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EDITORIAL 
 

 
Democraţia maselor şi presa de informare: 
gânduri incomode asupra unei imposturi 

 
(The democracy of the masses and the informing press:  

unconfortable thoughts on an imposture) 
 
 

Claude KARNOOUH 
 

„Raportarea jurnaliştilor la adevăr este aceeaşi  
cu cea a ghicitoarei asupra metafizicii”. 

Karl Kraus în Sprüche und Widersprüche, Suhrkamp, 1986 
 
 

Trebuie, mai întâi, să scăpăm de o 
iluzie care poate friza falsul istoric. 
Democraţiile moderne elective nu 
sunt, în niciun fel, rezultatul demo-
craţiei (demos-Krator) ateniene. În 
ciuda acestei afirmaţii repetate de 
sute de ori, conceptul de democraţie 
ateniană este un conglomerat sem-
natic ce uită esenţialul, ceea ce a 
caracterizat-o: pe de o parte, şi nu 
ultima dintre calităţile sale, a fost 
exercitarea puterii politