
pe care candidatul sau echipa de 
campanie îl poate transmite oricând, 
în câteva minute, având siguranţa că 
este pe înţelesul tuturor. 

Programul electoral desemnează 
un set de obiective pe care candidatul 
îşi propune să le îndeplinească după 
obţinerea unui eventual mandat. 
Acestea sunt de regulă adunate sub 
forma unei broşuri şi aduse la cu-
noştinţă electorilor, fie prin distri-
buire în întreaga circumscripţie, de 
tip mailing, door-to-door sau sam-
pling, fie în cadrul adunărilor sau 
întâlnirilor publice. Programul electo-
ral trebuie să conţină obiective 
realiste şi care să corespundă unor 
nevoi sau dorinţe existente pe agenda 
publică locală sau naţională. Can-
didatul trebuie să vină cu soluţii 
concrete, legale şi corecte pentru 
rezolvarea anumitor probleme pre-
existente, care vor intra în atribuţiile 
viitoare date de eventuala câştigare a 
alegerilor. 

Un individ informat, care votează 
în cunoştinţă de cauză ar trebui să 
aibă pregătirea politică şi ideologică 
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de bază care să îi permită să fixeze 
corect profilul ideologic al partidului 
sau al candidatului. Iar, pentru a nu 
se înşela, ar trebui să cunoască pro-
gramul electoral cu care candidaţii 
se prezintă în faţa electoratului10. 

Punctele cheie ale circumscrip-
ţiei sunt acele zone aglomerate dintr-
o circumscripţie, cum ar fi pieţe 
publice, centre comerciale, intersecţii 
intens circulate, staţiile mijloacelor 
de transport în comun, parcuri etc. 
Este important ca echipa de campanie 
şi candidatul să cunoască aceste 
locuri, deoarece ele vor constitui zo-
nele de amplasament pentru punctele 
de informare, distribuire materiale 
sau strângere de semnături (corturi). 
De asemenea, sunt locurile propice 
pentru întâlnirile publice, dar şi 
pentru amplasarea scheletelor pentru 
afişaj electoral (bannere, cuburi, 
prisme etc.). 

Simpatizanţii din cricumscripţie 
sunt deosebit de importanţi, deoarece 
constituie un ajutor de nădejde ori-
când, pe parcursul campaniei, şi de 
obicei sunt dispuşi să ajute fără a cere 
nimic în schimb. Aceştia pot in-
fluenţa opţiunea politică a altor 
electori, fie că discutăm de ceilalţi 
membri ai familiei, de prieteni, colegi 
de serviciu sau vecini. Simpatizanţii 
duc mesajul politic al candidatului 
mai departe în propriul mediu de 
activitate şi chiar pot face propa-
gandă serioasă, devenind cei mai 
buni mobilizatori în ziua votului. Un 
avantaj în plus este dat de simpa-
tizanţii cu mare influenţă în anumite 
zone ale circumscripţiei (de exemplu: 
angajaţii magazinelor locale, farma-

ciilor, medicii din zonă, poştaşul, 
administratorii şi preşedinţii aso-
ciaţiilor de locatari/proprietari etc.) 
Totodată, simpatizanţii din circum-
scripţie sunt primii care observă şi 
informează cu privire la activităţiile 
contracandidaţilor şi eventualele acte 
de vandalism electoral. 

Zonele favorabile şi zonele nefa-
vorabile sunt acele puncte ale cir-
cumscripţiei care sunt grupate după 
arondarea electorală la diferitele 
centre de votare sau entităţi teritoriale 
mai mari, în cazul în care candidatura 
se referă la funcţia de conducere 
pentru o unitate administrativ-teri-
torială care înglobează mai multe 
localităţi. În funcţie de specificul 
populaţiei arondate unui anumit 
centru de votare şi de mesajul 
transmis, alegătorii din zona respec-
tivă pot fi categorisiţi ca fiind în 
majoritatea lor favorabili sau nu, sau 
pur şi simplu această concluzie poate 
apărea în funcţie de media prezenţei 
la vot în ultimii ani, dar şi de 
procentele acordate partidelor poli-
tice care au candidat pe liste sau au 
susţinut candidaţi la diferite tipuri de 
alegeri. Acest aspect trebuie cunoscut 
pentru a previziona un număr maxim 
de voturi care poate fi obţinut într-un 
anumit centru de votare. 

Contracandidaţii trebuie supra-
vegheaţi în permanenţă pentru ca 
replica să poată fi imediată şi de 
calitate. Înainte însă, echipa de cam-
panie se va ocupa cu cercetarea şi 
documentarea în privinţa contra-
candidaţilor, asupra punctelor tari şi a 
mai ales a celor slabe, pentru a 
construi un discurs comparativ şi a fi 
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pregătită pentru orice fel de atac 
mediatic ce ar putea apărea, în cazul 
în care aceştia se decid pentru o 
campanie agresivă sau în cazul în 
care candidatul doreşte să obţină 
voturi atrăgând antipatia asupra 
competitorilor. 

Canalele de comunicare on-line 
sunt astăzi în mare vogă printre 
politicieni. Există nenumărate avan-
taje ce decurg din utilizarea acestora. 
Specialiştii în comunicare politică au 
sesizat rapid avantajele utilizării 
noilor mijloace de comunicare11. 
Acestea au devenit, de asemenea, 
surse obişnuite de informare pentru 
presa televizată şi scrisă. Ca atare, 
Internetul poate fi utilizat ca mijloc 
de promovare a politicienilor, dar şi 
ca instrument de interacţiune între 
autorităţi sau demnitari şi cetăţeni12. 

 Blog-ul este o variantă comodă şi 
ieftină de publicitate şi exprimare a 
opiniilor într-un mod rapid şi vizibil. 
Candidatul poate folosi, de aseme-
nea, reţelele de socializare, cum ar fi 
Facebook, care are milioane de 
utilizatori în toată lumea şi care 
reprezintă astăzi un important canal 
de comunicare şi o metodă ieftină şi 
eficientă pentru propagandă şi publi-
citate, aşa cum s-a dovedit în cam-
pania electorală a lui Barack Obama 
din 2012, iar în România în campania 
lui Klaus Iohannis din 2014. Deşi 
mai greu de utilizat pentru campa-
niile de nivel local, totuşi Facebook 
oferă numeroase posibilităţi de 
stabilire a unui grup ţintă în funcţie 
de domiciliu, interese, vârstă, profe-
sie, hobby-uri ş.a.m.d. Totodată, 
candidatul poate avea conturi de 

utilizator şi pe alte reţele de sociali-
zare precum: Twitter, Google Plus, 
Linkedin, My Space, Youtube, Hi5 
ş.a.m.d. Reţele de socializare pot fi 
eficiente în ceea ce priveşte câşti-
garea voturilor celor tineri, care 
utilizează frecvent internetul. Politica 
promovată prin intermediul acestora 
a prins foarte bine la public şi astăzi 
orice politician care se respectă 
trebuie să aibă conturi active pe 
aceste platforme. Fenomenul a căpă-
tat proporţii atât de mari, încât a fost 
denumit Politica 2.0. Spre exemplu, 
fotografia intitulată „Four more 
years”, apărută pe paginile oficiale de 
Twitter şi Facebook ale preşedintelui 
Barack Obama, imediat după aflarea 
rezultatelor alegerilor prezidenţiale 
din Statele Unite, din anul 2012, a 
făcut înconjurul lumii în cateva 
minute şi a strâns milioane de apre-
cieri, devenind cea mai celebră poză 
a anului13. 

Internetul este potenţial deschis 
curentelor de opinie slab repre-
zentate sau nereprezentate şi devine 
locul de percepere şi confruntare a 
unor idei noi14. 

Activităţile obişnuite de campanie 
încep la data stabilită de lege şi 
presupun activităţi de popularizare şi 
promovare a candidatului şi a pro-
gramului electoral propus de acesta, 
cum ar fi: 
- door-to-door; 
- distribuire materiale promoţio-

nale (mailing, sampling); 
- întâlniri cu cetăţenii în locuri 

publice (pieţe, parcuri); 
- evenimente, dezbateri şi con-

ferinţe cu participarea electorilor; 
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- dezbateri şi emisiuni televizate; 
- marşuri şi mitinguri; 

În cadrul acestor activităţi pot fi 
distribuite următoarele materiale pro-
moţionale: 
- pliante (Fly-ere); 
- broşuri; 
- cărţi de vizită; 
- calendare de buzunar sau de 

birou; 
- fotografii de buzunar sau de 

birou; 
- ziare şi reviste; 
- felicitări; 
- obiecte promoţionale personali-

zate (pixuri, căni, brichete, şepci, 
pungi, steaguri etc.). 

 
Activitatea de campanie door-to-

door este considerată cea mai efi-
cientă, dar şi cea mai dificilă. În 
cadrul acesteia, candidatul bate la uşa 
alegătorului pentru a-l convinge pe 
acesta să-i acorde votul. Candidatul 
este întotdeauna însoţit de o parte din 
membrii echipei de campanie şi oferă 
alegătorilor cel puţin un material 
promoţional. Unul dintre membrii 
echipei va nota toate problemele 
expuse de către cetăţeni şi, de ase-
menea, datele lor de contact şi opţiu-
nea politică, în caz că aceştia o 
manifestă sau o exprimă. Această 
activitate se întreprinde la ore şi în 
zile potrivite, pentru a nu crea efectul 
invers.  

Distribuirea de materiale promo-
ţionale poate fi de tip mailing, în care 
pliantele şi/sau broşurile se introduc 
în cutiile poştale din circumscripţie 
sau sampling, activitate în care 
materialele sunt distribuite pe stradă, 

în punctele principale ale circum-
scripţiei, în zilele şi intervalele orare 
aglomerate, sau din uşă în uşă. 
Aceste materiale pot fi: 
- programul electoral; 
- bilanţ de activitate (în cazul în 

care omul politic candidează 
pentru încă un mandat); 

- scrisoare de felicitare (pentru 
sărbători religioase sau naţionale 
importante, cu ocazia onomasti-
cii sau a zilei de naştere a alegă-
torului); 

- scrisoare cu caracter informativ 
cu referire la o activitate ce 
urmează să aibă loc, la un nou 
sediu de campanie sau la ele-
mente negative din sfera de 
activitate a contracandidaţilor, în 
cazul în care discutăm despre o 
campanie negativă; 

- scrisoare de îndemn la vot; 
- ziare locale în care apar edito-

riale, articole, fotografii, inter-
viuri în care actorul principal este 
candidatul. 

- calendare de buzunar sau de birou; 
- fotografii de buzunar sau de birou; 
- obiecte promoţionale. 

În general, punctele principale de 
distribuire a materialor promoţionale 
sunt corturile amplasate în zonele 
circulate ale circumscripţiei. 

Întâlnirile cu cetăţenii în spaţii 
publice sunt o regulă a campaniilor 
electorale. Acestea au scopul de a 
populariza candidatul şi de a-l aduce 
mai aproape de oameni. În cadrul 
acestora omul politic are oportu-
nitatea de a-şi expune programul 
electoral şi de a se familiariza cu ale-
gătorii. De partea cealaltă, cetăţenii 
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au ocazia de a adresa întrebări can-
didatului şi a-i supune atenţiei pro-
bleme care ar putea intra în viitoarele 
competenţe ale celui ce urmează a fi 
ales într-o anumită funcţie sau 
demnitate. Întâlnirile se desfăşoară 
într-un spaţiu deschis, cum ar fi o 
piaţă publică sau un parc (zone 
populare şi populate ale circum-
scripţiei) şi sunt adresate tuturor celor 
interesaţi. Promovarea acestora se 
realizează prin afişaj (în zonele de 
afişaj public sau la scările blocurilor), 
prin distribuirea de invitaţii generale 
prin poştă (mailing) sau pe stradă, în 
zonele intens circulate. 

Evenimentele, dezbaterile şi 
conferinţele au loc în spaţii special 
amenjate şi au ca subiect principal 
puncte de pe agenda publică locală 
sau naţională care coincid cu pro-
gramul electoral al candidatului. În 
cadrul acestora, omul politic are rol 
fie de invitat, fie de organizator. 
Candidatul are oportunitatea de a-şi 
expune viziunea asupra subiectului 
principal de dezbatere în faţa unui 
auditoriu vast. Presa poate fi de 
asemenea invitată să participe şi să 
difuzeze pe canalele media con-
cluziile evenimentului, precum şi 
diverse alte amănunte, în măsura în 
care acestea sunt considerate a fi de 
interes public. Diferenţa dintre dez-
baterile în aer liber şi cele sub formă 
de „conferinţă” ţine de interesul mult 
mai mare al presei faţă cel de-al 
doilea tip de activitate, dar şi de 
posibilitatea unui auditoriu mai larg 
(cu excepţia întâlnirilor cu alegătorii 
sub formă de miting, menţionate 
separat), în funcţie de numărul de 

locuri disponibile. Un dezavantaj ar fi 
costurile mai mari pe care le implică 
o conferinţă, faţă de o întâlnire cu 
cetăţeni în spaţiile publice. 

Dezbaterile şi emisiunile televi-
zate se bucură de cel mai înalt nivel 
de mediatizare şi de asemenea, 
constituie o bună oportunitate de a 
combate opiniile şi viziunile contra-
candidaţiilor într-o manieră oficială şi 
transparentă. Televiziunea locală este 
punctul media principal la care 
trebuie să se desfăşoare aceste emi-
siuni. Diferenţa dintre dezbaterile 
televizate şi cele sub formă de con-
ferinţă sau cele în aer liber este dată 
de atenţia sporită pe care candidatul 
trebuie să o prezinte cu referire la 
răspunsurile pe care le oferă, la 
modul în care face faţă situaţilor 
neprevăzute, la vestimentaţie şi lim-
bajul non-verbal. 

Marşurile şi mitingurile organi-
zate în timpul sau în preajma cam-
paniilor electorale, de către societatea 
civilă sau partide politice, sunt un 
bun prilej pentru ca un candidat să se 
remarce, prin participarea sa. 
Obiectul acestor manifestări trebuie 
să coincidă cu programul electoral, 
cu viziunea partidului politic şi cu 
declaraţiile politice date la un mo-
ment dat publicităţii. Cu alte cuvinte, 
consecvenţa este condiţia de partici-
pare la marşuri sau mitinguri. Pro-
testele din România, din luna ianuarie 
a anului 201215, la care au participat 
şi oameni politici ai opoziţiei de 
atunci, sunt un bun exemplu. 
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Concluzii 
 

La nivel local, campaniile se 
desfăşoară într-o logică oarecum 
diferită faţă de ceea ce se întâmplă la 
nivel naţional. E adevărat că direcţia 
şi principalele mesaje, precum şi ele-
mentele de identitate vizuală majore 
sunt date de hotărârile luate în bi-
rourile centrale de conducere ale 
partidelor care participă într-un pro-
ces electoral la un moment dat. Însă, 
în circumscripţii realitatea este dife-
rită de la caz la caz şi nu pot fi apli-
cate strategii în orb, fără a cunoaşte 
specificul zonei şi aspiraţiile şi ne-
voile alegătorilor de acolo.  

Practica politică şi electorală este 
cea care a stabilit modul real de 

desfăşurare propriu-zisă a campa-
niilor şi studiul de mai sus nu 
reprezintă altceva decât o teoretizare 
a realităţii, o alăturare a principalelor 
evenimente ce se petrec de fapt în 
acea lună de foc. Mai mult decât atât, 
în campanii se dovedeşte cel mai 
bine utilitatea filialelor locale ale 
partidelor. De foarte multe ori, for-
maţiunile politice au fost acuzate că 
au structuri stufoase. Totuşi, poli-
ticile, strategiile şi toate cercetările 
nu se pot face într-un birou al vreunui 
sediu central, ci trebuie corelate cu 
realitatea cotidiană a omului de rând, 
iar politicienii sunt datori să răspundă 
într-un mod satisfăcător nevoilor şi 
aspiraţiilor fiecărui individ. 
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The Iconic Essence of Sovereignty 
 

Giuseppe CASCIONE 
 

Abstract. This essay aims to investigate the relation between the dawn of the 
National State in the early Renaissance and the concepts of crisis/apocalypse on 
one side and visible power on the other. The hypothesis is that without 
representation there is no State at all. Furthermore we will suggest that the role 
of the visibility of the state is related to its capability to be the “cement of 
society”, that is to say to face the risk of the anomy. This study is based on the 
research of one of the most important Italian philosophers, Massimo Cacciari 
and on the work of the well-known German historian Ernst Hartvig Kantorowicz, 
and in particular of his masterpiece, The King’s Two Bodies. 
 
Keywords: sovereignty, iconocracy, Kantorowicz, Renaissance. 

 
The Icon and the Imperium 
 
The katèchon (treated not only by 

Schmitt, but thoroughly analysed in 
at least two works by Massimo 
Cacciari, Dell’inizio and Geo-
filosofia dell’Europa) presents itself 
in neutral terms (τό κατέχον, Latin 
translation: quid detineat) or sub-
jectivised terms (ό κατέχον, Latin 
translation: qui tenet). Cacciari says 
that “the only, true political form 
conceivable in this Christian scope 
seems to be the kat’èchon. The term, 
which dates back to the second 
epistle to the Thessalonians (2, 6 and 
following), identifies the Power that 

hinders the full epiphany of the 
anomos, the Adversary. Hippolytus 
too gave a political interpretation of 
the kat’èchon as image of the 
Empire, and so did Schmitt: to him, 
kat’èchon is also the medieval 
Empire, whose function would 
consist in keeping the Century in-
shape, while waiting for its End, 
against the Devil’s “seductions”. 
Until the XIV Century, the king’s 
figure would represent the custodian 
of the man’s “rights” in statu viatoris, 
and only within these boundaries his 
sovereignty would appear legitimate. 
However, what Schmitt doesn’t see is 
that the kat’èchon, just to perform 
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such function, must assimilate, 
internalize the same anomie. To 
‘restrain it’, it can only ‘hold it’ 
within itself. Its law is nothing else 
but the prison where the filius 
perditionis lives – a prison that his 
power will inexorably end up by 
demolishing it. So, not only the 
precariousness and artificiality of this 
‘containment’ work is clear, but 
much more it is the impossibility for 
the Christian to truly acknowledge it, 
as it reaffirms in toto the original 
bond between law and sin. Not only 
the kat’èchon’s order eventually turns 
out to be impotent (hence, also for 
this reason it is impossible to rely on 
it), but it is also intrinsically connec-
ted to the principle that it should 
fight, because it hosts it within itself 
(the filius perditionis is hostis and 
hospes of the kat’èchon). Sure, the 
Middle Ages knew also ‘heroic’ 
attempts to found the autonomy of 
the imperium and conceive its godly 
origin (just think of Dante’s duo 
ultima). But, to define its own order, 
the law of the earthly city will come 
only by giving up any transcendent 
justification, thus truly representing 
that space that the man can fully 
inhabit1”. 

In both cases “what/who 
restrains” is a force that fights the 
world’s nihilistic annihilation by the 
Antichrist, that is, by a pure 
destructive force whose aim is the 
destruction of everything that 
Christianity represents. Again, 
Cacciari says, “does the kat’èchon 
[…] holds in itself the Anomos? It 
surely does too; it is totally wrong to 

translate katéchein as if it were a 
simple external opposition; we have 
seen that not even the adversari, the 
antikèisthai of the “homo iniquitatis” 
is so. The kat’èchon holds the 
Anomos from manifesting itself in 
full, from fulfilling its apocalypse – 
but only by holding it tight in itself, 
by detaining it. Therefore, we cannot 
consider, in any way, the kat’èchon 
as mere enemy of the anomie; to 
prevent it from manifesting itself, it 
must safeguard it within itself; to 
prevent its full realization, it must 
become its prison. The kat’èchon is 
inhabited by the anomie; but, in 
letting being inhabited, in making 
room within itself for the anomie, it 
also prevents it from appearing 
apocalyptically, hence it fights it – 
but to fight it, it can only take it in. It 
cannot deny its principle, but it can 
restrain its full expression2”. The 
paradoxical characteristic of this 
force is properly highlighted by 
Cacciari, since the fact that it can 
only contain within itself and delay 
the epiphany of Evil but not dissolve 
it, induces a process that can only 
take on a ‘passive’ role in the 
relentless flow of man’s destiny. “But 
what indeed is the sense of this 
katéchein? Of the ‘process’ that it 
indicates, ‘before’ the ultimate battle? 
Its sense is equally clear and 
decisive. The kat’èchon is nothing 
else but the time of hesitation, of a 
suspended progress that must be read 
in the same Future […] When the 
kat’èchon will be removed, this Age 
will end. It is ‘kept’ in its shape 
‘thanks to what’ holds, delays – and 
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by holding, preserves the very 
iniquity. Who will eliminate it? […] 
It cannot be intended differently: its 
‘custody’ falls to pieces under the 
anomie’s impetus; the blows of the 
apostàtes must eventually make it 
crumble; [...] The kat’èchon’s pru-
dent cunning is powerless before the 
Adversary’s marvels, signs, prodi-
gies, en-érgheia – rather: against the 
power of its own shrewdness: to 
‘disguise’ as God, to take His form3”. 
Note that this process of dissolution 
in fact is nothing more than the 
intimate constitution of sovereignty: 
its crisis has already begun with its 
appearance, since its own statute is 
that of crisis. 

 
Mysteries of State 
 
What kind of relation is there 

between the representable and the 
not-representable in the analysis of 
the political representation? This 
visible power, which is the political 
power that, alone in its historical 
significance, is unable to exhaust 
what it represents, how can it be even 
only understood, and by how many, 
and through which mechanisms? 

So far political philosophy has 
insisted on the issue of the para-
doxical nature of all of the expoun-
ded mechanisms: rule and exception, 
salvation and apocalypse, restraining 
power and anomie, indicating how-
ever a mythical element (as Badiou 
says4) that presents itself as element 
that represents the unity of what can’t 
be united, which means that it repre-
sents the not-representable. This 

knowledge, which matures through 
the para-ousia (the presence) in the 
world of those who want to under-
stand the mechanisms of visibili-
zation of the kairòs in the chrònos, 
seems to be, for the entire group of 
authors analyzed so far, not for 
everyone. 

The visibility relation between the 
State and its subjects, according to 
Kantorowicz, is a relation based on 
mystery5. In fact, we could even 
record a diachronic development 
where to a first period – approxi-
mately from Constantine and through 
the entire Lower Empire, most of the 
representative charge (in terms of 
attributions, functions and rhetorical 
apparatuses) are transferred from the 
empire’s officials to the bishops – 
succeeds another period, which 
reaches the eve of the birth of 
modern sovereignty, in the late 
Middle Ages and Renaissance, where 
the transfer of those apparatuses goes 
in the opposite direction. Kanto-
rowicz says that “under the Pope, 
princeps and verus imperator, the 
hierarchic apparatus of the Roman 
Church […] showed a tendency to 
become the perfect prototype of an 
absolute and rational monarchy 
founded on a mystical basis, while at 
the same time, the State tended more 
and more to become a quasi-Church 
and, for certain aspects, a mystical 
monarchy founded on a rational 
basis”6. It is mostly on the juridical 
terrain that Kantorowicz’s analysis 
unravels, even if the subject presents 
continuous osmotic points, at least 
with the medieval art and depiction, 
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with special reference to the com-
mentators’ practice and the commen-
taries that from time to time were 
produced in that exercise that partly 
was tending towards the creation of a 
jurisprudential and public law disci-
pline that would lay the foundations 
of a new way to intend the subject of 
the representation of sovereignty, and 
partly trailed after the political requi-
rements that were constantly chan-
ging. The ‘State Mysteries’ discipline 
is in reality the great lab that pro-
duces the so-called Political Theolo-
gy in the modern age. The very term 
of mysterium, initially attributed to 
the sphere of exercise of the sove-
reign jurisdiction, ends up by acqui-
ring a meaning relevant, in a much 
broader way, to a personal attribu-
tion, that is, more similar to a digni-
tary prerogative than to a functional 
activity. To this regard, a good 
example is represented by the 
practice, reported by Kantorowicz, 
relevant to the official documents of 
Fredrick II, where “it is true that the 
emperor himself, in his Sicilian 
Constitutions, did not mention that 
the ministerium Iustitiae, or rather the 
sacratissimum ministerium Iustitiae 
that he assigned to his officials. But 
these two terms – ministerium and 
mysterium – were almost interchan-
geable since the early times of 
Christianity and were always mixed 
up in medieval times7”. The content 
of these two terms, mysterium and 
ministerium is rather ambiguous, but, 
in a Schmittian way, it is attributed to 
a difference of political content, 
where the second of the two terms 

refers directly to the theological-
political function of the decision, as it 
has been recently pointed out8. 

However, we must articulate this 
assimilation in some successive 
passage, and the first step consists in 
materialising that organicistic meta-
phor that we have previously seen 
growing. There is a double vector in 
the translation from spiritual orga-
nicism to secular organicism: the 
former is founded on the marriage 
metaphor. This theological-juridical 
metaphor identifies the monarch as 
the prelate to a groom who marriages 
the mystical body of which he is part. 
In particular, Luca da Penne, under 
Andrea d’Isernia’s influence – who, 
however, kept the prelate/prince 
parallelism within a generically 
organicistic metaphor of the head-
body type–, maintained that “a moral 
and political marriage is contracted 
between prince and respublica. 
Therefore, as a spiritual and divine 
marriage is contracted between 
Church and prelate, so an earthly and 
secular marriage is contracted 
between Prince and State. Therefore, 
as the Church is in the prelate, so the 
prelate is in the Church..., and so the 
Prince is in the respublica and the 
respublica in the Prince9”. This last 
sentence was so popular to resist until 
the Elizabethan age when, first the 
Crown’s jurists and then the very Sir 
Francis Bacon talked of the king’s 
body as a “corporative body in a 
natural body, and a natural body in a 
corporative body” (corpus corpo-
ratum in corpore natural, et corpus 
natural in corpore corporato)10. The 
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theory, mentioned in other parts, of 
the two bodies of the king, which was 
the true absolute foundation of the 
absolute State, i.e. the baroque theo-
logical-political State, finally muscled 
in through this gash11. 

The other vector of the passage 
from spiritual organicism to political 
organicism is that of the comparison 
of the Pontiff first and of the 
Sovereign later, to the Christ. Again, 
Luca da Penne maintains that “as 
men are spiritually reunited in the 
spiritual body whose head is the 
Christ…, so, men are morally and 
politically reunited in the respublica, 
which is a body whose head is the 
Prince”. In this way, the theory by 
which “the corpus reipublicae mysti-
cum, led by the Prince” is “compared 
to the corpus ecclesiae mysticum, led 
by the Christ” is confirmed12. 

Then the issue of the papal dig-
nitas came, and became the motor of 
the absolutist political theology. The 
Pontiff had already maintained the 
difference between his mortal body 
and his mystic body, tied to the 
dignitas, namely the office carried 
out by him in the Ecclesia as corpus 
mysticum. In this sense, the death of a 
single Pope could not nullify the 
dignitas of the papal office without 
refuting the necessary continuity in 
the representation of the entire 
Church of the believers. Just think of 
the ancient tradition that kept – until 
Leo XIII’s pontificate in the XX 
Century – the principle by which the 
duration of a pope in life could not 
exceed the length of Saint Peter’s 
papacy (that is, twenty-five years) as 

a principle of faith13. Also the sove-
reign, from the XIII Century onward, 
begins to transfer his immortality, or 
his double body if you wish, to the 
supposed dignitas that he gets from 
being, like Christ, the ‘leader’ of the 
great corpus reipublicae mysticum. 
One ancient motto says: le roi ne 
meurt jamais, so much to borrow also 
the symbol of this supposed immor-
tality, a symbol that for the Pope was 
the Phoenix. This mythical bird had 
been selected for its ability to return 
to life every time after its death, but it 
had at least two more qualities that 
made it interesting in the eyes of the 
new political theology: the first was 
its uniqueness, because there could 
be one, and only one phoenix; the 
other was its autopoiesis, meaning 
that the phoenix would revive from 
its own ashes, thus providing the 
most evident form of empowerment 
of politics known in the modern age. 
The Renaissance Queen who made 
the largest use of this symbol – but 
she was not the only one – was 
certainly Elizabeth I Tudor, who 
often got herself portrayed in that 
form. So, it is certainly not a case that 
it was just in the Elizabethan period 
that the corporation theory grew: the 
Tudor’s jurists maintained exactly 
what follows: “The King has two 
bodies: one is a natural Body … 
subject to Passions and Death like 
any other man; the other is a political 
body whose limbs are the subjects. 
With them, he forms the corporation, 
he is incorporated in them as they are 
in him; he is the Head and they are 
the Limbs; and this body is not 
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subject to Passions and Death, 
because in this body the King never 
dies14”. 

So, the mystery of the State, or 
better, the mystic content of the 
theological-political foundation of 
the modern State is unveiled. To this 
idea is connected the pactum ad 
excludendum that separated the fate 
of absolute sovereigns from that of 
their subjects, forbidden ab origine to 
judge the choices and decisions – 
initially only with regard to justice, 
but little by little extended to all 
matters of sovereign governance – of 
their monarch. Like in the case of 
Erasmus’s asynus portans mysteria15 
if the model had to be the exposure of 
the Son’s divine mystery taken from 
the entry of the Christ in Jerusalem 
riding a donkey, to whom the entire 
community of the believers bowed, 
its updating in a theological-political 
key seems to be that of an ass that 
carries on its back nothing more than 
a simulacrum of Jesus Christ, a weak 
reflection of the original. And in the 
Renaissance symbolism this image is 
recurrent, starting from the most 
important and popular collection of 
emblems of that time, the 
Emblematica by Andrea Alciato that 
Erasmus cited explicitly16. 

 
The double body of 
Sovereignty 
 
Hence, the duplicity character of 

modern sovereignty derives just from 
the mystical origin of its foundation 
and cannot disregard it in any way. 
That paradoxical aspect that we have 

observed in the course of this entire 
reconstruction is already contained in 
the critical element that forms the 
genetic matter of the modern State. 
The double, intended as positive and 
negative side of the same face, but 
most of all its resistance, deceptively 
cohesive of the entire national 
community, could only cause horror 
in those who, like Carl Schmitt, had 
identified and feared this character 
from the start. Identified through a 
careful and extremely clear analysis 
of its development, but feared in an 
apocalyptic perspective such as the 
one that Franco Volpi shows to be 
one of the peculiar traits of his 
thought after the end of the Second 
World War. Indeed, Volpi says that to 
Schmitt “there is another kind of 
knowledge, by which ‘truth is what 
that can never, and should never be 
expressed. It is ‘secret’ by nature. The 
knowledge related to it cannot be 
communicated in a direct way. What 
is known and said in public does not 
deserve to be known. Truth is not 
conquered through the logical-
conversational thought, but it can be 
“grasped” once we reach the 
necessary level of maturity. It is a 
sacrilege to talk about it in public. 
Truth is the secret monopoly, 
jealously kept, of a limited élite of 
‘initiated’ people, and the intro-
duction to it is the ‘initiation’, which 
is not for everyone. You must be 
called ‘elected’. The means to com-
municate it (to transmit the inexpres-
sible) is the mythical image”17. 

Whether the mythical images are 
those of the Leviathan or of the 
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Behemoth, whether they are the 
edifying images of the XVI and XVII 
Century symbolism, whether they are 
normative or rhetorical, allegoric o 
lithographic figures, the important 
thing is to reconstruct the secret 
threads of the power issue. “Accor-
ding to Schmitt, neither a doctrine of 
power nor a theory of sovereignty 
were enough to unravel that secret. It 
was essential to discover the indirect 
power techniques and penetrate the 
arcana imperii18”. 

In the early ‘30, Kantorowicz 
frequented the George Kreis, an 
exclusive club whose point of refe-
rence was Stefan George, a German 
poet well known between the two 
wars who, thanks to his natural 
charisma, was able to attract the best 
minds among the conservative and 
moderate circles of Germany, 
defeated in the First World War. 
However, we would like, right from 
the start, to dispel any possible 
dispute that directly invests his intel-
lectual involvement with the rising 
Hitler’s national socialist party, 
which had yet attracted other influent 
members of the George Kreis, like 
Ernst Bertram, Woldemar Uxkull-
Gyllenbad and especially, although 
he was not an official member of the 
Kreis, another medievalist historian, 
Kantorowicz’s friend and point of 
reference, namely Percy E. Schramm. 
Kantorowicz was surely a committed 
and voluntary Wehrmacht fighter in 
the First World War, and sure enough, 
in many occasions he bragged about 
his participation in the repression of 
the Spartakists uprising in Germany; 

however, his possible sympathy for a 
movement that, in the ‘30, was pre-
sented as a strong wind of renovation 
for the German nation was prevented 
from the start by the racial content 
that was at the centre of it. 
Kantorowicz’s Jewish origins placed 
him in an intellectual context that 
was totally the opposite of Nazi 
barbarity, and this was just what 
prevented him from continuing 
teaching in Frankfurt and eventually 
forced him to leave his beloved 
Germany. 

Recently, it was reproposed the 
opening lesson of Kantorowicz’s 
1933 course, held in Frankfurt on 14 
November of that year, entitled Das 
Geheime Deutschland [Secret 
Germany], dedicated to George’s 
poem So will der Fug [So Wants the 
Law] that recites “You can exter-
minate us, but what blossoms will 
blossom richer” (George, 1914). The 
issue of a universal destiny of the 
German nation is recurrent in a time 
of extreme frustration for the German 
national spirit, but in this prolusion 
Kantorowicz defines once for all the 
true limits within which this revived 
cultural and national pride moves 
without exceptions. To him, the 
German culture moves within a tra-
dition that dates back to the Classical 
Age and is interpreted as the most 
modern expression of the will of 
preservation of this inheritance. From 
the Greek-Latin classics to the 
highest thought expressed in the spi-
ritual years of formation of Christian 
Europe, to the great Dantesque tradi-
tion, up to the subterranean per-
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sistence, in times of growing secu-
larization of the European cultural 
structures, of this hidden spiritual 
energy that occasionally surfaces in 
the great romantic poetry, the thin red 
line of the conservative cure resists 
the rising wave of barbarity imposed 
by the historic achievement of the 
invasive structures of the national 
States. The prolusion’s high point, 
beyond the rhetorical nuance aimed 
at causing a strong and visceral 
reaction in the students of his course, 
is in the insistence with which 
Kantorowicz connects the German 
culture to a broader, European, 
almost unhistorical, but surely uni-
versal dimension; an insistence that 
stands alone from the start against 
any attempt by the rising Nazi order 
to seize this ancient tradition and 
bend it to the tragic interests of a 
racist and totalitarian State. Faithful 
to his frame of reconstruction of the 
continuities between the Classical 
world and the medieval world, 
Kantorowicz says that “from 
Christianity arose a sole Europe, 
from an imperium sacrum arose the 

community of western nations. A 
unique world, a universal world, just 
like every Olympus and mythical 
kingdom represented it19”.; but the 
secularization connected to the 
Renaissance rift – the creation of 
national States– does not prevent this 
universal tension from giving life to 
“underground currents that, dragging 
with them substances from Europe’s 
original spaces, keep on running 
under the surface of the kingdom, 
visible from time to time, to erupt 
later and unexpectedly here and there 
from the Earth’s crust and gather in a 
basin prepared to collect them20”. 
These Carsic basins are the places of 
those arcana imperii within which 
the historic development of the 
secularization process has confined 
sovereignty and the destiny of the 
Western World. They are also that 
mysterium by now incomprehensible 
of that power that keeps the key of 
that well where it has fallen, “the 
man of sin, the son of perdition” [ό 
άνθρωπος τής ανομίας, ο υιός τής 
απλείας] (Paul, Thessalonians II, 
2,3). 

 
Notes 

 
1 See M. Cacciari, Geo-filosofia 

dell’Europa, Adelphi, Milano, 1994, 
pp.116-118. 

2 See M. Cacciari, Dell’inizio, 
Adelphi, Milano, 1990, pp. 623-624 

3 Id., pp. 624-625. 
4 See the conception of myth in the 

classical tradition in A. Badiou, La 
Repubblica di Platone, Ponte alle 
Grazie, Firenze, 2013. 

5 See E. H. Kantorowicz, Misteri di 
Stato, Pensa Multimedia, Lecce, 
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6 Id., pp. 58-59. 
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two Bodies. A Study in Mediaeval 
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it. tr. I due corpi del re. L’idea di 
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medievale, Einaudi, Torino, 1989. 
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Colloquia, Einaudi, Torino, 2003, 
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16 See introduction by D. Mansueto, 
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alcuni emblemi teologico-politici, in 
E.H. Kantorowicz, Misteri..., cit. 

17 See the comment by F. Volpi in C. 
Schmitt, Land und Meer. Eine 
weltgeschichtliche Betrachtung, 
Stuttgart 1954; it. tr. Terra e mare. 
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mondo, Adelphi, Milano, 2002, pp. 
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18 Id., p. 140. 
19 See E.H. Kantorowicz, Das Geheime 

Deutschland (1933), in “George 
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Unione Europea e Stati Uniti  
Sovranità, democrazia e governance a confronto 

 
Alda KUSHI 

 
Abstract: It has been years since E.U. is immerged in a grave crisis which 
negatively impacts the life of every citizen. What apparently seems to be an 
economic crisis, has deeper and more gnarled roots. But while addressing the 
problem many still fail to examine it in depth. In my opinion the genesis of these 
issues is the gravity of the political crisis. European Union is a big economic 
centre but it has never become a big political centre capable to manage this 
economic colossus it engendered. My research starts from the these issues which 
I addressed on a political  point of view and is grounded on two fundamental 
parts 
1. The analysis of some concepts such as sovereignty, legitimacy, 
representativeness, democracy, governance 
2. The comparison of these concepts in two different contexts: E.U., U.S.A. 
My study starts with the analysis of sovereignty because I think this is an 
essential part which holds hostage the union, represented as “unidentified 
political subject”, between intergovernmental organization and federation. Later 
on my study focuses on the concept of constitution, constituent power, legitimacy 
of the two constitutional texts, their content and their interior organization. On 
the one hand, the American check of balance, on the other hand the Council, the 
only European centre of power. While comparing these concepts I decided to 
highlight the limits that these fundamental concepts have in the Union: it lacks 
sovereignty, a people,  a constituent power, relations of representation, it is 
immersed in a social and democratic deficit, it has a government which is not 
representative and has a parliament which is divided between national and 
citizens’ interests. My study does not aim at causing disillusionment, what Union 
has already done. It aims at understanding because understanding is the first 
step to overcome problems. 
 
Keywords: Sovereignty, legitimacy, democracy, governance, representativeness, 

constitution. 
 

Introduzione  
 
Lo studio riguarda uno dei pro-

blemi tanti discussi, ma ancora irrsolti 
all’interno dell’Unione Europea, la sua 

crisi politica. La grande crisi eco-
nomica che stanno vivendo i paesi 
europei sposta l’attenzione verso 
studi e analisi economiche, senza 
pensare però che probabilmente essa 
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è solo il risultato di un’altra crisi 
ancora più grave, quella politica! 

Il mercato unico e l’euro hanno 
creato una gigantesca economia 
aperta su scala globale, Bruxelles 
però non è diventato un grande 
centro politico capace di sostenere 
questo gigante economico, ma è 
rimasto un grande foro di negoziati 
dove si confrontano ben 28 governi 
che si credono ancora sovrani e 
basano i loro rapporti su una men-
talità economica di concorrenza e 
sfiducia. Quella che stiamo vivendo 
oggi in Europa quindi, più che una 
crisi economico-finanziaria, è una 
crisi politica. Quello che non fun-
ziona è proprio la governance, la crisi 
economica è solo una conseguenza, 
ma nel mirare la luna molti si 
perdono sul dito. 

 
L’unione europea: Orga-
nizzazione intergovernativa o 
Stato federale? 
 
Per capire meglio i suoi limiti e le 

sfere in cui bisogna intervenire per 
dare un nuovo slancio a tale area 
sarebbe utile metterla a confronto con 
un’altra unione di stati, la più 
efficiente realizzata nel mondo di 
oggi, gli Stati Uniti. Simili sotto 
l’aspetto della forma dell’unione di 
stati, ma molto diverse l’una dall’ 
altra sia per la formazione politico-
istituzionale sia per il ruolo nell’ 
ordine geopolitico nel mondo1.  

Stati Uniti – Uno Stato Federale 
affermato e consolidato, con una 
struttura politico istituzionale ben 
delineata e una politica estera unitaria 

e rappresentativa di tutti gli Stati 
membri. 

Unione Europea – Un ibrido 
internazionale tra Organizzazione 
intergovernativa e Stato federale. 
Secondo la teoria Calhoun-Seydel 
l’UE soddisfa i due elementi fon-
damentali di uno stato federale:  

 Essere una comunità di 
individui – La legislazione 
proveniente dal “Governo Centrale” 
ha un effetto immediato sia sugli enti 
collettivi che sulle persone fisiche. Le 
norme si dirigono direttamente ai 
cittadini senza il bisogno di alcun atto 
di recepimento da parte dello Stato. 
Nella Confederazione la potestà 
centrale impera solo sopra gli Stati, 
nello S. Federale invece anche sopra i 
singoli cittadini e l’Ue si può ritenere 
una comunità di cittadini, soggetti di 
diritto comunitario. 

 Essere una comunità 
territoriale – essa esercita il suo 
potere in un dato ambito spaziale che 
è il territorio doganale comunitario. 

Il terzo elemento rappresenta il 
grande limite dell’Unione. Essa non 
può essere un ordinamento  ido-
neo ad essere qualificato come Stato 
federale perché gli manca il requisito 
essenziale: la sovranità. L’Unione 
europea è una unione di Stati sovrani 
e non un tipo di Stato sovrano. Negli 
Stati federali il governo centrale gode 
di funzioni e poteri che gli vengono 
delegati dagli Stati membri, i quali, 
secondo la Costituzione Federale 
americana, non godono della facoltà 
di riprenderli più. Nell’ambito 
europeo invece gli atti comunitari 
fondamentali non vietano agli Stati 
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membri di riprendersi le facoltà 
delegate allo “Stato Centrale” di 
Bruxelles. 

Possiamo, allora, dire che 
l’Unione Europea è quanto meno  
uno “Stato Federale zoppo2”, man-
candole l’elemento della sovranità 
originaria.   

 
Costituzione europea e i suoi 
limiti. Un rimedio superfi-
ciale alla crisi politica! 
 
La mancanza della sovranità 

originaria del governo centrale priva 
l’Unione Europea anche di un’iden-
tificazione politica unitaria e un 
quadro politico istituzionale stabile 
ed efficace, capace non solo di 
colmare le lacune interne ma anche 
garantire un ruolo attivo nella for-
mazione dell’ordine geopolitico 
assieme agli Stati Uniti.  

Questi limiti iniziarono a pre-
sentare un problema di primo ordine 
specialmente nel 2003, anno in cui 
ebbe inizio la guerra americana in 
Iraq. La maggior parte degli stati 
europei era contraria a questa guerra, 
ma non ha potuto impedirla per una 
serie di ragioni:  

 lo squilibrio dei rapporti di 
forza nel mondo (specialmente tra 
Unione europea e Stati Uniti) 

 le loro divisioni interne e la 
loro incapacità di elaborare delle 
proposte uniformi alternative per la 
sicurezza mondiale. 

La necessità e la voglia di incidere 
nello scenario internazionale come 
un soggetto unitario, comportarono il 
progetto che nel 2004 fu presentato 

come il Progetto Costituzionale 
Europeo atto a dare all’Europa la 
mancata politica unitaria e assicurarli 
un ruolo attivo nella formazione del 
nuovo ordine geopolitico. In seguito 
si verificò che la Costituzione non 
ebbe i risultati attesi sia all’interno 
dell’Unione che nel confronto con il 
colosso statunitense. 

Leggendo le Costituzioni dei due 
ordinamenti ci si rende immediata-
mente conto della loro profonda 
differenza: La Costituzione Ameri-
cana3 si apre con “Noi Popolo degli 
Stati Uniti … ordiniamo e stabiliamo 
questa Costituzione …”, nel 
preambolo del Progetto Costitu-
zionale Europeo invece si fa rife-
rimento alla volontà dei rappresen-
tanti degli Stati membri. Il potere 
costituente è profondamente diverso 
e questo segna la principale diffe-
renza tra le due:  

La prima è una vera e propria 
Costituzione, che presenta la foto-
grafia della situazione politico istitu-
zionale che l’ha prodotta e l’insieme 
delle tradizioni e della cultura di un 
popolo. Nonostante porti sulle spalle 
più di due secoli di storia essa è 
sempre attuale e continua a riportare 
sempre il quadro esatto culturale e 
istituzionale degli Stati Uniti, questo 
ovviamente grazie al contributo della 
Corte Suprema la quale l’ha modi-
ficata nel tempo rendendola sempre 
più vicina alle esigenze del popolo 
che l’ha voluta. 

La seconda invece un semplice 
accordo fra Stati il quale cerca di 
riprendere lo stile Costituzionale, ma 
ne è solo una sembianza perché 
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rimane cmq nella logica del Trattato. 
Il volere del popolo è stata l’ultima 
istanza alla quale è stata sottoposta. Il 
processo è stato svolto all’inverso4: 
Top Down. L’iniziativa è partita 
dall’alto, da una mediazione dei 
vertici nazionali i quali non hanno 
presentato proposte e progetti ideo-
logici ma hanno raccolto sempli-
cemente il minimo comune multiplo 
delle Carte Costituzionali nazionali. 

La mancanza dell’elemento fon-
damentale: il potere costituente, pro-
duce un grande deficit democratico 
che si riflette in problemi di legit-
timità, di partecipazione e di auto-
nomizzazione dell’Unione la quale 
viene collocata in maniera perma-
nente sopra la comunità e si sottrae 
quindi al controllo della popolazione. 
L’assenza di controllo da parte 
dell’elettorato è spesso accompagnata 
anche dall’ambiguità e l’impossibilità 
di collocare le responsabilità perché 
spesso i vertici politici si nascondono 
dietro alla frase fatta e ben nota 
ormai: L’ha voluto l’Europa5! 

Mancano quindi gli elementi es-
senziali perché un atto si possa deno-
minare giuridicamente Costituzione: 
potere costituente, una tradizione 
giuridica comune (e su questo basta 
far riferimento al sistema giuridico 
inglese, che si differenzia notevol-
mente da quello degli altri stati euro-
pei che sono dotati di una costi-
tuzione scritta) e una precedente poli-
tica unitaria. Anche in questo caso il 
processo è inverso: si vuole, 
attraverso la Costituzione, dotare 
l’Unione Europea di questi requisiti 
essenziali. 

Quadro politico istituzionale 
a confronto 
 
Lasciando da parte i limiti che 

essa presenta nel suo fondamento e  
partendo dal presupposto che sia stata 
presentata come un  “Progetto Costi-
tuzionale”, cerchiamo di analizzare la 
differenza tra questi due documenti i 
quali presentano un quadro politico-
istituzionale del tutto diverso. 

Il sistema politico degli Stati Uniti 
si regge su tre principi fondamentali: 
Repubblica, Democrazia, Federa-
lismo. Nessuno di questi tre principi 
fa parte del sistema politico europeo. 
La Costituzione dell’Ue doveva dar 
vita a un sistema federale di governo, 
in cui fossero chiaramente definiti i 
poteri del governo federale e quelli 
riservati agli Stati membri. Tuttavia, 
la Costituzione non presenta queste 
caratteristiche. I governi nazionali 
sono stati molto attenti a limitare i 
poteri del  “governo centrale” di 
Bruxelles in misura tale che l’Unione 
potesse essere presentata come una  
semplice Unione di Stati sovrani e 
non come una Federazione di Stati 
nazionali. 

In effetti, chi cercasse nella 
Costituzione europea una risposta 
alla domanda – “chi governa 
l’Unione”6? – non troverebbe alcuna 
indicazione precisa. Anche nel testo 
Costituzionale il Governo Comu-
nitario non viene presentato come un 
grande centro politico ma piuttosto 
come un foro negoziale nel quale 
anche quando bisogna affrontare e 
risolvere problemi di natura specifi-
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camente europea si propongono 
soluzioni di tipo intergovernativo.  

Nonostante la consapevolezza 
delle necessità di una maggiore 
integrazione, gli Stati rimangono cmq 
ostili verso questo processo per 
timore di veder evaporare la propria 
sovranità nazionale. Anche per gli 
Stati Uniti la scelta della forma di 
stato Federale non è stata il frutto di 
una libera e mediata ponderazione, 
ma l’unica soluzione politicamente 
accettabile e dunque imposta dalle 
circostanze del momento. Nell’ 
ambito europeo invece nonostante le 
necessità della situazione i vertici 
politici non riescono a prendere una 
decisione che dia all’Unione una 
configurazione ben precisa e sia 
capace a dare delle risposte uniformi 
alle problematiche che sta attra-
versando. Anche quando si è cercato 
di farlo tramite un Progetto Costitu-
zionale questo si è rivelato portatore 
di un grande deficit sociale, istitu-
zionale e democratico. 

 Deficit sociale7 perché il 
pacchetto sociale europeo è molto 
scarso rispetto ai pacchetti nazionali.  
Anch’esso è una semplice raccolta 
del minimo comune multiplo dei 
pacchetti nazionali. Non introduce 
niente di nuovo e lascia fuori tutti 
quei diritti particolari di ciascun stato 
che i cittadini faticosamente hanno 
conquistato. 

Il deficit democratico invece è 
dovuto alla mancanza del potere costi-
tuente, la Costituzione non riflette in 
alcuna parte la volontà del popolo.  

Il discorso concernente l’esistenza 
di un deficit  istituzionale e demo-
cratico è approfondito meglio con 

particolare riferimento al ruolo del 
Parlamento europeo8 il quale no-
nostante sia l’unicoorgano eletto a 
suffragio universale e rappresentante 
del popolo, svolge un ruolo mar-
ginale rispetto al Congresso statuni-
tense. Fino a pochi anni fa era solo 
un organo consultivo che non aveva 
voce in capitolo, attualmente (dopo il 
Trattato di Lisbona) i suoi poteri si 
sono ampliati ed esso gode di una 
funzione paritaria al Consiglio nell’ 
esercitazione delle funzioni legisla-
tive. L’intervento dei cittadini è 
dunque limitato e la legislazione 
comunitaria è suddivisa tra interessi 
del popolo (ancora di scarsa realiz-
zazione) e gli interessi nazionali. 
Limite che negli Stati Uniti9 è stato 
superato già dal 1913 con l’appro-
vazione del XVII emendamento 
attraverso il quale mutarono le 
modalità di elezione dei Senatori e le 
loro funzioni. Da essere nominati dal 
potere legislativo locale di ciascun 
paese, i Senatori vennero sottoposti al 
voto elettorale e con questo si diede 
fine alla difesa degli interessi statali 
al Congresso statunitense rendendolo 
un organo eletto direttamente dal 
popolo e per il popolo (in entrambe le 
camere). Attualmente il Congresso 
non ha solo un ruolo esclusivo 
nell’ambito legislativo ma gli sono 
stati attribuiti anche altre competenze 
con la specifica funzione di limitare i 
poteri del Presidente. Attualmente il 
Congresso non ha solo un ruolo 
esclusivo nell’ambito legislativo ma 
gli sono state attribuite anche altre 
competenze con la specifica funzione 
di limitare i poteri del Presidente.  
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Presidenti a confronto, ruolo 
e funzioni 

 
Il Presidente statunitense10 è un 

altro organo che rispecchia la volontà 
del suo popolo. L’articolo II della 
Costituzione prevede che ciascuno 
Stato membro elegga un numero di 
elettori presidenziali pari alla somma 
dei Rappresentanti e dei Senatori cui 
ciascuno stato ha diritto e che tutti gli 
elettori presidenziali si riuniscano per 
eleggere il Presidente e il 
Vicepresidente. I candidati “elettori 
presidenziali” presentano già dall’ 
inizio i candidati presidenti che 
sostengono in base al partito di 
appartenenza. Questa procedura fa si 
che il cittadino votando per l’elettore 
presidenziale sa già per chi candidato 
presidente sta votando. 

Quindi l’elezione del Presidente 
in pratica è l’esercizio della forma 
diretta di democrazia essendo il 
rappresentante diretto della volontà 
del popolo. Il Presidente è titolare 
dell’esecutivo e riassume in sé le 
funzioni che, nelle forme di governo 
parlamentare, sono solitamente attri-
buite in modo separato al capo dello 
stato e al capo del governo. 

Anche nell’ambito europeo queste 
funzioni non sono suddivise. La 
Presidenza dell’Unione prevede 
anche le cariche del Primo Ministro 
solo che colui che veste questa carica 
non viene eletto dal popolo ma dai 
rappresentanti degli Stati membri. 
Sono questi ultimi attraverso una 
procedura di rotazione a detenere per 
un periodo di sei mesi la Presidenza 
del Consiglio dell’Unione Europea 

che è anche il “governo” comu-
nitario. Questa procedura crea una  
notevole discontinuità dei progetti 
politici. Ultimamente si è cercato di 
rimediare attraverso l’introduzione di 
un sistema della presidenza sotto 
forma di Trio , secondo il quale le tre 
presidenze di turno consecutive 
devono concordare e presentare un 
progetto unico per il ciclo di diciotto 
mesi. La carica del Presidente Ue 
tende più verso una funzione di 
coordinamento e di rappresentanza 
dell’Unione nei suoi rapporti con il 
resto del mondo. Le funzioni 
essenziali sono coperte dal Consiglio 
dell’Unione il quale decide all’una-
nimi o a maggioranza qualificata tra i 
rappresentanti di stati o governi.  

Negli Stati Uniti11 invece si nota 
già dalla denominazione – 
Repubblica Presidenziale, l’impor-
tanza che viene attribuita al ruolo del 
Presidente considerato come l’organo 
primario negli Stati Uniti. Attenzione 
però! Questo non significa che gli 
altri organi sono sottomessi al potere 
del Presidente perché il Congresso 
per esempio può destituire il Presidente 
tramite lo strumento dell’impeach-
ment  previsto dalla Costituzione, 
mentre il Presidente non può decidere 
uno scioglimento anticipato del 
Parlamento, ancora: nella Costitu-
zione viene stabilito che le leggi del 
Congresso degli Stati Uniti sono un 
dato di fatto su cui (formalmente) il 
Presidente non ha alcuna voce in 
capitolo. Informalmente invece, può 
influenzare le scelte del Congresso 
attraverso il proprio partito e i 
suoi deputati. 
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Il meccanismo creato dalla 
Costituzione statunitense per disci-
plinare i rapporti tra organi costitu-
zionali, detto anche checks and 
balances12, viene costruito con lo 
scopo di creare un costante equilibro 
tra poteri interni. Ciascun organo, 
dotato in via principale di un potere 
deve avere però competenza anche in 
relazione agli altri organi costitu-
zionali. Esso è molto simile a quanto 
scriveva Montesquieu nel 1748: 
“perché non si possa abusare del 
potere, bisogna che, per la 
disposizione delle cose, il potere freni 
il potere”. Cosa che non troviamo 
nell’ambito dell’Unione Europea 
dove l’unico centro del potere è il 
Consiglio che difficilmente viene con-
dizionato da altri organi. La Costitu-
zione statunitense invece prevede due 
principali centri di potere, entrambi 
legittimati direttamente dall’elezione 
popolare: il Congresso, titolare del 
potere legislativo e il Presidente, 
titolare del potere esecutivo. È vero 
che il Presidente negli anni ha 
assunto un ruolo di guida e di motore 
principale della forma di governo, ma 
è anche vero che il suo potere viene 
limitato non solo dal Senato e dal 
Giudiziario, ma anche dalla Pubblica 
Amministrazione Federale, intesa 
spesso come la “quarta branca del 
governo degli Stati Uniti”13.  La 
Pubblica Amministrazione negli Stati 
Uniti fa riferimento alle autorità 
amministrative indipendenti,cioè a 
quegli enti creati per legge ai quali il 
Congresso attribuisce l’amministra-
zione di un determinato settore della 
vita sociale, conferendo loro anche il 

potere di emanare regolamenti di 
portata generale e specifici provve-
dimenti amministrativi infine di 
risolvere in prima istanza eventuali 
controversie. Esse sono prive di una 
legittimazione politica come quella 
che caratterizza il Congresso e 
l’Esecutivo ma garantiscono una 
forma di democrazia partecipativa o 
deliberativa forse più incisiva di 
quella legata al processo elettorale, in 
quanto consentono l’intervento di 
tutti i soggetti interessati ai propri 
procedimenti regolamentari e 
aggiudicativi. 
 

Conclusioni 
 
Il principio di democrazia è 

l’elemento fondamentale che distin-
gue i due ordinamenti. Una demo-
crazia che possa funzionare e dia una 
risposta a gran parte dei problemi 
europei ha bisogno di istituzioni e 
procedure democratiche e inoltre 
anche della presenza di altri elementi 
ugualmente importanti come: comu-
nità, identità condivisa, accettazione 
delle mutue obbligazioni, riconosci-
mento reciproco e fiducia. Istituzioni 
apparentemente democratiche e la 
carenza di una cultura democratica 
non fanno progredire questo modello 
d’integrazione, dominato dalle gelo-
sie e da una logica di concorrenza 
economica. 

Il trattato di Lisbona 2009 ha 
segnato una svolta nel tormentato 
processo di democratizzazione attra-
verso il rafforzamento del ruolo del 
parlamento, ma nonostante questo, il 
deficit democratico non può ancora 
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considerarsi un problema risolto. 
Anche questa volta l’Unione non ha 
preso una configurazione precisa. 
Continua a rimanere in bilico tra 
configurazione sovranazionale e 
intergovernativa, assumendo a volte 
le sembianze dell’una, a volte 
dell’altra. 

Quello che manca in questo 
preciso periodo  storico sono i leader 
politici con una chiara visione poli-
tica. Manca la politica stessa, siamo 
sprofondati in  scelte di compro-
messo, piene di minimi comuni 

denominatori, scelti per accontentare 
burocrati, invece di esaltare un 
progetto.  

L’Europa difficilmente diverrà 
mai un super-Stato chiuso e standar-
dizzato al proprio interno. Ma non 
può neppure restare un sistema 
economicamente integrato, social-
mente segmentato e politicamente 
acefalo. Mantenere lo status quo non 
è più un’opzione praticabile. 

Il sogno europeo non era certo 
questo. 
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Succes sau eşec al modelului multiculturalismului în 
Uniunea Europeană  

[Success or Failure for The Model of Multiculturalism  
in The European Union] 

 
Marcela Monica STOICA 

 
Abstract: A theme that appears frequently in public debate, in recent years, 
concerns the future and destiny of a united Europe, from the cultural approach 
of the European integration, the relationship between national and European 
level, the relationship between the national cultures in the European space and 
the possibility of the emergence of a European cultural identity with 
supranational character. Therefore, the present paper starts from Giovanni 
Sartori’s assertion according to whom, Europe is faced with the dilemma of 
multiculturalism versus pluralism aiming to examine whether the model of 
multiculturalism can be viable given that European public space became a 
geopolitical environment that is experiencing a new institutional arrangement 
between nation states and a new paradigm of coexistence of the cultural 
differences.There are analysed, in chronological perspective, the evolution of the 
European integration process focusing on the fourth level, the cultural one. 
Thus, the construction of a common European cultural space that, deeply, closes 
the citizens, the nations, the ethnicities, the societies and the regions proves to be 
the most difficult task that removes more and more European Union from an 
European identity and from the emergence of a European demos. 
 
Keywords: multiculturalism; public space; European identity; citizenship. 

 
Introducere 
 
Ca ideologie a diversităţii, multi-

culturalismul şi-a propus să creeze un 
cadru de afirmare pentru identităţile 
de grup. Chiar Sartori afirma că mul-
ticulturalismul este politica gata să 
promoveze diferenţele etnice şi 
culturale1.  

Ultimii ani de criză au evidenţiat 
şi maniera ambiguă de gestionăre a 

consecinţelor diversităţii, rezultată 
din fenomenul migraţional, aspecte 
remarcate în declaraţiile politice 
ferme ale liderilor europeni. Într-o 
declaraţie din octombrie 2010, can-
celarul german Angela Merkel a vitu-
perat multiculturalismul în Germania, 
cu referire la comunităţile de musul-
mani, afirmând că acesta este „un 
eşec total”2. În februarie 2011, preşe-
dintele Nicolas Sarkozy a susţinut şi 
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el că modelul multiculturalismul este 
un eşec European3. El a dezavuat în 
termeni similari politicile multi-
culturale în Franţa, afirmând că imi-
granţii trebuie să internalizeze valo-
rile fundamentale ale statului fran-
cez,integrându-se în comunitatea 
naţională4.  

Aceste declaraţii privind eşecul 
multiculturalismului nu sunt sin-
gulare. Premierul britanic David 
Cameron a condamnat „eşecul doctri-
nei statului multicultural susţinând că 
trebuie să se renunţe la el”, afirmând 
că Marea Britanie necesită o iden-
titate naţională robustă pentru gestio-
narea ideologiilor extremiste5.  

Ca urmare, s-ar putea ca eşecul 
anunţat al multiculturalismului să nu 
mai dea noi impulsuri pentru conti-
nuarea proiectului părinţilor fondatori 
ai construcţiei europene – unificarea 
europeană şi construirea visului unei 
Europe Unite. 

 
Multiculturalismul ca ideo-
logie a diversităţii. Abordări 
ale multiculturalismului 
 
Originile multiculturalismului în 

societatea modernă studiile de istorie 
a migraţilor în societatea modernă 
plasează începuturile acestui feno-
men în epoca idustrializării îndeosebi 
în ultimele decenii ale secolului 
trecut. Este vorba atât de mişcări de 
populaţie în interiorul uneia şi 
aceleiaşi ţări (prin urbanizare, pără-
sirea satelor de către primele gene-
raţii de muncitori industriali), cât şi 
de transferul internaţional al forţei de 
muncă. Aceste acţiuni exprimă o 

realitate complexă a societăţii in-
dustriale din ultimul secol – mişcarea 
liberă a forţei de muncă, migraţia 
economică a unor populaţii de di-
mensiuni considerabile şi interfe-
renţele culturale, sociale, educaţio-
nale pe care această migraţie le 
provoacă. 

Procesul opus, de exacerbare a di-
ferenţelor – în loc de a vedea comple-
mentaritatea lor –, de rupere a con-
tactelor dintre culturi înseamnă a 
cultiva teama faţă de ceea ce este 
diferit, a perpetua discriminări ana-
cronice – sociale, economice şi cul-
turale – faţă de străini sau faţă de 
minorităţi. Ceea ce duce, mai de-
vreme sau mai târziu, la apariţia unor 
discriminări chiar în sânul propriei 
populaţii majoritare şi la favorizarea 
unor structuri de putere nedemo-
cratice.La scară istorică, experienţa 
întâlnirii faţă în faţă cu o altă cultură, 
cu un alt mod de viaţă, a fost trăită 
mai întâi de marile puteri coloniale, 
atunci când şi-au trimis forţe militare 
şi administraţie proprie în zonele de 
dominaţie de pe glob. Fenomenul se 
produce acum în sens invers, marile 
puteri coloniale fiind invadate de 
populaţia din fostele colonii. 

Potrivit opiniei lui Kymlicka, 
multiculturalismul este un concept 
compatibil cu principiile liberal de-
mocratice, fiind unica abordare a 
diversităţii etno-culturale6.  Comuni-
tăţile multiculturale, fie la scară 
locală sau naţională, sunt caracte-
rizate prin convieţuirea unor populaţii 
care vorbesc limbi diferite, au tradiţii 
culturale, credinţe religioase şi siste-
me de valori diferite, o educaţie şi un 
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stil de viaţă diferit, – adesea chiar 
cetăţenii diferite, deşi trăiesc în 
aceeaşi ţară. Aceste situaţii ilustrează 
dimensiunea descriptivă a concep-
tului, dar, în sociologia contem-
porană, are şi o dimensiune norma-
tivă, aceea de a propune un model de 
reglementare întemeiat pe toleranţă şi 
împrumuturi culturale reciproce, pe 
valorizarea diferitelor experienţe cul-
turale ale populaţiilor de origine etnică 
diferită care trăiesc în aceeaşi ţară. 

Ideea multiculturalismului a fost 
precedată în sociologia americană a 
culturii de teoria vasului de omo-
genizat (“melting pot”) în care 
«identitatea americană» ar fi asimilat 
generaţii după generaţii de imigranţi. 
În acest proces omogenizator, imi-
granţii şi-ar fi pierdut propriile iden-
tităii etnice şi culturale anterioare şi 
au devenit „americani adevăraţi”. La 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi înce-
putul secolului XX, teoria omoge-
nizării exprima realitatea procesului 
de asimilare a modului de viaţă 
american de către noii imigranţi şi 
descendenţii acestora. După 1950-
1960, modelul omogenizării forţate a 
pierdut teren în faţa recunoaşterii 
diversităţii. Ideea amestecului de 
culturi, în care fiecare şi-a păstrat 
propria identitate, permite acum 
receptarea mai atentă a contribuţiei 
culturale a fiecărui grup etnic.  

Termenul de «bi-culturalism» a 
apărut la începutul anilor `60 în 
Canada, cu referire la bi-lingvismul 
populaţiei din Quebec. Influenţa 
şcolii americane de antropologie 
culturală, precum şi a şcolii franceze 
de antropologie fondată de Claude 

Levi Strauss a fost hotârâtoare în 
impunerea acestor teme de cercetare. 
În anii următori, conceptul de «multi-
culturalism» a intrat în discursul 
politic din ţări cu puternice tradiţii 
imigralioniste, precum Australia, 
Statele Unite, Noua Zeelandă, dar şi 
în ţări cu tradiţie colonială: Franţa şi 
Anglia.  

Totodată, percepţiile pe care le are 
societatea modernă a făcut ca oferta 
multiculturalismului să pară multora 
o soluţie cvasi-universală la disar-
moniile, conflictele acestei societăţi. 

 
Identitate şi cetăţenie – cultu-
ra, ca dimensiune a cetăţeniei  
 
Modelul cultural european are un 

cadru valoric bazat pe legalitate, 
libertate, egalitate, fraternitate, soli-
daritate şi sentimentul creştin al 
sacrului care se adaugă evoluţiilor 
istorice jalonate de cele trei mari 
revoluţii politice moderne (engleză, 
americană şi franceză)7. Europa trece 
printr-o criză de identitate, fiind 
vorba, mai ales, de dificultăţile 
procesului de aprofundare a integrării 
şi de reformă a instituţiilor comu-
nitare. Şi nu în ultimul rând, este 
vorba de criza de legitimitate a insti-
tuţiilor comunitare, care şi-ar avea 
sursa şi într-o criză de comunicare 
între instituţiile europene şi cetăţenii 
statelor membre, lucru vizibil după 
respingerea Tratatului constituţional, 
în 2005, de către cetăţenii francezi şi 
olandezi, criză care nu a fost depăşită 
nici după adoptarea Tratatului de la 
Lisabona, în 2009. Iar acest lucru 
arată că sursa acestei crize este una 
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mai profundă şi nu poate fi rezolvată 
doar prin acte juridice sau prin 
reorganizări instituţionale8. 

Criza europeană de identitate nu a 
rămas fără ecou, în iunie 2007, liderii 
europeni întruniţi la Berlin, cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de la 
semnarea Tratatelor de la Roma, şi-
au exprimat voinţa de a depăşi aceste 
blocaje şi de a relansa proiectul 
European. Declaraţia de la Berlin 
reafirmă valorile fundamentale şi 
idealurile comune în jurul cărora s-a 
construit Uniunea Europeană, 
construcţia unui unui spaţiu în care 
„identităţile şi diferitele tradiţii ale 
statelor membre sunt protejate”. Mai 
mult, este reafirmată teza „unităţii în 
diversitate” şi ideea că bogăţia şi 
forţa Europei constatu tocmai în 
faptul că ea cuprinde a „diversitate 
vie de limbi, culturi şi regiuni”9. 

Deşi politicienii şi liderii Uniunii, 
afirmă tot mai frecvent importanţa 
culturii în consolidarea solidarităţii şi 
a coeziunii europene, în mod sur-
prinzător, integrarea europeană a 
determinat o resuscitare a interesului 
pentru identităţile locale, etnice, 
naţionale şi culturale. 

Europa este un conglomerat de 
identităţi naţionale, a cărei diversitate 
etnică, lingvistică, mentală, reli-
gioasă, etc. a determinat o diversitate 
de culturi. Putem vorbi de o cultură 
europeană ca un summum al acestor 
culturi, dar nu ca despre o cultură de-
sine-stătătoare, acest din urmă lucru 
presupunând un proces de lungă 
durată, de contopire a diverselor cul-
turi individuale, de contopire a 
diverselor identităţi, şi de omoge-

nizare a acestora după principii labo-
rioase şi care, cel mai probabil, ar ieşi 
de sub orice control instituţional.  

Această natură problematică a 
proiectului european este codificată 
chiar în deviza Uniunii Europene: 
„unitate în diversitate”, care presu-
pune, practic, o alăturare paradoxală 
a unor aspecte şi realităţi diferite, ba 
chiar opuse de cele mai multe ori, 
care, de-a lungul istoriei, s-au mani-
festat prin antagonisme politice şi 
conflictele devastatoare care au lăsat 
răni adânci în culturi, mentalităţi şi 
atitudini, de unde apar adesea la 
suprafaţă în forme care nu pot fi 
ignorate10. 

Proiectul european nu-şi poate 
proba viabilitatea fără forţa mode-
latoare a culturii, fără a beneficia de 
vocaţia acesteia de a construi soli-
darităţi în plan uman şi social. Doar 
cultura, în formele ei trăite, mani-
festate în practici semnificante, în 
ritualuri şi în amalgamul vieţii coti-
diene, poate consolida sentimentul 
comunitar al cetăţenilor din diverse 
state europene, sentimentul de aparte-
nenţă şi de loialitate la o organizaţie 
pe care, deocamdată, mulţi dintre ei o 
percep ca o entitate abstractă, faţă de 
care nu se simt angajaţi existenţial11. 

Teoreticienii au constatat că „nici-
una dintre naţiunile Uniunii Europene 
nu vrea, pe bună dreptate, să moară” 
în numele unei identităţi europene 
inexistente12. Europa este încă este 
văzută ca o entitate abstractă, înde-
părtată de cetăţeni, a cărei identitate 
culturală trebuie construită, prin 
proiectarea unei mitologii care să-i 
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confere o imagine mai consistentă şi 
mai veridică13.  

Pe de o parte, ceea ce ne neli-
nişteşte, este constatarea că remediile 
naţionalismelor sunt toate în criză: 
regionalism, multiculturalism, fede-
ralism, integrare europeană, constru-
ite toate de democraţiile occiden-
tale14. Pe de altă parte, integrarea de 
până acum, economică, vamală, 
comercială, juridică, administrativă, 
instituţională şi monetară, cu un 
succes evident15. 

Cultura are două componente: una 
materială şi alta spirituală. Compo-
nenta materială a culturii, care va fi 
exprimată prin termenul de civi-
lizaţie, cuprinde mijloacele şi valorile 
care asigură reproducerea materială a 
vieţii sociale, adică procesele existen-
ţei sociale. Componenta spirituală a 
culturii cuprinde sistemele de valori 
în care se cristalizează eforturile de 
cunoaştere, atitudinile şi reacţiile 
omului faţă de lume. Acestea se 
fixează şi îmbracă forma unor siste-
me teoretice (ştiinţa, filozofia), sim-
bolice (arta, religia), normative 
(morala, dreptul, tradiţiile, obice-
iurile).  

Am putea sintetiza astfel univer-
sul culturii:  

- sisteme teoretice (ştiinţa, filo-
zofia);  

- sisteme simbolice (religia, arta, 
mitologia, limba, toate tipurile de 
limbaje), în care predomină funcţiile 
simbolice şi de comunicare;  

- sisteme normative (dreptul, mo-
rala, obiceiurile, tradiţia) – cu funcţii 
de reglementare a raporturilor inter-
umane;  

- sisteme instituţionale şi instru-
mentale (instituţii educaţionale, mij-
loace de comunicare etc.) – cu funcţii 
preponderent praxiologice, acţionale, 
practice16..  

Cultura cuprinde şi un ansamblu 
complex de instituţii aferente şi mijloace 
de comunicare, în jurul cărora este 
organizată viaţa culturală şi prin care 
pătrund valorile (sistemul de edu-
caţie, biblioteci, muzee, expoziţii, 
teatre, edituri, presă etc.). Cultura 
trebuie considerată şi în raport cu 
acest sistem de instituţii, care au me-
nirea de a organiza creaţia culturală şi 
de a o difuza. Printre cele mai însem-
nate instituţii care mijlocesc rapor-
turile dintre cultură şi societate, 
trebuie să menţionăm sistemul de 
învăţământ, institutele de cercetare 
ştiinţifică, mijloacele de comunicare 
în masă. Ele constituie forme prin 
care cultura se socializează şi îşi 
exercită toate funcţiile sale17. 

Multitudinea definiţiilor culturii a 
fost sistematizată de cercetătorii din 
cadrul ştiinţelor culturii astfel:  

1. Conceptul spiritual-estetic al 
culturii, strâns legat de cele de artă şi 
de formare. În acest sens, cultura este 
întruchipată de operele încărcate de 
valori estetice şi morale ale marilor 
scriitori, artişti şi compozitori. 

2. Conceptul instrumental de 
cultură. 

3. Conceptul antropologic de cul-
tură, definit drept totalitatea valorilor, 
simbolurilor, modelelor de acţiune de 
gândire şi de percepţie, ritualurilor, 
tradiţiilor unei societăţi18.  

Fiecare cultură dezvoltă o viziune 
proprie despre lume cu semnificaţii 
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de valoare universală plecând de la 
experienţa particulară.  

Pluralismul cultural european, pe 
lângă apărarea diversităţii, pune pro-
blema comunicării dintre culturi, care 
recunosc că fiecare contribuie tocmai 
prin diferenţele specifice la îmbo-
găţirea experienţei umane19.  

Multiculturalismul este o realitate 
a existenţei în acelaşi orizont spaţio-
temporal a unor grupuri de indivizi 
provenite sau raportate la mai multe 
culturi care îşi afirmă notele specifice 
în mod izolat, evitând, de regulă, 
contaminările. Multiculturalitatea are 
o predominantă dimensiune statică; 
într-o abordare multiculturală inter-
acţiunile nu sunt excluse, dar ele nu 
sunt implicite conceptului20.  

 
De la spaţiul public naţional 
la spaţiul public european şi 
înapoi 
 
Revenirea naţionalismului în 

Europa, după 1989, se accentuează. 
Separările ideologice şi-ai pierdut din 
valoare, statul este în criză iar meca-
nismele instituţionale liberale sunt 
slabe şi nu fac faţă revendicărilor 
violente. Toate acestea au dus la o 
critică acută a modelului multicul-
turalismului, regionalismului, federa-
lismului sau integraţionist; nici una 
nu poate rezolva criza în care se 
adâncesc statele-naţiune21. Conceptul 
de identitate europeană exprimă mai 
degrabă ideea de unitate decât iden-
titatea reală22. Va trebui ca în viitor, 
UE să se bizuie pe o dublă legiti-
mitate: individuală, cea a statelor, şi 
colectivă, adică cea a naţiunilor23. 

Uniunea Europeană contribuie şi 
la cristalizarea unui sistem în care 
valorile democraţiei şi drepturilor 
omului par a dobândi o greutate mai 
mare decât principiul suveranităţii în 
interpretare strictă, iar drepturile 
indivizilor sunt mai importante decât 
drepturile statelor24.  

Un spaţiu naţional evoluează ca 
un loc unde circulă valori, idei, mi-
turi, credinţe, teorii, mentalităţi, sim-
boluri, dar toate aceste elemente, 
aflate în interdependenţă, cunosc 
decalaje sau subordonare faţă de 
nucleul iradiant al culturii naţionale. 
Deliberările din spaţiul naţional se 
produc în raport cu o realitate socială 
sau naţională, de fapt cu problemele 
concrete ale societăţii. O cultură 
naţională dă expresie unor cerinţe, 
aspiraţii, trebuinţe şi opţiuni generale, 
unor idei forţă, care capătă, în anu-
mite momente, caracter de factor 
explicativ25.  

Uniunea Europeană susţine identi-
tăţile naţionale prin circulaţia în spa-
ţiul european a valorilor şi normelor 
culturale şi spirituale. Dar, fără o 
identitate colectivă dincolo de 
graniţele naţionale şi un cadru comun 
pentru proiecte în spaţiul public 
European, europenizarea nu este 
posibilă, în condiţiile în care cetăţenii 
Uniunii percep multe dintre pro-
blemele vieţii lor curente ca fiind 
legate de existenţa spaţiului public 
naţional. În Europa nu există o soli-
daritate în forma unei identităţi euro-
pene26. Integrarea europeană intro-
duce un alt cadru pentru afirmarea 
identităţăţii, postnaţionalismul, care 
exprimă construirea unei identităţi 
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dincolo de tradiţii specifice deter-
minate de o istorie naţională parti-
culară. 

Spaţiul public european cuprinde 
diversitatea tradiţiilor, obiceiurilor, 
cutumelor, folclorului, precum şi 
valorile politice europene. Acestea 
din urmă au nevoie de un consens 
majoritar unanim, articulate atât la 
nivelul elitelor politice, cât şi la nivel 
societal.  

În sfera europeană există o si-
tuaţie paradoxală: pe de o parte 
asistăm la crearea unei structuri mul-
tinaţionale suprastatale, ce presupune 
cedarea unei părţi a suveranităţii iar 
pe de altă parte, aceeaşi Uniune 
Europeană este cea care insistă pe 
autonomie locală, pe descentralizare 
şi regionalizare, prin crearea euro-
regiunilor, pentru reînvierea particu-
larităţilor regionale, a tradiţiilor, a 
obiceiurilor şi specificităţii fiecărui 
loc peste care adesea statul naţional a 
acţionat ca un tăvălug uniformizator.  

Tratatul de la Lisabona acordă o 
mai mare importanţa culturii: în pre-
ambulul Tratatului privind Uniunea 
Europeană se declară „Inspirându-se 
din moştenirea culturală, religioasă şi 
umanistă a Europei”. Unul din 
obiectivele Uniunii Europene, decla-
rate în tratat, este acela de a respecta 
„bogăţia diversităţii sale culturale şi 
lingvistice” şi de a veghea „la conser-
varea şi dezvoltarea patrimoniului 
cultural european”27. 

Mai mult, şi articolul 22 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede că „Uniunea 
respectă diversitatea culturală, reli-
gioasă şi lingvistică”. 

Aşa cum arată Schnapper, „Cetă-
ţenia reprezintă sursa legăturii 
sociale”28, deci societatea cetăţenilor, 
prin instituţiile politice şi sociale, 
prin schimburile cotidiene, este una 
de natură democratică. Fiecare cetă-
ţean indiferent de religie, etnie, rasă, 
gen etc., are dreptul la acelaşi respect, 
la recunoaşterea demnităţii proprii. 
Relaţiile dintre oameni se bazează pe 
demnitatea egală a tuturor. Numai în 
societatea democratică cetăţenia este, 
în principiu, deschisă tuturor indi-
vizilor, dincolo de diferenţele cultu-
rale, sociale sau biologice. În numele 
valorilor democraţiei moderne, 
ordinea politică îşi asumă ca ambiţie 
integrarea etniilor cu ajutorul cetăţe-
niei, prin depăşirea diversităţilor lor 
concrete, a particularităţilor lor29. 

Dacă identitatea naiţonală conferă 
individului o legitimitate naţională, 
cetăţenia este condiţia unei existenţe 
decente în cadrul unui stat. Naţio-
nalitatea, care defineşte apartenenţa 
la un grup etnic, nu se confundă cu 
cetăţenia, care se referă la toţi mem-
brii comunităţii statale respective, 
fără deosebire de origine etnică, 
statul având obligaţia să-i protejeze 
pe toţi în egală măsură şi să le asigure 
drepturile şi libertăţile implicate de 
acest statut30.  

Tratatul de la Lisabona precizează 
moştenirea culturală, religioasă şi 
umanistă a Europei ca sursă de 
inspiraţie31, recunoscând astfel supre-
maţia absolută a culturii în dezvol-
tarea continentului nostru, şi prin 
respectarea culturii, a istoriei şi a 
tradiţiilor popoarelor europene să se 
întărească solidaritatea acestora, 



POLIS 

 156 

pentru construirea pe baze solide a 
Europei viitoare, în care tuturor cetă-
ţenilor le va fi respectată identitatea 
lor tradiţională32. Cetăţenii statelor 
membre intră într-o Uniune care le va 
respecta identitatea lor tradiţională, 
într-o Uniune în care diversitatea dă 
substanţă efortului comun spre 
bunăstare şi progres. 

La nivelul individului, deopotrivă 
cetăţean naţional şi european, con-
ceptul de cetăţenie implică o perma-
nentă interacţiune şi negociere între 
nevoile personale, interese, valori, 
convingeri, atitudini şi compor-
tamente ale fiecăruia şi comunitatea 
naţională căreia îi aparţine, pe de o 
parte, iar pe de altă parte marii familii 
europene, care le înglobează pe toate. 
În relaţia dintre individ şi societate, 
Ruud Veldhuis distinge patru dimen-
siuni ale cetăţeniei care corespund cu 
cele patru subsisteme care pot fi 
recunoscute în societate şi care sunt 
esenţiale pentru existenţa acesteia: 
dimensiunea legală/politică, dimen-
siunea socială, dimensiunea culturală 
şi dimensiunea economică33. 

Dimensiunea politică se referă la 
drepturile şi responsabilităţile politice 
vizavi de sistemul politic34. Dez-
voltarea acestei dimensiuni ar trebui 
să vină în urma dezvoltării sistemului 
politic şi a promovării atitudinilor 
democratice şi a aptitudinilor partici-
patorii. Dimensiunea politică a cetă-
ţeniei poate fi promovată prin 
creşterea conştientizării şi prin edu-
caţie, ca de exemplu: prin conceptele 
democratice, structurile politice şi 
procesele de decizie naţionale şi 
internaţionale sau europene, sistemul 

de vot, partidele politice, lobby-ul de 
grup, participarea politică şi alte 
forme de participare (demonstraţiile, 
scrierea de scrisori către presă), 
istoria şi baza societăţii civile, valo-
rile democratice, drepturile omului în 
Europa, conştientizarea problemelor 
politice actuale incluzând integrarea 
europeană şi politicile internaţionale, 
relaţiile internaţionale, organizaţiile 
internaţionale şi legislaţia, rolul 
media, sistemul juridic sau cel 
economic. 

Dimensiunea socială a cetăţeniei 
se referă la comportamentul între 
indivizi în societate, şi presupune 
câteva măsuri de loialitate şi soli-
daritate35. Aptitudinile sociale şi 
cunoaşterea relaţiilor în societate sunt 
necesare pentru dezvoltarea acestei 
dimensiuni. Dimensiunea socială 
poate fi promovată, de exemplu, prin: 
combaterea izolării sociale şi a 
excluderii sociale, protejarea dreptu-
rilor omului, a aduna diferite grupuri 
ale societăţii (de ex. minorităţile 
naţionale de grupurile etnice), a lupta 
pentru egalitatea între sexe, a lucra la 
consecinţele sociale ale informaţiei în 
societate, compensarea diferenţelor în 
securitatea socială, asistenţa socială, 
şcoală şi sănătate. 

Dimensiunea culturală a cetăţe-
niei se referă la conştientizarea patri-
moniului cultural comun36. Această 
dimensiune culturală ar trebui dez-
voltată prin cunoaşterea patrimoniu-
lui cultural şi a istoriei şi prin cu-
noaşterea aptitudinilor de bază (com-
petenţa lingvistică, scrisul şi cititul). 

Dimensiunea culturală a cetăţeniei 
poate fi menţinută, spre exemplu, 
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prin: promovarea experienţelor inter-
culturale, protejarea mediului. Munca 
împotriva rasismului şi a discrimi-
nării, cunoaşterea istoriei şi a patri-
moniului naţional, european şi global, 
discutarea rolului tehnologiei infor-
maţiei şi a mass-media. 

Dimensiunea economică a cetă-
ţeniei se referă la relaţiile dintre 
indivizi şi piaţa de muncă şi de 
consumatori37. Aceasta implică drep-
tul la muncă şi la un nivel de sub-
zistenţă minim. Aptitudinile econo-
mice (legate de locurile de muncă sau 
alte activităţi economice) şi trainin-
gurile vocaţionale joacă un rol impor-
tant în definirea acestei dimensiuni 
economice. 

Cele mai multe reprezentări şi 
modele teoretice cu privire la raportul 
dintre identităţile culturale şi procesul 
de integrare europeană operează cu 
vechea paradigmă disjunctivă, prin 
care cele două aspecte sunt puse în 
relaţie de opoziţie. Astăzi asistăm la 
o mutaţie de paradigmă, la o depla-
sare a concepţiilor spre o paradigmă 
conjunctivă, care ne permite să 
înţelegem într-un mod mai adecvat 
interacţiunile dinamice şi complexe 
dintre unitate şi diversitate, dintre 
global şi local în lumea de astăzi. 
Paradigma conjunctivă pe care se va 
edifica spaţiul cultural european nu 
va reedita formula melting pot-ului 
american, care a topit diferenţele 
etno-culturale şi lingvistice într-un 
amalgam cultural. Spaţiul cultural 
comun al Europei va avea o altă 
geometrie şi configuraţie, care nu va 
presupune anularea identităţilor cul-
turale, ci va presupune o convergenţă 

care le va păstra într-un echilibru 
dinamic şi le va asigura, totodată, 
tensiunea necesară pentru a impul-
siona spiritual creator.  

Pentru multă vreme, temele majo-
re ale dezbaterilor despre viitorul 
Europei şi al statelor-naţiuni din cu-
prinsul său vor fi cele referitoare la 
problema identităţilor culturale la 
nivel etnic, local, regional, naţional şi 
european, în noul context al globa-
lizării. Europa a fost un laborator 
istoric al comunicării interculturale şi 
are şanse să îşi redobândească statu-
tul geopolitic de odinioară, valorifi-
cându-şi modelul ei cultural în lumea 
contemporană. Sentimental naţional 
este foarte puternic în toate ţările 
europene, astfel încât la nivelul 
Uniunii Europene chestiunea esen-
ţială constă în armonizarea construc-
ţiei europene cu interesele şi aspira-
ţiile concrete ale fiecărei naţiuni, 
factorul integrator fiind cultura, ca 
dimensiune a cetăţeniei. 

Conştiinţa naţională se identifică, 
se confundă cu conştiinţa aproape a 
fiecărui individ în parte ce aparţine 
naţiunii respective. Fiecare dintre 
membrii unei naţiuni poartă în el 
însuşirile principale ale poporului din 
care afce parte.Ideea de naţiune, 
conştiinţă socială, vine din viziunea 
însuşirilor sufleteşti care sunt comune 
la aproape totalitatea membrilor 
naţiunii38. 

Ideea de conştiinţă socială şi de 
„eu naţional” este întrezărită ca un 
adevăr ştiinţific şi anume că conşti-
inţa individuală este ea însăşi de 
natură şi de origine socială sau naţio-
nală39. Condiţiile istorice, instituţiile 
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şi tradiţiile sociale sunt, în ultim 
resort, factorii determinanţi ai orga-
nizării şi coeziunii conştiinţei. Coe-
ziunea sufletului nostru, corelaţia 
stărilor noastre lăuntrice, organizarea 
lor, care fac unitatea conştiinţei, 
derivă, în felul acesta, din natura 
instituţiilor şi tradiţiilor sociale 
naţionale40. Şi cum aceste instituţii şi 
tradiţii constituie ceea ce se numeşte 
organizarea, constituţia şi structura 
societăţii, se poate spune că orga-
nizarea conştiinţei, structura şi uni-
tatea ei reproduc structura şi organi-
zarea societăţii căreia aparţinem41. 

Dimensiunea eonomică este fun-
damentul solid pe care s-a creat UE, 
cel politic, legat de crearea unei 
naţiuni europene este cel mai dificil 
de crat. UE este un conglomerat de 
naţiuni cu experienţe istorice diferite. 
Ideea europeană ce sta la baza UE 
presupune aprioric, existenţa senti-
mentului apartenenţei la un sistem de 
valori comune şi o experienţă istorică 
comună diferită de cea a altor cul-
turi42. Desigur, de la sentimentul 
apartenenţei la un spaţiu geografic şi 
cultural comun la naţiunea euro-
peană, care să primeze în conştiinţa 
indivizilor, în faţa apartenenţei regio-
nale este o cale lungă, dar, o naţiune 
se şi construieşte. 

La nivel european, pe de o parte 
asistăm la crearea unei structuri mul-
tinaţionale suprastatale care presu-
pune cedarea unei părţi a suvera-
nităţii, iar pe de altă parte, UE insistă 
pe reînvierea particularităţilor regio-
nale, a tradiţiilor, a obiceiurilor şi 
specificităţii fiecărui loc (geografic). 

Un spaţiu naţional evoluează ca 
un loc unde circulă valori, idei, mi-
turi, credinţe, teorii, mentalităţi, sim-
boluri, dar toate aceste elemente, 
aflate în interdependenţă, cunosc de-
calaje sau subordonare faţă de nu-
cleul iradiant al culturii naţionale. O 
cultură naţională dă expresie unor 
cerinţe, aspiraţii, trebuinţe, unor idei 
forţă care capătă, în anumite mo-
mente, caracter de factor explicativ43. 

Românismul exprimă sentimentul 
naţional al românilor, iar euro-
penismul reflectă sentimentul româ-
nilor pentru valorile europene. 

Procesul de extinderea, aderarea 
ţărilor ortodoxe, ridică o problemă 
importantă şi anume identitatea euro-
peană. Posibila aderare a Turciei, 
obligă la regândirea unei identităţi 
bazată pe o cultură comună care se va 
clădi pe realitatea unei Europe poli-
naţionale, polietnice şi multicentrice. 
Delanty, citat de Schifirneţ, susţine 
că ideea de Europă a devenit azi 
incompletă şi postoccidentală44. A 
pierdut poziţia de model tradiţional în 
instituţii şi procesele de modernitate 
ca istorie, etnicitate, geografie, religie 
şi a devenit un discurs pluralist 
alcătuit din mai multe limbi, modele 
de civilizaţie şi proiecte politice. 

Spaţiul public european este 
cadrul în care ar trebui ca valorile şi 
ideile să cunoască o mişcare neîntre-
ruptă, pornind de la tezaurul cultural 
comun şi de la experienţa istorică 
identică în multe privinţe. 

Spaţiul public european se con-
fruntă cu chestiunea valorilor euro-
pene care ar rezulta dintr-o identitate 
europeană. Această identitate este în 



Realităţi şi idei politice italiene 

 159 

curs de constituire prin procesul de 
europenizare, aşa cum spaţiul public 
naţional s-a constituit prin româ-
nizare, dar nu în sens etnic, ci al 
dimensiunii axiologice a atitudinilor 
faţă de naţiunea română. 

Spaţiul public european derivă în 
mod logic din existenţa instituţiilor 
europene. Un spaţiu public european 
se impune de la sine atât timp cât 
sunt supuse dezbaterii decizii impor-
tante pentru opinia publică euro-
peană. El cuprinde diversitatea tradi-
ţiilor, obiceiurilor, cutumelor, folclo-
rului, precum şi valorile politice 
europene.  

Problema esenţială rămâne armo-
nizarea noii construcţii europene cu 
interesele şi aspiraţiile concrete ale 
fiecărei naţiuni. 

Mai este necesar existenţa unui 
spaţiu al deliberărilor, în care fiecare 
cetăţean se poate exprima public, 
aspect esenţial pentru conştientizarea 
unei conduite europene deoarece 
atunci când se observă un deficit de-
mocratic este de dorit să se remedieze 
„deficitul” şi nu să se renunţe la 
elementul „democraţie”45. 

 
Concluzii 
 
În prezent, discuţiile despre multi-

culturalism aruncă o lumină nouă 
asupra trecutului statelor naţionale 
moderne, asupra ideilor-forţă care au 
stat la baza apariţiei lor. După căde-
rea comunismului a început un amplu 
şi activ proces de construcţie iden-
titară aducând în centrul dezbaterilor 
tema identităţii şi datorită răstur-
nărilor axiale (valorice). Unii autori 

consideră că schimbările care au avut 
loc în Europa de Est au afectat strate-
giile identitare de la o generaţie la 
alta46. 

Dinamica identitară în rândul 
popoarelor din UE (a cetăţenilor) este 
afectată/accentuată de criza econo-
mică şi financiară.Insul are identitate 
întrucât se autoidentifică în rapor-
tările lui, în cadrul acestora. Iden-
titatea socio-culturală este rezultatul 
unui proces continuu de identificare 
similară cu a celorlalţi, cu elemente 
aparţinând dimensiunii latente (valo-
ri, memorii colective, simboluri, etc), 
actualizate prin şi în anume (şi nu 
alte) trăiri (emoţii, atitudini, etc), 
cogniţii, reprezentări sau acţiuni 
sociale (fie ele discursuri sau com-
portamente)47. 

Conform unor opinii, Sud- Estul 
Europei este un mozaic lingvistic, un 
adevărat Turn al lui Babel. Balcanii 
mai cu seamă constituie o zonă 
aparte a Europei, fiind un spaţiu cu 
mari diferenţe etnice. Dar nici o 
limbă nu este o limbă internaţională, 
nu e de cultură mare, de puere 
culturală48. Occidentul a cunoscut o 
puternică „laicizare” a statului pe 
când în Răsărit se păstrează o 
simbioză a statului cu biserica.  

Diferenţe economice nu există, nu 
există o interdependenţă între ele, nu 
fac comerţ între ele şi economiile lor 
nu sunt complementare. Sunt multe 
linii de demarcaţie, frontiere mate-
riale şi spirituale, politice, sociale şi 
culturale. 

Se mai adaugă şi diferenţele ima-
ginare şi mitologice, fiecare pretin-
zând că are rădăcini mai adânci decât 
celălalt. 
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Identitatea europeană este con-
testată întrucât se pune la îndoială 
capacitatea UE de a promova conşti-
inţa apartenenţei la o comunitate 
europeană, şi aceasta până când 
spaţiul public european nu va impune 
o unitate între caracterul economic, 
normativ şi instituţional al comu-
nităţii europene şi identificarea reală 
a cetăţenilor europeni cu comunitatea 
europeană astfel încât să fie depăşite 
cadrele statului naţional. 

Fără o identitate colectivă dincolo 
de graniţele naţionale şi un cadru 
comun pentru proiecte în spaţiul 
public european, europenizarea nu 
este posibilă. În fapt, cetăţenii percep 
problemele lor zilnice ca fiind legate 
de spaţiul public naţional49. 

Deşi prin acţiunile comunitare se 
urmăreşte respectarea diversităţii 
culturale naţionale şi regionale, totuşi 
s-a constatat necesitatea promovării 
unei politici de valorificare şi evi-
denţiere a moştenirii culturale comu-
ne la nivel european. Astfel, putem 
afirma că patru mari principii guver-
nează politica culturală europeană şi 
ghidează UE: promovarea identităţii 
culturale, respectarea diversităţii cul-
turale, susţinerea creativităţii, stimu-
larea participării50. 

Uniunea Europeană doreşte 
construirea unei identităţi culturale 
europene, dar doreşte să realizeze 
acest lucru prin păstrarea identităţilor 
naţionale şi regionale din Europa. 
Această nouă identitate europeană 

care urmează să fie construită se va 
face pe baza fondului comun cultural 
al statelor europene, păstrându-se va-
rietatea şi diversitatea culturală naţio-
nală şi regională. Identitatea euro-
peană nu este altceva decât o conti-
nuare a identităţii naţionale, un alt 
nivel identitar, la nivelul conti-
nentului şi al Uniunii Europene51. 

Europa reprezintă înainte de toate 
o comunitate de valori, iar scopul 
unificării europene este să realizeze, 
să testeze, să dezvolte şi să păstreze 
aceste valori. Valorile europene fun-
damentale au la bază toleranţa, uma-
nitatea şi fraternitatea.  

Astfel, vom încheia cu o reflecţie 
a lui Motru:  

Identitatea este un concept 
deschis, dacă ea se configurează prin 
dialog cu alteritatea. Individul vede 
în el valori pe care le recunoaşte ca 
fiind ale sale, iar acesta este funda-
mentul asocierilor la care consimte. 
În mod similar, identitatea colectivă 
se defineşte şi se redefineşte tot la 
nivelul asocierilor. Culturile, ca şi 
indivizii, au tendinţa să iasă din ele 
însele, să se afirme într-un spaţiu 
comun al cunoaşterii şi al recu-
noaşterii, să se descopere şi să se 
reformuleze pe ele însele în oglinda 
celorlalţi. 

Ideea de „comunitate de destin”, 
în sensul atribuit de Motru, poate fi 
utilizată în dezbaterile privind 
integrarea europeană. 
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Social relationships in an electronic environment.  
Cultural factors and variables 
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Abstract: Within certain cultural and social limits, some behaviours linked to 
the use of new technology, gaming, physical exercise or work are useful 
practices with a positive social value for both individuals and society. As these 
practices are commonly and socially accepted, the trend is to underestimate the 
risks and not to perceive them as deviances even when they start to be 
compulsive. This paper focuses on the concept of new non-substance addictions 
and on how some social factors influence, on the one side, this new interaction 
between man and technology and, on the other side, social relationships in the 
electronic environment. 
  
Keywords: behaviors, electronic environment, man, non-substances 

addictions, technology. 
 
Introduction 
 
Within certain cultural and social 

limits, some behaviours linked to the 
use of new technology, gaming, 
physical exercise or work are useful 
practices with a positive social value 
for both individuals and society. As 
these practices are commonly and 
socially accepted, the trend is to 
underestimate the risks and not to 
perceive them as deviances even 
when they start to be compulsive. 
These can be defined as behavioural 
addictions or non-substance 
addictions which derive from some 
behaviors or activities in daily life.  

The main feature of these 
addictions is the absence of toxic 

substances, but with the same effects 
of substance addictions, such as the 
prioritization of the activity or 
behavior with a negative impact on 
social life; mood disorders; higher 
levels of tolerance demanding to 
increase the number of activities 
necessary to gain the same level of 
satisfaction; abstinence symptoms; 
tendency to relapse when trying to 
give up.  

That is precisely the problem 
arising from those social practices 
which first take on a negative value 
and in a second moment become a 
real disorder when the typical signs 
of addiction start to appear. In the 
following chapters, after discussing 
the nature of new addictions, we will 
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focus on the new ways of interacting 
on the web with regard to gender and 
socio-cultural variables.   
 

Behavioural addictions 
 
Addictions have extended consi-

derably to new activities or substan-
ces that could be defined as dema-
terialized or virtual. These activities 
are very common in the daily life of a 
large number of people. In other 
words, these addictions derive from 
legal activities1 or from behaviours2 . 
The main feature is that they do not 
derive form abusing a chemical 
substance, but from a particular 
activity or behaviour. This is what is 
now called “new addiction”3.  

The concepts of dependence and 
addiction are different and distinct. 
The former points at a physical or 
chemical dependence, whereas the 
latter indicates any aspect of life 
which can be considered as addicti-
ve4. According to Shaffer5, an addic-
tion can develop without dependence 
when it is linked to social practices 
and relations with certain objects 
which do not act chemically on 
individuals. Similarly, dependence 
can develop without addiction, as in 
the case of tobacco or legal drugs, 
when it does not entail antisocial 
behaviours or illegal actions.  

Francisco Alonso-Fernandez6 
categorizes addictions in: 

1. Social or legal addictions; 
2. Antisocial or illegal 

addictions. 
Social or legal addictions are 

engendered by legal drugs such as 

tobacco, alcohol, drugs or by acti-
vities socially accepted such as 
eating, working, shopping, playing, 
watching television. Antisocial or 
illegal addictions are triggered by 
drugs such as cocaine or opium or by 
illegal activities such as stealing and 
raping. According to the author, these 
new non-substance addictions are 
eased by technology innovation and a 
new way of living permeated by 
stress, boredom and void where the 
immediate gratification is constantly 
sought through appropriate instru-
ments.  

Pani and Biolcati define the 
addiction as a general condition of 
psychological dependence which 
urges the individual to seek constant-
tly the object or activity without 
which existence would seem to lose 
importance7. This psychological 
aspect is fundamental to distinguish 
the two concepts; the addiction is a 
form of dependence exercised in the 
interaction between subject, object 
and context8. Indeed, it is precisely 
the interaction between these three 
elements that causes dependence and 
not just the kind of drug or activity 
repeated compulsively. For example, 
it would be simplistic to state that 
games and technology create depen-
dence, but at the same time it would 
be short-sighted to maintain that 
behaviours and the interaction bet-
ween individuals and games cannot 
be defined as addictive.  

Among new addictions, the most 
important ones are related to: 

1. Food. Food addiction generates 
a vicious circle of craving, pleasure 
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and abstinence. This interaction with 
food can translate into an excessive 
attention to regimes stemming from 
the fear to put on weight or not to 
feel fit. Poor outcomes in a diet affect 
the nervous system and have a 
negative impact on social and private 
relations with a general feeling of 
dissatisfaction which fuels the 
problem itself; 

2. Love or sex. Love addiction is 
characterized by the need to establish 
an emotional bond based on one’s 
dependence on the other partner who 
protects and takes care of him or her. 
Sex addiction triggers an 
uncontrolled need to have sexual 
encounters with different people 
without being emotionally involved; 

3. Shopping. Compulsive shop-
ping is included in the DSM-IV and 
has been firstly described by 
Kraepelin in 1883 as a pathological 
impulse to buy, also known as 
oniomania9. Installments, an increase 
in consumption, the enormous variety 
of choice and a society which is more 
and more based upon appearance 
have had an impact on the rise of this 
kind of addiction. This addiction 
translates into an uncontrolled need 
to buy and an increasing tension 
alleviated only after purchasing 
something in order to get pleasure 
and gratification. Some of the side 
effects include higher stress levels, 
worse personal and social rela-
tionships, working life, married and 
family life, severe economic 
problems10.  

4. Work. Work addiction or 
workaholism is the obsessive or 

compulsive behaviour linked to self-
imposed requests. This addiction is 
characterized by the individual’s 
inability to manage working attitudes 
ending up in absorbing all other life 
activities.  

Moreover, among new addictions, 
we can add addictions related to 
extreme risk, sports, mobile phones, 
videogames and television. 

A particular attention should be 
attached to pathological gaming 
(GAP) which constitutes the first 
case of non-substance addiction in 
the DSM-IV11. The Internet addiction 
deserves further discussion and the 
following paragraphs will be 
dedicated to it.  

 
Internet addiction  
 
In Italy, the Internet addiction 

disorder (IAD) started to draw 
researchers’ attention ten years ago. 
However, it should be noted that the 
interaction between man and 
computers had already been studied 
in the late 80s12 when the defending 
lawyers of two American hackers 
obtained a reduction in punishment 
by demonstrating that they were 
affected by this disorder. They 
compared the IAD to substance 
addictions by listing some shared 
elements. The attempt to crack a 
password seemed to generate a 
conditioning similar to the one 
engendered by chemical substances.  

Psychologists have labeled this 
phenomenon as disorder, the term 
being used for the first time by Ivan 
Goldberg in 199613 to refer to 
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situations in which the dependence 
compromises individual’s life under 
one or more aspects regarding 
relations, family, work and finance as 
well as psychological and physio-
logical aspects.   

Griffiths14 speaks more generally 
of technological addiction to high-
light the interaction between man and 
machine. This interaction can be 
active, such as in videogames, or 
passive, such as with television. 
Technological addictions share at 
least six features with other addictive 
pathologies: predominance of the 
object over other thoughts and 
people; mood alterations; higher tole-
rance threshold; abstinence; relapses; 
interpersonal and intrapsychic con-
flicts. 

Instead, according to Young15, the 
Internet addiction is a disorder in 
controlling impulses generated by a 
non-toxic substance with negative 
side effects in daily life. In 1998, the 
psychologist presents the first 
experimental data on this addiction 
collected through an on-line questi-
onnaire administered to the users of 
some websites and self-administered; 
questions have been drawn following 
the criteria established for the DSM-
IV as for substance dependence and 
pathological gaming. 80% of the 500 
interviewed were found to be 
addicted. They showed the same 
level of tolerance and abstinence and 
Young defined it a form of drug 
addiction just like other pathological 
behaviours. Young defined three 
stages in the development of this 
addiction: the first stage is character-

rized by curiosity; the second stage is 
characterized by a process of repla-
cing other activities in order to 
immerse fully in the new dimension; 
the third stage is characterized by the 
attempt to seek refuge in the virtual 
world to escape from stress, unhap-
piness and discomfort. 

Davis16 prefers to speak about 
Pathological Internet Use (PIU) to 
describe the excessive use of certain 
activities and functions of the web 
rather than using the term addiction.  

Cantelmi and Talli17 have propo-
sed a new explicative model of the 
Internet Addiction Disorder on the 
mechanism triggering the depen-
dence on the web. The individual 
starts with paying greater and greater 
attention to his or her mailbox and 
forums; then, he or she enters a stage 
defined as toxicophiliac when the 
time spent on the web is longer that 
the time spent in real life with a 
general sense of discomfort during 
offline moments. In the end, when 
there are also psychopathological 
symptoms, he or she enters a stage 
defined as toxicomanic with prolon-
ged online moments that compromise 
daily life.  

Nardone and Cagnoni18 are more 
cautious in defining diagnostically 
the Internet addiction as it would 
imply the three mechanisms of cra-
ving, tolerance and abstinence. 
According to them, it is not the web 
abstinence to urge a person to use the 
Internet, but the search for pleasure 
and gratification. Understandably, the 
definition is still blurred. Some 
academics put it among the non-



Realităţi şi idei politice italiene 

 169 

classified impulse control disorders 
whereas others prefer to describe it as 
a new addiction given the presence of 
tolerance, abstinence, craving just 
like as in the case of drugs, alcohol or 
pathological gaming. At the same 
time, the number of people on the 
web, and more specifically the time 
spent on it, has considerably 
increased.  

Kuss and Griffiths19 maintain that 
the addiction to social networks 
stands as a social theme concerning 
physical and psychic wellbeing, thus 
considering it as a clinical disorder to 
be treated with a neuropsychiatric 
approach and pharmacological treat-
ments. 

All aspects and features – the 
positive ones too – of social networks 
left aside, individuals are changing 
their way of life – in job, consump-
tion, personal skills, family and 
married life - and spending more and 
more time on the web to the 
detriment of real life and daily 
activities such as meeting people, 
going out or playing. Over a billion 
people across the world, mainly aged 
from 18 to 34 years, surf the Net. In 
some cases, they present mood alte-
rations, higher tolerance and con-
flictual attitudes that are so consi-
derable that their life is severely 
affected20, 21. The age threshold of 
new web users lowers to 11 years 
old22 and this exacerbates the 
question of protecting children who 
are the most vulnerable subjects in 
society.  

In China, the number of Internauts 
is the highest in the world with some 

650 million users and 10% of under-
18 is web-addicted23. Sometimes the 
addiction turns into tragedy. It is not 
the first time that the news announces 
that a teenager has died after 
spending days and days at the 
computer without eating and 
sleeping. The number of similar 
cases is so high that many Chinese 
analysts have coined the new term of 
electronic heroin and many are 
suggesting treating these effects as 
the Third Opium War. The Chinese 
psychiatrist Tao – who has opened a 
treatment center for Internet ad-
diction – estimates that in China there 
are some 24 million people addicted 
to the Internet and that this particular 
kind of addiction damages severely 
the brain in a way similar to heroin. 
What is more, it can destroy social 
relationships at any level and 
deteriorates progressively the body 
without the individual even noticing 
it. Patients treated in Tao’s center 
have all back-related and sight-
related problems. Their cerebral 
activity registers a decrease by 8% 
and psychological disorders are 
worrying.  

Tao specialised in 1991 in treating 
addictions and would like to export 
his model to the rest of the world. 
According to him, 90% of patients 
treated in his center show a deep 
depression, 58% show aggressive 
behaviours towards parents, most of 
them are not able to have friendships 
out of the cyberspace and have 
sexual deviances deriving from an 
excessive use of pornography.  
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Furthermore, many of them risk 
turning to illegal activities. Based on 
the official statistics, 67% of juvenile 
crimes are perpetrated by Internet-
addicted people who idolise the 
mafia and have difficulties to 
distinguish reality from fiction.  Li 
Huaibing is 17 years old and admits 
to be addicted. He was expected to 
complete his A levels, the Gaokao, 
but he did not achieve this result 
because of his addiction. He gave up 
school because he had no friends and 
was in conflict with his professors. 
He did nothing but surfing the 
Internet and the Internet let him 
escape from himself.  

China is the first country affected 
deeply by this phenomenon and, 
given its population, it should be 
rightly considered as a social 
concern. Facebook is undoubtedly 
the most used site with its 1,4 billion 
people using it monthly, followed by 
QZone for Chinese users with its 629 
million users. Instant messaging is 
also praised for. QQ International and 
WeChat have respectively around 
829 million and 468 million users 
every month. 

In Asia, Facebook users passed 
from 39 million to 449 million users 
within a few months, from August 
2014 to December 201424, whereas in 
Italy there are 25 million users, a 
third of which are under 24. An 
interesting study on Facebook 
addiction has been carried out in 
India on a group of university 
students (average age 19; 77% boys, 
23% girls)25. Results show that the 
population with a high level of 

addiction is greater than the one with 
a low level of addiction. 4% of them 
show an alarming level of addiction. 
Other studies26 on the relation 
between the use of social networking 
and academic performances show 
that students with high levels of 
addiction obtain worse results and 
lower participation in real social 
life27.  

Some figures on university 
students’ levels of addiction to social 
networks: 0,8% in Italy; 2,8% in Iran; 
5,6% in China; 9,8% in the United 
States; 15,1% in Taiwan; 16,2% in 
Poland; 3,2% in the United 
Kingdom28.  

 
The interaction through the 
Internet: addiction or a new 
form of social organization?  
 
In psychological terms, the use of 

the Internet is nowadays a new way 
for creating and establishing imme-
diate social relations29. The web 
plays an essential role in meeting 
people, mediating, creating and re-
creating social meanings30. Electronic 
interaction and related addictions are 
characterized by new features 
concerning the interaction between 
man and technology. These features 
are considerable in a society where 
communication technology has can-
celled the ideas of time and space and 
has changed relation models between 
individuals.  

Some studies have dealt with this 
phenomenon and showed a strong 
bond between social factors, cultural 
elements (gender) and web use. In 
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the late 90s, some studies have 
produced interesting results showing 
that some social factors contribute to 
the Internet Addiction Disorder31, 32. 
For example, among these factors, it 
should be taken into account the 
individual’s ability to take on 
different roles, the anonymous nature 
of communication and the desire to 
develop important interpersonal 
relationships. Side effects concern 
performances at work and school and 
sleep deprivation which are the same 
effects produced by alcohol and 
drugs.  

In other studies, researchers have 
tried to verify the following 
hypotheses: 

- whether and how the Internet 
Addiction Disorder is influenced by 
social interactions; 

- whether and how the Internet 
Addiction Disorder is related to 
social factors; 

For example, some authors 
maintain that in the before-Facebook 
era in the 90s, it is the social inter-
action organization itself in chat 
rooms33 to lay the foundations for 
addictions. Bellamy and Hanewicz34 
underline how chat rooms have 
shifted social interaction to electronic 
communication. Electronic commu-
nication is characterized by the fact 
that relations can be altruist and 
friendly as well, but there is a greater 
simplicity in managing the intensity 
of the relationship itself35. In this 
view, communication on the Internet 
presents some interesting features: 

1. Individuals have easy and 
flexible access to people all day 
round; 

2. The Internet differentiates 
social networks, thus making them 
more captivating36 and eliminates the 
restraints of space and time; 

3. Individuals can better control 
their representation of self37 and 
some barriers such as anonymity in 
gender and age – which are 
impossible in face-to-face commu-
nication because of physical presence 
and space-time simultaneity – can be 
used38.  

An interesting and original 
research has been conducted on 
significant correlations between 
Internet predisposition and some 
cultural and gender variables which 
influence the cultural definition that 
individuals give to the electronic 
environment with a consequent 
different interpretation of the Internet 
Addiction Disorder39.  

The results show that, in com-
parison to face-to-face interactions, 
chatrooms allow individuals to create 
relationships in which levels of 
acceptance, empathy and involve-
ment are higher. According to the 
interviewed, this element is more 
important than the quantity of time 
spent on chatrooms that does not 
influence negatively their social and 
private life. The quantity of time 
spent on the Internet in chatrooms – 
nethour or chathour – is statistically 
significant, but it does not explain the 
variables of self-esteem, trust and 
self-control. In fact, when comparing 
the Internet Addiction to substance 
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addictions, it should be linked to 
these variables quantitatively and 
negatively.  

The worsening of the addiction is 
supposed to engender a decrease in 
self-esteem; instead, none of the data 
collected on this addiction are 
significantly linked to these social 
variables which had been replaced in 
the research by the parameter of 
Locus of Control.  

Ultimately, what is named 
Internet Addiction could prove not to 
be an addiction at all. As for the 
gender variable, it could be seen as 
the different cultural orientations 
which influence the way men and 
women build up their representation 
of self, interpret culturally their social 
identity and organize their private 
and social life40. The term gender 
refers to what is historically and 
socially recognized when being born 
male or female, especially for 
women41. 

Electronic communication – con-
sidered as a new form of interper-
sonal communication – is a new field 
where individuals decide their role 
and their representation of self in 
terms of sociability. Bellamy and 
Hanewicz’s study42 shows interesting 
results. Women consider the web as a 
good way of creating social 

relationships similar to face-to-face 
interactions; men tend to prefer it 
because of its simplicity and imme-
diacy. In this sense, the quantity of 
time spent on the Internet is corre-
lated to Internet addiction negatively 
for women and positively for men. 
Moreover, women spend more time 
on electronic communication than 
men in terms of chathour and 
nethour, are more attracted for its 
sociability and participate less in real 
group activities.  

To conclude, the debate on 
whether and how we should talk 
about Internet Addiction and which 
psychological, sociological, clinical 
or academic approaches should be 
recommended should be shifted to 
the acknowledgement that it is a 
global trend concerning a large part 
of the population. The Internet era 
has already modified many social, 
economic and political aspects with 
concrete and direct effects on 
individuals’ daily life. If we consider 
the use of the Internet and electronic 
communication only in terms of 
quantity or as a dichotomy, a risk 
appears, i.e. considering as a 
deviance a cross-cutting process 
which involves culturally the largest 
part of world population.  
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Personal and Social Disease Pathology 
 

Giuseppe TRIBUZIO 
 

“Why does a thought change the world, we have to change before the 
life of the man who expresses it. That changes in the example “ 
 

Albert Camus 
 

Abstract: With the Ottawa Charter definition of the concept health is integrated 
and expanded, aiming at enhancing not only the “state” of health, but the 
“process” that leads to it, taking into account health That is considered a resource 
through which, the individual becomes an active player in the community. 
Therefore it considers very important the community aspect and the social 
existence of the person, it must be that within an active protagonist. 
Each person, therefore, should feel responsible for their own condition and must 
be fire “exercise opinions more control over health and over their own their 
environments, and to make choices conducive to health.” To achieve this it is 
essential to enable people to learn throughout life, to prepare themselves for all of 
its stages and to be fire cope with injuries and chronic diseases. This should be 
made possible at school, at home, in the workplace and in all community settings. 
The purpose of the “Ottawa Charter” are really ambitious if one takes into 
account that not all western industrialized countries, starting from the USA, put 
into practice social policies that can raise standards of health, requiring structural 
reforms of the welfare state. The disease is the tip of the iceberg of a social 
pathology, which causes discomfort and influence individual, not finding answers 
in the institutions, become chronic changing for the worse the quality of life. 
 
Key word: disease, society, pathology 

  
For a long time there has been a 

certain uniformity of views and 
thought about the concept of health, 
thanks to the definition promoted by 
WHO in 1948 stating that “Health is 
a state of complete physical, mental 
and social well being and not merely 
the absence of disease or infirmity”. 
After a few decades, however, with 
the “1st International Conference on 

Promotion Health “held in Ottawa in 
November 1986 – based on the 
concepts of “Alma Ata” of 1978, 
which promoted primary health care 
– he felt the need to revive the 
subject by presenting a socio-political 
manifesto, which later will identified 
as the “Ottawa Charter”, with the 
goal of promoting health in the new 
millennium. 
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The definition of health is well 
integrated and extended, aiming to 
enhance not only the “state” of 
health, but also the “process” that 
leads to it, taking into account that 
health should be considered as a 
resource through which the indi-
vidual becomes an important player 
within the community. In the 
document, indeed, is argued that: 

 
«Health promotion is the process of 
enabling people to increase control 
over their health and to improve it. 
To reach a state of total physical, 
mental and social wellness, an indi-
vidual or a group must be able to 
identify and to accomplish their 
aspirations, to satisfy the needs, and 
to either change or confront the 
environment. Therefore, health is 
seen as a resource for the daily life, 
not as the life main goal. Health is a 
solid concept that emphasizes both 
the social and personal resources, as 
well as the physical capacities. 
Hence, health promotion is not 
merely a health sector’s 
responsibility, goes beyond different 
lifestyles with the distinct goal of 
thewell being». 
 
The “Ottawa Charter” will, once 

again, peremptorily establish that the 
health does not only concerns the 
health sector, but a wider back-
ground, which has to do with specific 
political choices, aimed to state the 
principle of social equity, giving the 
members of each community the 
access to the health and social 
services with equal dignity and 
occasion. The prerequisites of health 

that are highlighted inside the before 
mentioned document are: 

 
«[...] The peace, dwelling, education, 
food, earnings, a stable ecosystem, 
sustainable resources, social justice 
and equity” which must be supported 
by “political, economic, social, 
cultural, environmental, behavioral 
and biological factors, “that need to 
be mediated by” a coordinated action 
by all of those involved: the gover-
nments, the health sector and other 
social and economic sectors, non-
governmental and voluntary 
organizations, local authorities, the 
industry and the means of mass 
communication». 
 
One of the most important aspect 

is the one that highlights how each 
person should feel responsible for 
their own condition and hence must 
be able to «exercise more control 
over their own health and over their 
environments, and make advanta-
geous choices for the health 
condition». 

Therefore, in order to achieve this 
goal it becomes essential “enable 
people to learn throughout life, pre-
pare themselves to face all the differ-
rent stages of and be able to confront 
injuries and chronic diseases. This 
should be made possible at school, at 
home, in the workplace and in all the 
community settings.  The purposes of 
the Ottawa Charter are really 
ambitious if one takes into account 
that not all the developed countries, 
starting from the USA , put into 
practice social policies that can raise 
health’s standards, requiring structu-
ral reforms of the welfare state. 
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The health and its protection, as 
Umberto Galimberti states, «is some-
thing more than the mere absence of 
illness, and thus cannot be reduced to 
a medical care category of medical 
care», hence, «if a specific human 
feature is to be alive to decode life 
meanings through a sign system, any 
impairment of these reading skills 
globally invests his state of health, 
which is linked to not only organic, 
but also cultural connections»1. 

The concept of health cannot be 
separated from the culture of 
reference, so the definition may be 
susceptible to various formulations in 
time and space, but not to take that 
risk, the various international state-
ments, set some key principles, from 
which it is not possible to separate 
yourself, going to the point where it 
is possible to make an ontology of 
the concept of health, that assumes a 
universal value. 

Other definitions of health have 
been added to those of the 
international organizations in order to 
have a wider concept. Seppilli states 
that health is «a state of functional 
harmonious balance, physical and 
mental, of the individual, dyna-
mically integrated into its natural and 
social environment»2. Furthermore, 
Sgreccia tries to offer a contribution 
in this sense when he argues that 
«Health is more understandable as a 
dynamic balance: within the soma 
between the different bodies and 
different functions of the body, 
between soma and psyche level 
individual, and between the indivi-
dual and the environment»3. 

About sixty years ago, the psy-
choanalyst Erich Fromm arose a 
question as simple as imbued with 
strong meanings: “What is mental 
health?”. He proposed the analysis of 
two concepts quite different from 
each other. The first type of concept 
is realistic, socially characterized by 
the fact that corresponded to the 
mental condition of most of the 
members of that society. Then it had 
to do with the ability that man 
showed to possess in adapting the 
system to the life of society4. 
Supporting Fromm’s thesis is Herbert 
George Wells’ story titled “The 
Country of the Blind”, which tells of 
a young man who got lost in the 
forest and then meets a tribe 
suffering, by many generations of 
congenital blindness. Since he is the 
only one able to see, all others 
depends on him and the tribe doctors 
diagnose him a strange and quite 
unknown disease «[...] these strange 
things called eyes that exist to shape 
on the face a mild and pleasant 
hollow, are a brain disturbing 
disease. They are very dilated, have 
the eyelashes, moving eyelids, and 
consequentially, his brain is in a 
constant state of irritation and 
distraction»5. The second concept 
that Fromm takes into account 
Fromm is the adaptation, which 
comes from certain premises, 
namely: 

a) Each company as such is 
normal; 

b) Those who do not match the 
type of acceptable personality in a 
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society must be considered clinically 
and mentally ill; 

c) Finally, the health care 
system in the psychiatric and psycho-
therapeutic field, has the aim to bring 
the individual at the level of the 
average man, independently of whe-
ther he is blind or visually healthy. 
The only thing that matters is that the 
individual adaptation and that does 
not disturb the social context6. 

According to Fromm, certain 
relativism is hidden behind this 
concept, regarding to which none can 
establish value judgments. Max 
Weber affirmed, in this regard, that 
science as such must be value free 
and that must assess the phenomenon 
being studied, without making value 
judgments; but the human being, we 
know, can only be evaluative for the 
necessity that has to make sense to 
the surrounding world. The second 
principle is useful to establish the 
concept of health, therefore, «it 
assumes that actually there are value 
judgments objectively valid, and that 
such judgments are not merely a 
matter of taste or faith»7 Are indeed 
these judgments that direct our 
choices and give meaning to our 
actions. From believes, therefore, that 
not always the psychological health 
is the absence of mental illness, that 
is, in the absence of neurosis or 
psychosis or psychosomatic symp-
toms. In a broader view, the health 
from the psychological point of view, 
should be defined «not as a negative 
meaning, as the absence of disease, 
but as a positive one with the pre-
sence of well-being»8. 

As for the idea of disease, there 
are several interpretations and 
opinions that do not deviate much 
from what was observed, almost a 
century ago, by Viktor von Weizsacher: 
«[...] the fact that medicine today 
does not possess its own doctrine on 
sick man is astonishing, but unde-
niable»9 What von Wizsacher says 
should not be a surprise, because the 
difficulty is inherent in the term 
disease itself, which having a poly-
thetic nature can convey different 
meanings that keep a certain simi-
larity between them. 

In order to better understand the 
notion of disease we cannot help but 
start from the Cartesian thought. The 
credits usually attributed to this form 
of thought, that since 1600 has 
directed the search for rational 
explanations to the understanding of 
the phenomenal reality, materialize in 
front of his claim to explain all vital 
processes of the human body, 
separated from the mind, through the 
laws of mechanical physics, which 
had explained the constitution of the 
physical world. The human body in 
the eyes of Descartes looks like a car 
in which organs act as contrived by 
the divine will to equal clocks, 
skilled craftsmen who built and run 
with great skill and commitment. 

Descartes explains his thinking, in 
this regard, in a fragmented way in its 
various works, but with a common 
denominator, namely that: the 
rational soul is something beyond the 
body and that the res cogitasis 
something different from res extensa. 
Of the two, the one that dominate is 
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the statement: “I think therefore I 
am” – je pense, donc je suis, which 
will become the first principle of 
Cartesian philosophy. In the 
Discourse on Method, Descartes 
writes in this regard: «[...] I could 
pretend not to have a body, and that 
the world does not exist, nor any 
place in which I could find myself; 
but not for this I could pretend that I 
was not; on the contrary, by the very 
fact of thinking to doubt the truth and 
the other things he followed with 
great evidence and certainty that I 
existed; while, if only I had stopped 
thinking even though all the other 
things that I imagined were true I 
would not have any reason to believe 
that I existed; I knew it to be a 
substance whose essence or nature 
was exclusively of thinking and that 
to exist not need any place and does 
not depend on any material cause. So 
that this I, the soul under which I am 
who I am, is entirely distinct from the 
body and even, it is easier to know 
the body and, although it was not the 
soul, no less would be all what it 
is»10.  

Under the influence of the 
Cartesian paradigm the biomedical 
model was created as an explanation 
of the fundamental concepts of 
modern scientific medicine. Once the 
body has been linked to a “machine”, 
the disease, thus, appeared imme-
diately «as the bad functioning of 
biological mechanisms that are stu-
died in terms of cellular and mole-
cular biology; the doctor’s role is to 
intervene, physically or chemically, 
to correct the malfunctioning of a 

specific mechanism»11.  After almost 
four centuries, the conception about 
medicine is still the same. Biome-
dical reductionism will increasingly 
focus on the investigation and biolo-
gical organic to identify the causes of 
the disease, not taking into account, 
as we learn from the history of medi-
cine that many infectious diseases 
that, in the late nineteenth and early 
twentieth century, were reaping 
numerous victims, were not so much 
eradicated through the use of drugs, 
and for the improved nutritional 
status, personal care, water purify-
cation and efficient sewerage 
system12. 

To the question: What is the 
disease? Perhaps the only one able to 
respond in a comprehensive manner 
might just be the one who makes the 
experience that is the sick one. This 
would respond in a simple and direct 
way, saying that: the disease is 
suffering, being sick, feeling pain. 
The layman, who is not familiar with 
“disease”, but with “his illness” is not 
aware, as the doctor, of the fact that 
there are diseases that do not cause 
pain and yet those are very painful 
phenomena that have nothing to do 
with the disease. The two inter-
pretations tend to diverge while 
analyzing the same phenomenon. 
The profane describes a language that 
relies on symptoms that feels and 
trying to “tell”; the expert, the doctor, 
is expressed according to the medical 
epistemology, which reads the signs 
and decipher the symptoms, outlining 
the contours of the disease in order to 
associate it with a scheme taxonomic 
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able to outline the further develop-
ments. 

Michel Foucault in The Birth of 
the clinic analyzes this aspect, in a 
great detail, quoting the writings of 
Sauvages (1761) and Pinel (1798), 
which show how «the rule and 
sorting dominates medical theory and 
practice even [...]. Before being taken 
in the thickness of the body, the 
disease receives hierarchical organi-
zation in families, genera and spe-
cies»13. 

From an anthropological point of 
view the disease is not seen as an 
entity, but as an explanatory model, 
part of the medical culture. In this 
sense, culture is not only a means to 
represent the disease, but rather is the 
same disease as human reality14. This 
concept of disease could lead to 
legitimate a certain conceptual 
procedure, which defines all those 
phenomena complex human disease, 
which, as such, become the object of 
medical practices. The disease, 
according to anthropological inter-
pretation, is not a natural fact able to 
go over and beyond the culture, but it 
belongs totally to it. It is not a 
coincidence that authors like the 
American psychiatrist A. Kleinman 
believes that the culture should be 
considered a real symbolic bridge 
that can connect intersubjective 
meanings and the human body. 

The body has its own language 
which should be decrypted and 
represented symbolically through the 
cultural filter that, referring to a 
world of values, seeks to give voice 
to the discomfort, the pain and 
suffering, waiting for relief. 

Health and disease, according to 
Nietzsche, are not substantially 
differrent things, because one 
depends on the other. This bipolarity, 
according Lenzen, is nothing but a 
cultural product, because in different 
cultures than the Western one this 
diversification does not exist. In the 
Eastern, in general, but in particular 
in the Shinto and Buddhist Japanese 
culture, what was today will not be 
tomorrow anymore, because ever-
thing is ephemeral, constantly chan-
ging. In the Platonic-Christian tradi-
tion, however, everything is «[...] 
hardly representable because men 
hold on to representations of identity. 
When they wake up in the morning 
they want to be the same of the night 
before»15. According to an ancient 
formula of the Renaissance, disease 
was seen as an unnatural mutation, 
inside the body, which was expressed 
with the dictum “Morbus est effectus 
corpori contra natura insidens”. 
Because of this, states Lenzen, those 
who are sick are not normal, and so 
you have to do everything to bring 
him back to his normal condition, as 
was also stated Talcott Parsons, in 
the analysis of social systems, 
associating the disease to a form of 
deviance. 

But why, Lenzen points out, this 
guy we call sick must be cured and 
brought back to the normal condition 
of healthy person? More than the fear 
of death, to move in this direction the 
human action, is the anguish of not 
being present to them, that they do 
not feel normal anymore16. Death 
with its horror vacui, the loss of the 
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identity are not the only arguments to 
question the disease; in fact, accor-
ding Lenzen, the Christian imprints 
should carefully be taken into consi-
deration, which strongly character-
rizes all of Western cultures. It has 
now, indeed, a strong prejudice about 
what the disease is, «it is –Lenzen 
writes – the connection between 
health and virtue, or, on the contrary, 
the connection between disease and 
vice»17. 

If we take a step back in time and 
re-read the Plato’s writings, we learn 
that the health is the virtue of the 
body and the power is, in return, an 
expression of the soul’s health. In the 
Phaedrus Plato compares the rhetoric, 
which must include the nature of the 
soul to lead to virtue, to medicine, 
that needs to know the nature of the 
body to produce health. Therefore, 
following the arguments of Plato, it is 
only right for humans to remain 
healthy. The illness, thus, is not the 
negation of virtue and will be 
associated with the concept of sin, 
thus creating a strange syllogism, 
according to which the patient is not 
a virtuous, who is not virtuous flaw, 
for which the patient is a sinner. 
Following this scheme for the 
«Fathers of the Church, and not only 
for them, the disease was mainly a 
result of sin»18. 

This idea of the sin perhaps 
should be sought in the Gospels, 
namely in the narratives of Jesus’ 
miracles, which often contain, along 
with the healing, the remission of 
sins of the sick. «[...] And Jesus after 
seeing their faith said to the paralytic, 

“Son, your sins are forgiven”»19. 
Other times, however, the disease is 
associated with psychological con-
flicts, which were often the epiphe-
nomenon of deviant behavior with 
respect to social norms. 

Thus, the disease, according to 
this anthropological interpretation, 
becomes a construction, because 
there is always the need for a disease 
to be able to corroborate the 
existence of sin and its consequences. 
For the Christian healing is not just 
returning to the body that balance 
compromise with the disease, but 
also acquire a state of grace. Also, 
according Lenzen, just «here it is the 
first sign of a priestly function of 
medical activity»20. It is therefore 
reasonable to think that in the Middle 
Ages the medical activity and the 
monastic life went hand in hand. 

If the Modern era and especially 
with the Enlightenment and the 
positivist school these functions of 
the medical had been abandoned, 
today there is no denying that when 
you require «doctor-patient inter-
views able to treat the patient’s 
situation and catch him in the entirety 
of the person [...]. This request does 
not mean anything but put the doctor 
in the role of the souls curator, that is, 
to give back again its functions 
theological or practical – religious»21.  
Paradoxically, it can be said, how 
Lenzen does, that in this way we can 
reach even to produce individual and 
social diseases, in order to meet the 
priestly function of the medical 
profession. The disease eventually 
becomes the catalyst element capable 



POLIS 

 184 

of creating a situation of need that 
will be met by the experts, to which 
the social organization has entrusted 
the task to exercise that power. 

From a phenomenological point 
of view it is possible to affirm, «the 
disease is more than just an 
unfortunate clash with nature. It 
represents more than something that 
“just happens” to the people. The 
disease is something that humans do 
in ways exquisitely original and 
creative. The disease is a form of 
practice of the body, bodily action»22. 
Here’s how the disease can not be 
understood only as a language 
through which the body rebels 
against nature but, as the anthro-
pologist says Hughes, we must 
convince ourselves that «[...] the 
disease and its metaphors represent 
coded messages in a bottle thrown 
into the turbulent waters of the 
suffering and afflicted, in the hope 
that a sailor passing them retrieve and 
decipher the hidden meanings in it, 
the help message that is that they 
contain»23. 

The danger that should be avoided 
seems to be, at this point, taking into 
consideration a refusal or any sign of 
protest expressed through the 
language of signs, as something to 
answer individualized and medi-
calized. Phenomena such as anger, 
frustration, discontent, along with 
socio-political contradictions and 
conflicts, are often expressed through 
the body, and are somatized, instead 
of receiving answers to political and 
social, are absorbed and treated as 
simple diseases. No wonder if forms 

of dissent in respect of labor 
organizations with obsessive rhythms 
and unnerving, are addressed and 
stigmatized as cases of psychiatric 
interest. 

The disease, according to Hughes, 
from idiom of resistance to 
oppression compliance, when it 
becomes clinical, it loses its social 
value for the simple reason that «it is 
a safe bet that his suffering will be 
heavily sedated, so that the medicine 
even more than religion, is to 
actualize the Marxist truism about the 
drugging of the oppressed masses»24. 
The occurrence of the disease, 
therefore, can occur in several ways: 
through the refusal of work, or in the 
fight in conditions losers or, finally, 
with the endurance of unbearable 
conditions. When it puts to rest the 
cry of pain of the body protesting, 
because the disease is both physical 
and moral, and is treated with 
injections, pills and so on, then, he 
concludes Scheper-Hughes, «the 
message in a bottle is medicalized, 
the desperate and socially significant 
request for help is lost forever»25. 

In the human beings, therefore, 
the disease is not just and only «a 
simple pathological reaction, but also 
a personal reality, a biographical 
response. It comes down tobackingup 
the consideration of the patient as 
typical nature of traditional medicine 
of Hippocrates, but that the patient is 
seen as a person subject of the 
disease that owns itself and has the 
disease, because it appropriates it 
positively or negatively»26. Thus the 
patient does not only is ill and suffer 
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from the disease, but it is possible to 
affirm that it creates the disease with 
an originality, by which, according to 
the anthropology, manifests the 
unique character of each man, that 
remains so because it is confronted 
with the ‘other through the social 
dimension. 

The disease has a specific cha-
racteristic, namely having a indi-
vidual and social nature at the same 
time that, according to Marc Augè, 
constitutes a real paradox because 
«[...] the disease is at the same time 
the most individual and the most 
social of the events. Each of us 
experiences it in our body and we 
may die. Feeling it grow menacingly 
inside us, an individual can feel a 
sense of detachment from the others 
and from everything that constituted 
his previous social life. Yet every-
thing in is at the same time social, not 
only because a number of institutions 
take charge of the various stages of 
its evolution, but also because the 
pattern thoughts that allow you to put 
a name to identify it and treat it, are 
eminently social: think of the disease 
means to already see the other»27. 

The disease, despite being a 
strictly subjective phenomenon, has a 
significant social value; because it is 
still lived in a household and with an 
appearance tends to alter balances 
that are already established over time 
and in everyday behavior. Except in 
cases of epidemics, the disease 
affects always a small part of the 
population, which for this reason 
feels the weight on the diversity of its 
situation, which forces her to 

represent themselves with a new 
social role, the patient one. 
According to Talcott Parsons «the 
role of the patient is an 
institutionalized role that reveals 
some common features with the 
criminal one, but it also presents 
certain differences»28. The patient 
seen as a deviant differs from the 
criminal if considering the relative 
illegality that forms the latter, 
meaning that the patient recognizes 
his momentary psycho-physical 
inability and is willing to accept the 
obligation to heal. 

If the criminal is prevented from 
dealing with ordinary citizens 
through the incarceration, the patient, 
however, is given «a special rela-
tionship with those who are not sick, 
with family members and with the 
various people who perform health 
services, especially with the 
doctors»29.  In this way the patient in 
the interpretation of Parsons, agrees 
to pay the price for its partial 
legitimacy of the review carried out 
by a group of not sick people.  

The doctor, as it is defined and 
described by Parsons, is the 
prototype of a clear structure of 
social control, which through an 
institutionalized role, comes to the 
recovery of the patient, using the 
therapeutic relationship. This should 
include the support of the therapist in 
exchange for the obligation, on the 
part of the sick, to recover health. In 
order to achieve better results, the 
doctor must be able to show respect 
to the patient and a positive attitude, 
understanding and never convicted of 
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the condition in which his client is in 
that precise moment. In addition, 
inside the therapeutic relationship, 
the patient, unlike what happens 
during the recovery of the deviant, 
are offered the opportunity to parti-
cipate in a constructive way to sol-
ving its problems, following the signs 
and medical prescriptions. Because in 
the end is the doctor who creates the 
disease, he labels a phenomenon as 
pathological and simultaneously acti-
vates a process that has social and 
psychological consequences. With 
the social construction of the disease 
the patient relies totally on the expert, 
beginning a path of social isolation 
that focuses on the care that has to be 
made through the medicalization that 
strips the individual of his history, of 
his being subject to make it social in 
effect a patient. 

Parsons taking into account the 
role of the medical profession, in a 
complex social system, highlights 
how it is “oriented with a view to 
combating disturbances of “ health 
“of the individual, that is, against 
disease or infirmity”. At the same 
time it shows how it has passed from 
the processing of only pathological 
cases, so as to bring them back to a 
state of health acceptable, for a 
preventive action, able to control the 
causes of the disease. Anyway, the 
concern of Parsons does not seem to 
be the health per se, but the social 
consequences that “a general level of 
health is too low, that is a high 
incidence of disease is dysfunction-
nal.” What does it mean? It means 
that the disease makes the individuals 

unable to fulfill effectively their 
social roles. For this reason it is an 
interest of the company to make its 
control through special institutions 
and entities acting in them, so that the 
disease risk can be reduced to the 
lowest levels. In the structural-
functional approach of Parsons’s 
social system, like all complex 
systems, lives a precarious balance, 
so when a part, however small, the 
system undergoes a change, the 
entire system must home ostatically 
settle in a new situation. For this 
reason the author cannot help but 
point out how, even a premature 
death, should be considered a 
damage with regard to the society. 
This happen because every individual 
is in doubt towards the society, in 
which is socialized, educated, invest 
in considerable amount of resources, 
that in case of premature death if he 
cannot return compared to the 
received amount. Parsons argues that 
this kind of death could be accepted 
if we were convinced that the disease 
was a natural phenomenon. But this, 
Parsons insists, does not apply to all 
of the already known diseases, 
currently about 120,000. 

Indeed, it is demonstrated that the 
etiology of many diseases depends on 
the motivations and behavior of 
people, identifying in this way, in the 
concept of disease, something that 
goes far beyond the physiological 
and biological because it is no longer 
just a threat external from which we 
must  look , but is an integral part of 
the same social balance. The disease 
can be considered among other 
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things, as a way of responding to 
social pressures or as a way to escape 
social responsibilities.  

Therefore, the disease is repre-
sented as for its biological compo-
nent, as much for its social value, for 
the power that can generate within an 
organization, which requires that 
every actor play his role responsibly. 
To protect the system institutions 
attribute particular relevance to the 
medical profession that becomes, 
according to the Parsonian social 
construction, a defense system made 
to preserve, through the protection of 
the health of the individuals, the 
preservation of the social system. So 
the medical activity, supported by the 
most updated scientific knowledge, 
represents the organized defense 
against disease, the limes over which 
external agents, cannot and should 
not go. 

Other authors are firmly convin-
ced that both the disease and the 
health are social realities constructed 
by the medical profession that has 
managed to occupy a leading position 
within the company. For Freidson, 
indeed, medicine differs from other 
occupations for being able to obtain 
the authority of the social context to 
face the disease the same way as any 
other deviant behavior, hence 
different to the norm. Following this 
principle, doctors will slowly create 
other diseases with new items that are 
added to the previous ones, taking as 
new parameters disability and 
suffering. In this way, Thomas Szasz 
argues, «Were aggregated to the 
category of disease states such as 

hysteria, hypochondria, obsessive 
compulsive neurosis and depression. 
Then with increasing zeal, doctors, 
and especially psychiatrists, they 
began to call any disease condition in 
which they were able to find some 
sign of dysfunction, no matter what 
their nature was. Starting from here, 
agoraphobia is considered as a 
disease, because you should not be 
afraid of open spaces, it is homo-
sexuality as well because the social 
norm is heterosexuality and disease 
divorce because it is the expression 
of the failure of the marriage»30. The 
research of Freidson are really 
interesting, because he believes that 
giving more space to the disease has 
as a consequence to steal deviant 
behavior from the scope of the crime 
and sin, emptying of meaning the 
control action carried out by legal 
institutions and religious. «For these 
reasons –Freidson– the medical 
response to deviance is applied to a 
growing number of behavior in many 
of which were given different 
answers in the past»31. More 
effectively Freidson also argues that 
«What was once defined crime, 
insanity, degeneration, sin and even 
poverty, is now called disease and the 
social policy tends to adopt strategies 
linked to that effect. [...] Once labels 
such as crime and sin are removed, 
what is done to the deviant is for his 
own good, to help rather than punish 
him, even if the treatment can, in 
some circumstances, constitute a 
restrictive practice»32. The origins of 
this reinterpretation that sees 
deviance as a disease can be found in 
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the opinion of Wootton, in the form 
of humanitarianism that, together 
with psychiatry cloaked by the veil of 
scientific, has meant that the treat-
ment of deviant constitute «a po-
werful reinforcement of the huma-
nitarian pulses, perhaps the most 
powerful of them all; because 
nowadays the prestige of huma-
nitarian proposals is greatly streng-
thened if they are formulated in the 
language of medical science»33. This 

new role given to medicine, which 
also creates the disease, trying to 
identify and propose social meanings 
of the disease, that having a negative 
connotation, makes the doctor a 
“moral entrepreneur” who, in the 
definition of Becker, can determine 
what is good and what is evil and 
thus feels he must indicate the most 
suitable route to eradicate evil, in 
general, and the disease in particular. 
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Şandru (coord.), Cuvintele puterii. 
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România comunistă, Editura Institutul 
European, 2015, 332 p. 

 
Cuvintele puterii. Literatură, 

intelectuali şi ideologie în România 
comunistă, Mioara Anton, Bogdan 
Creţu, Daniel Şandru (coord.), 
Institutul European, Iaşi, 2015, 332 p. 

Publicat în cadrul colecţiei „După 
25 de ani. Comunismul în Europa de 
Est” organizată de Facultatea de 
Ştiinţe Politice şi Administrative a 
Universităţii „Petre Andrei”, volumul 
Cuvintele puterii.  

 

 
Literatură, intelectuali şi 

ideologie în România comunistă 
reuneşte studii care analizează din 
perspectivă interdisciplinară relaţia 
dintre intelectuali, ideologie şi lite-
ratură în perioada regimului comu-
nist. Se regăsesc astfel trei dimen-
siuni: prima, cea istorică (care 
prezintă evoluţia factorului ideologic 
în spaţiul cultural şi reacţiile mediilor 
intelectuale), a doua, cea a teoriei şi 
criticii literare (care evidenţiază 
maniera în care scriitorii au fost sau 
nu fascinaţi de „religia politică” a 
comunismului) şi, ultima, cea a 
ştiinţelor sociale şi politice (care îşi 
propune să traseze reperele con-
ceptuale şi empirice ale raporturilor 
pe care intelectualii le-au avut atât cu 
aparatul de partid, cât şi cu cel 
ideologic). 

 Prima parte, intitulată Drumul 
spre comunism: comandamente ideo-
logice, politici culturale, disidenţe, 
cuprinde studii semnate de Mioara 
Anton (Constrângeri şi privilegii. 
Metamorfozele lumii literare în 
scrisorile către putere), Cristian 
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Vasile (Un traseu complicat: între 
înalta birocraţie culturală şi lumea 
literară. Două studii de caz – Ion 
Ianoşi şi Paul Cornea), Cosmin Popa 
(Către dictatura absurdului. Politica 
ideologică în anii de început ai 
regimului Ceauşescu), Ionuţ Bucuru 
(Demiterea lui Eugen Barbu de la 
revista Luceafărul sau începutul 
marilor rivalităţi din literatura 
română), Alina Pavelescu (Instru-
mentalizarea politică a literaturii. 
Cazul romanului Delirul) şi Ana-
Maria Cătănuş (Scriitorii disidenţi şi 
regimul comunist din Romania în 
anii 1980). 

Studiul care deschide această 
primă secţiune intitulat Constrângeri 
şi privilegii. Metamorfozele lumii 
literare în scrisorile către putere 
(Mioara Anton) analizează scrisorile 
adresate puterii de către intelectuali. 
Insistăm asupra acestui studiu, 
deoarece această categorie specială 
de documente dezvăluie motivele 
care au stat în spatele nevoii inte-
lectualilor de a se adresa puterii: 
nemulţumiri, frustări, nesiguranţă, 
revoltă şi supunere. Intelectualii au 
fost una dintre categoriile cele mai 
sensibile la schimbările intervenite în 
atitudinea puterii. Această corespon-
denţă indică alternanţele dintre dez-
gheţul şi îngheţul ideologic, precum 
şi modul în care intelectualii au 
receptat presiunea ideologică sau au 
încercat să se adapteze exigenţelor 
impuse de regim (p. 32). Postura de 
arbitru pe care Nicolae Ceauşescu şi-
a asumat-o în relaţia cu intelectualii 
nu a uşurat condiţia acestora, ci dim-
potrivă i-a transformat în adevăraţi 

servanţi ai puterii. Ameninţarea difu-
ză a Securităţii, starea de tensiune şi 
suspiciune, au limitat considerabil 
posibilitatea formării unei opoziţii 
deschise şi bine organizate.  

Destinele unor birocraţi de partid, 
precum Ion Ianoşi şi Paul Cornea, şi 
reîntoarcerea lor în lumea culturală 
sunt analizate de Cristian Vasile care 
surprinde complexitatea tranziţiei lor 
de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. 
Fundamentarea ideologică a regimu-
lui Ceauşescu şi rolul atribuit inte-
lectualilor, importanţa scriitorilor ca 
artizani ai conştiinţelor, conflictele 
din interiorul breslei literare (cazul 
revistei Luceafărul), disidenţele şi 
criticile la adresa puterii se regăsesc 
în celelalte capitole ale acestei prime 
secţiuni. 

Cea de-a doua parte a volumului 
intitulată, Scriitorii şi puterea: 
conflictul dintre estetic şi ideologic, 
reuneşte cinci studii de caz semnate 
de Bogdan Creţu (Un caz tragic: G. 
Călinescu), Ioan Stanomir (Despre 
posteritatea unui dramaturg comu-
nist: Aurel Baranga), Radu Vancu 
(Cuvintele puterii şi cuvintele 
poeziei. „Sonetul despre Unire” al 
lui Mircea Ivănescu), Angelo 
Mitchievici (Arhitecţii utopiei: Eugen 
Barbu şi Facerea lumii) şi Antonio 
Patraş (Reabilitarea confesiunii. 
Exerciţiile de luciditate ale lui Ion D. 
Sîrbu). Proiectată din perspectiva 
teoriei şi criticii literare, studiile 
reunite în acest capitol încearcă să 
descifreze felul în care scriitorii au 
înţeles să-şi asume sau, dimpotrivă, 
să respingă comandamentele 
ideologice şi propagandistice ale 
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partidului. Sunt analizate cazurile lui 
George Călinescu, Aurel Baranga, 
Mircea Ivănescu, Eugen Barbu şi Ion 
D. Sârbu.  

Angelo Mitchievici, prezintă în 
Arhitecţii utopiei: Eugen Barbu şi 
Facerea lumii, modul în care unul 
dintre cei mai reprezentativi scriitori 
postbelici şi-a folosit opera pentru a 
fundamenta un fals istoric şi a 
impune în conştiinţa publică mituri 
neîntemeiate. Angelo Mitchievici 
arată că, alături de Şoseaua Nordului 
(publicat în 1959), Facerea lumii 
„plombează aceste lacune conside-
rabile care subliniau lipsa de legi-
timitate a partidului şi rolul marginal, 
decorativ, pe care acesta l-a avut în 
momentele esenţial-dramatice ale 
istoriei României (p. 203). Mitologia 
falsului a fost amplificată odată cu 
ecranizarea romanului ceea ce a 
sporit şi mai mult impactul său la 
nivelul conştiinţei publice.  

Noi coduri de lectură sunt propuse 
pentru poeţii Mircea Ivănescu şi Ion 
D. Sârbu. În primul caz, sonetul 
despre unire semnat de Mircea 
Ivănescu deconstruieşte o grilă 
ideologică şi stilistică, Radu Vancu, 
arătând că indiferent de context, pu-
terea reală aparţine întotdeauna 
poeziei. Ion D. Sârbu, iniţial animat 
de utopia comunistă, a devenit o 
victimă a comunismului real, iar 
literatura sa, după cum arată Antonio 
Patraş, tematizează coruperea utopiei 
prin transformarea sa în ideologie.  

Ultima parte a volumului, inti-
tulată Intelectuali, discursul puterii şi 
răul politic, cuprinde patru studii 
semnate de Sorin Bocancea (Primii 

muncitori intelectuali în presa 
comunistă din România), Zoltan 
Rostaş (Reabilitarea sociologiei 
româneşti în anii şaizeci), Mihai 
Dinu Gheorghiu (Peer Review.O 
evaluare nu doar academică din anii 
1980) şi Daniel Şandru (Puterea 
cuvintelor: despre relaţia inte-
lectualilor cu ideologia, de la 
comunism la postcomunism). Doi 
sociologi (Zoltan Rostaş şi Mihai 
Dinu Gheorghiu) şi doi politologi 
(Sorin Bocancea şi Daniel Şandru) 
conturează, prin contribuţiile lor, o 
imagine de ansamblu a raporturilor 
dintre intelectuali şi ideologie. Zorii 
omului nou se prefigurează în 
paginile ziarului Scânteia încă din 
primii ani postbelici, când sunt 
propuse noi repere morale întru-
chipate de muncitorii intelectuali. 
Sorin Bocancea prezintă meca-
nismele propagandistice folosite 
pentru ilustrarea „minunatei lumi 
noi”. Sunt, astfel, evidenţiate trei eta-
pe pe care partidul le-a parcurs pentru 
impune în spaţiul public categoria 
muncitorilor intelectuali: epurarea, 
importarea modelelor sovietice şi 
promovarea muncitorilor intelectuali 
autohtoni (p. 234). Astfel ia naştere 
generaţia proaspătă de muncitori 
intelectuali, cu origini sănătoase, 
accesibilă maselor populare. Primii 
reprezentanţi au fost cei care fuseseră 
marginalizaţi de regimul anterior, 
precum Ion Călugăru, D. Corbea, 
Maria Banuş, etc. Cu timpul, li se vor 
adăuga scriitori precum Mihai 
Beniuc, Dan Deşliu, Nina Cassian 
etc. 
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Zoltan Rostaş îşi propune să 
descifreze destinul sociologiei în 
comunism, de la dispariţia dome-
niului din programa universitară până 
la reabilitarea acesteia. În opinia lui 
Zoltan Rostaş, repunerea în drepturi a 
sociologiei trebuie văzută din 
perspectiva interesului particular al 
partidului faţă de acest domeniu. În 
opinia autorului, reabilitarea a fost 
mai degrabă un eşec, ilustrată prin 
numirea lui Miron Constantinescu în 
fruntea domeniului.  

Interacţiunea dintre intelectuali şi 
regim în perioada îngheţului ideo-
logic ceauşist este ilustrată prin stu-
diul semnat de Mihai Dinu Gheorghiu. 
Pornind de la analiza „dosarului de la 
paşapoarte”, Mihai Dinu Gheorghiu 
propune o grilă de interpretare atât a 
relaţiilor din lumea intelectual-

academică a Iaşului, cât şi a formelor 
de presiune exercitate de aparatul 
poliţienesc al statului comunist. Ulti-
mul studiu, care închide volumul, 
semnat de Daniel Şandru, porneşte de 
la ideea că poziţionarea ideologică a 
intelectualilor rămâne o temă de actu-
alitate. În opinia, idealismul inte-
lectualilor i-a transformat pe aceştia 
în victime ale fantasmelor politice, 
indiferent de poziţionarea lor la 
stânga sau la dreapta. 

Volumul de faţă reprezintă un 
demers singular în spaţiul academic 
românesc prin maniera inter-
disciplinară şi prin deschiderea de noi 
perspective de înţelegere relaţiei 
dintre intelectuali, ideologie şi putere 
comunistă.  

 
Mihaela STROE 
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Revoluţie sau restauraţie? 

[Revolution or Restauration?] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorin Bocancea, Mircea Mureşan, Aşa 
ne-am petrecut Revoluţia, Editura 
Institutul European, Iaşi, 2014, 232 p. 

 
Volumul Aşa ne-am petrecut 

Revoluţia1, apărut în 2014, este cea 
de-a doua lucrare din seria „După 
25 de ani. Comunismul în Europa 
de Est”, coordonată de Sorin 
Bocancea, din cadrul proiectului 
omonim (realizat de Facultatea de 
Ştiinţe Politice şi Administrative a 
Universităţii „Petre Andrei” din 
Iaşi, Revista Polis şi Institutul de 
Studiere a Ideologiilor, în parte-
neriat cu Editura Institutul 
European) dedicat momentelor şi 
aspectelor semnificative ale poli-
ticii regimului comunist din 
România şi nu numai.  

Cartea în discuţie nu este atât 
un interviu, cât un dialog inedit, şi 

probabil unic, între Sorin Bocancea, 
care la vremea evenimentelor din 
decembrie 1989 era militar în 
termen într-o microgarnizoană din 
Bucureşti, şi Mircea Mureşan, la 
vremea aceea comandant al ace-
leiaşi microgarnizoane. Volumul 
se evidenţiază prin aceste două 
perspective intime dinlăuntrul prin-
cipalului mare actor al Revoluţiei 
din ‘89, Armata Română, prin 
prezentarea felului în care a 
reacţionat aceasta în situaţie de 
luptă2. Spun că Armata a fost 
actorul principal pentru că de 
conducerea ei, prin generalul 
Milea, a depins reuşita Revoluţiei 
până pe 22 decembrie, dar şi a 
restauraţiei care a urmat după fuga 
lui Ceauşescu, pe 22 decembrie. 
De altfel, dialogul dintre prota-
gonişti alocă un întreg capitol (pp. 
103-110) generalului Milea, îm-
prejurărilor în care s-a sau „a fost” 
sinucis precum şi a rolului jucat de 
acesta în evenimente.  

Dialogul trebuie plasat în con-
textul mai larg al căderii regi-
murilor comuniste din Europa de 
Est din anul 1989, culminând cu 
destrămarea Uniunii Sovietice în 
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septembrie 1991. În timp ce în 
celelalte ţări ale blocului estic 
căderea regimurilor comuniste a 
avut loc paşnic, în România regi-
mul stalinismului-naţionalist sau a 
naţional-comunistului Ceauşescu 
dobândise, începând cu anul glo-
riei sale, 1968, o stabilitate sau mai 
curând o încremenire care părea 
monolitică, impenetrabilă. Cei care 
s-au pregătit (şi mă refer aici în 
special la Ion Iliescu, Silviu 
Brucan şi la generalul Militaru) 
pentru răsturnarea regimului 
dictatorial al familiei Ceauşescu nu 
s-au pregătit în acelaşi timp şi 
pentru renunţarea la rolul 
conducător al Partidului Comunist 
într-o eventuală perestroică cu 
glasnosti aferentă, pentru o dizol-
vare totală a regimului comunist 
sau pentru instaurarea unui regim 
democratic autentic. Acestea din 
urmă sunt dovedite de câteva deci-
zii luate de aşa-numiţii „emanaţi”, 
din timpul evenimentelor şi de 
după – mă refer la decizia de a 
deschide graniţele (pp. 183-184) 
pentru ca „turiştii” veniţi înainte de 
22 decembrie să poată pleca 
nestingheriţi şi decizia de a chema 
în sprijin armata sovietică, ca 
ameninţare (pp. 119-122), precum 
şi la decizia de a semna Tratatul cu 
URSS cu doar câteva luni înainte 
de dizolvarea imperiului.  

Întrebarea pentru care am 
căutat un răspuns atunci când am 
început să lecturez volumul a fost 
următoarea: în ce măsură se poate 
„citi” în mişcările efectuate de 
Armată faptul că aceasta a fost 

scoasă din cazărmi3 pe străzi, în 
după-amiaza zilei de 22 decem-
brie, nu pentru a apăra populaţia4 
(neatacată de nimeni până atunci, 
sau Revoluţia, nici pentru a „opri 
măcelul”5 (aşa cum s-a vehiculat6), 
ci pentru a o înfricoşa şi pentru a 
dizolva şi împrăştia manifestaţiile 
din pieţe, care începuseră să aibă 
un tot mai pronunţat caracter anti-
comunist şi care îi putea mătura şi 
pe proaspeţii „emanaţi” şi bene-
ficiari ai „pârghiilor şi butoanelor” 
puterii după fuga lui Ceauşescu7? 

Trebuie menţionat că dialogul 
dintre Mircea Mureşan şi Sorin 
Bocancea nu se opreşte în mod 
exclusivist doar la rememorarea 
sau comentarea evenimentelor 
petrecute între 17 şi 31 decembrie 
1989. O primă parte a cărţii abor-
dează viaţa dintr-o unitate militară 
comunistă, precum şi ascensiunea 
unui militar de carieră în condiţii 
de control politic şi politizare 
deplină a Armatei8. Sunt secvenţe 
suficient de evocatoare – mai ales 
că subsemnatul eram pe atunci, de 
asemenea, militar în termen 
încorporat din septembrie 1989 
într-o unitate de grăniceri de la 
Sighetul-Marmaţiei şi am recu-
noscut multe similarităţi. Însă 
această parte nu are rolul doar de a 
evoca, ci mai curând de a explica 
situaţia Armatei, a cadrelor şi a 
militarilor în termen înainte de 
instituirea stării de război (de fapt, 
după la cel de-al Doilea Război 
Mondial, nu ştiu să fi existat o altă 
situaţie în care Armata română să 
se fi aflat în situaţie de luptă). 
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Altfel spus, prezintă cu ce bagaj de 
pregătire de luptă s-a intrat într-o 
situaţie reală de război. În acest 
sens sunt rememorate: lipsa de 
informaţii, altele decât cele venite 
pe cale ierarhică şi de partid; 
dificultăţile de întreţinere a tehnicii 
militare învechite; instrucţia insu-
ficientă a unor categorii de militari 
în termen a căror pregătire se făcea 
doar câte o lună, cu puşti de lemn, 
şi apoi erau trimişi pe la diferite 
lucrări din economia naţională (în 
fapt, o mână de lucru foarte ieftină 
pentru regimul comunist, întrucât 
aceşti militari primeau la sfârşitul 
stagiului câte 2-3 mii de lei pentru 
un an de muncă, mai mult ca să nu 
se zică că au muncit pe gratis); 
faptul că autogospodărirea, nece-
sară din cauza insuficientei finan-
ţări a armatei şi pentru nevoile 
zilnice ale militarilor, răpea acesto-
ra din timpul dedicat instrucţiei, 
umilea şi scădea moralul trupei; 
participarea la munci agricole 
sezoniere; participarea la parada 
militară pentru 23 august 1989 şi, 
peste toate acestea, mizeriile zil-
nice ale cătăniei şi ale „căprăriei” 
specifice! Aceste elemente s-au 
constituit în premize şi în cir-
cumstanţe agravante odată cu 
intrarea în stare de luptă a Armatei 
şi nu ştiu dacă s-ar putea dovedi că 
aceste aspecte au fost luate în 
calcul în mod deliberat şi exploa-
tate de către cei care au inventat 
„teroriştii”. Cert este faptul că, 
indiferent de cine a deschis focul, 
toţi cei care au avut arme şi au fost 
în situaţii potenţial primejdioase au 

apăsat cu frenezie pe trăgaci9! Şi 
trebuie să ne întrebăm, în sensul 
ipotezei formulate mai sus: ce 
anume putea înfricoşa şi dispersa 
mai eficace populaţia civilă care 
manifesta în Piaţă decât faptul că 
putea deveni victimă într-un con-
flict în care se foloseau cu entu-
ziasm10 armele, gloanţele, proiecti-
lele? 

Analizând acum, după 25 de 
ani de la cele petrecute în decem-
brie ’89, deşi relativ contrafactual, 
am putea afirma că dacă Armata ar 
fi respectat în totalitate ordinele 
emise de Comandantul suprem, 
totul s-ar fi putut termina într-o 
baie de sânge generalizată, înainte 
de 22 decembrie. Altfel spus, până 
la fuga cuplului dictatorial, prin-
cipalul duşman al unei posibile 
revoluţii a fost mai curând Armata 
şi mai puţin Securitatea în care, se 
ştie, Ceauşescu nu avea încredere. 
Lectura cărţii mi-a suscitat de 
altfel şi o serie de întrebări legi-
time, zic eu: dacă, aşa cum s-a 
vehiculat ideea, că „teroriştii” n-ar 
fi fost altceva decât nişte trupe 
secrete şi speciale ale lui 
Ceauşescu, de ce acestea nu au 
acţionat până pe 22 decembrie, la 
Timişoara şi în Bucureşti, sau pe 
22 decembrie imediat după deco-
larea Ceauşeştilor, adică atunci 
când acţiunea lor putea fi consi-
derată legitimă? N-ar fi făcut 
atunci ravagii în rândurile popu-
laţiei, cu atât mai mult cu cât 
Armata fusese retrasă în cazărmi? 
În acest sens, mărturia maiorului 
Mureşan este hotărâtoare: la între-
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barea „la cât timp după sosirea 
dumneavoastră în Piaţă a început 
să se tragă?”, răspunsul vine fără 
echivoc în două locuri din dialog: 
„Când am ajuns în Piaţă, era linişte 
şi pace. A început să se tragă în 
10-15 minute”11; apoi, la afirmaţia 
lui S. Bocancea cum că „Generalul 
Guşă a declarat că pe la orele 
18:30 a început să se tragă de pe 
Palatul Regal. Eraţi în Piaţă 
atunci”, M. Mureşan replică: „Da, 
nu v-am spus? Că am ajuns acolo 
şi ăştia au început să tragă, inclusiv 
când m-am dus eu la autostaţie?”12. 
Or, întrebarea care se pune este 
următoarea: cine a iniţiat, cine a 
ordonat şi împotriva cărui inamic a 
fost scoasă Armata în Piaţă de 
vreme ce focurile de armă au 
început abia după ce unitatea de 
tancuri a maiorului Mureşan a 
ajuns şi s-a poziţionat în piaţă? În 
plus, există o declaraţie a gene-
ralului Guşă, citată în dialog, în 
care militarul afirmă că, deşi a 
văzut personal din sediul C.C. 
patru cuiburi de foc pe Palatul 
Regal, când s-a uitat în Piaţa plină 
de oameni nu a văzut pe nimeni 
căzut în urma deschiderii focului 
iar militarii care fuseseră în 
dispozitiv încă din cursul zilei au 
ripostat şi atunci a început totul13.  

O altă întrebare suscitată de 
lectura cărţii este legată de ordi-
nele pe care le respectau „tero-
riştii”: de la cine primeau ordine de 
vreme ce Ceauşescu fugise şi nu 
mai avea nicio informaţie asupra 
stării de fapt şi nici vreo posi-
bilitate de a comunica sau ordona 

cuiva? Sau este posibil ca 
„turiştii”, care până pe 21 decem-
brie au pus umărul la răsturnarea 
cuplului dictatorial, să fi avut o 
misiune prelungită sau să li se fi 
schimbat pe parcurs misiunea şi să 
fi devenit „teroriştii” care au pro-
vocat Armata să înceapă cano-
nada? Cei pentru care s-au deschis 
graniţele şi s-a organizat şi „podul 
de flori”14? Care a fost scopul 
provocării acestei stări de război 
care a durat câteva zile bune? 
Scoaterea în prim-plan şi impu-
nerea în conştiinţa cetăţenilor pe 
post şi în rolul de apărători ai 
Revoluţiei a unor anumite per-
soane despre care se vorbeşte în 
capitolul „Personaje celebre ale 
Revoluţiei”15? 

Merită a fi spuse câteva cuvinte 
şi despre stilul mărturisirilor gene-
ralului în rezervă Mircea Mureşan. 
Are în dialogul de faţă un stil 
laconic, rezervat, cazon, insistând 
apăsat asupra dovezilor şi nu asu-
pra opiniilor şi a simplelor amintiri 
ori declaraţii. Din aceste motive, 
pe alocuri mărturia sa este lipsită 
de credibilitate. Ca să dau doar un 
singur exemplu: interlocutorul său 
vorbeşte la un moment dat despre 
camarazii cărora li s-au suspendat 
permisiile sau concediile şi au 
venit din Timişoara şi Iaşi imediat 
ce s-a dat alarma „Radu cel 
Frumos”16. Întrebat fiind dacă a 
fost informat cu privire la eveni-
mentele de la Iaşi sau Timişoara, 
Mircea Mureşan răspunde laconic 
că nu a fost. Acest fapt este greu 
credibil pentru că ştiu, din propria 
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experienţă de militar în termen, că 
militarii care avuseseră permisii în 
Timişoara, imediat ce au sosit în 
unitatea din Sighet, au fost luaţi la 
întrebări de către comandantul 
unităţii, de către secretarul de 
partid al unităţii şi au fost prelu-
craţi şi de către ofiţerul responsabil 
cu Contrainformaţiile să nu spună 
nimic la plutoane. Adică, este greu 
de crezut că maiorul Mureşan, fost 
şef de promoţie, nu vedea mai mult 
decât îi permitea cozorocul17, că nu 
judeca mai mult decât i se ofereau 

informaţii pe cale ierahică sau că 
respecta orbeşte ordinele superio-
rilor. Or, prin stilul său, generalul 
Mircea Mureşan reuşeşte perfor-
manţa de a lăsa să se înţeleagă că 
ştie mult mai multe decât le poate 
deocamdată18 spune. 

În prezentarea de faţă nu abor-
dez toate aspectele aduse în atenţie 
de către interlocutorii dialogului. 
Am adus în prim-plan ceea ce pe 
noi înşine ne-a incitat cu gândul că 
poate astfel vor fi provocaţi şi 
eventualii cititori. 

 
Note 

 
1  Sorin Bocancea & Mircea Mureşan, 

Aşa ne-am petrecut Revoluţia, 
Editura Institutul European, Iaşi, 
2014. 

2  Armata intrase încă din 17 decembrie 
1989, prin alarma de luptă „Radu cel 
Frumos”, în stare de război. A se 
vedea la pp. 71-90 ce anume presu-
punea din perspectiva comandantului 
dar şi a subordonatului această alarmă 
de luptă. 

3  În acest sens, mi se pare de o im-
portanţă capitală răspunsul la între-
barea: cine este responsabil pentru 
ordinul de a scoate armata în piaţă? 
Vezi p. 113. 

4 Vezi pp. 112-116 şi p. 137. 
5 Sorin Bocancea & Mircea Mureşan, 

Aşa ne-am petrecut..., p. 188. 
6 Şi cum au fost, de fapt, lăsaţi să creadă 

şi comandanţii detaşamentelor scoase 
în Piaţă, printre care şi maiorul 
Mureşan, aflat în cel mai fierbinte 
punct al evenimentelor (Piaţa 
Palatului, în faţa sediului CC al 
PCR), din care fugise cu câteva ore 
înainte Ceauşescu – a se vedea pp. 
112-116, precum şi p. 137.  

7 Supoziţia aceasta apare şi într-o 
afirmaţie a lui Sorin Bocancea la p. 
183: „E lansată ideea că ar fi fost o 
revoluţie până la plecarea 
Ceauşeştilor, care de fapt s-a terminat 
cu izgonirea cuplului, şi că după 
aceea s-a produs o contrarevoluţie, 
practic o preluare a puterii de către 
triunghiul Iliescu-Militaru-Brucan”. 

8 A se vedea în acest sens pp. 22, 25-26, 
precum şi Cap. 1.6., „Membri de 
partid apolitici” (pp. 49-55): „Partidul 
era tare, partidul conducea”. 

9 În acest sens, vezi p. 117, depre militarii 
de la Detaşamentele de Lucru în 
Economia Naţională (DLEN) şi 
despre Gărzile Patriotice. La pagina 
118, mărturia lui Mircea Mureşan: 
„Noaptea aceea nu ştiu ce a fost, dar 
s-a tras în prostie. Cred că am tras cu 
o unitate de foc de tancuri spre 
Palatul Regal, dar în ce nu-mi dau 
seama”. Vezi şi Capitolul 3.9., „În 
apărarea microgarnizoanei. Misiuni şi 
diversiuni”, pp. 146-170. 

10 A se vedea p. 124: populaţia de pe 
lângă tancuri care striga la tanchist: 
„Hai, Vasile!” 

11 S. Bocancea & M. Mureşan, Aşa ne-
am petrecut..., p. 116. 
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12 Ibidem, p. 136. 
13 Ibidem, p. 133. 
14 Ibidem, p. 184. 
15 Ibidem, pp. 181-195 
16 Ibidem, p. 71 şi p. 89 
17 Ibidem, p. 189. 
18 Ibidem, p. 218. Referindu-se la 

reacţiile sale faţă de anumiţi şefi, 

Mircea Mureşan comentează: „Am 
avut nişte reacţii din acestea acum 
vreo câţiva ani şi în loc să se lupte cu 
mine au luptat cu soţia mea, 
desfiinţându-i funcţia.” 

 
Constantin ILAŞ
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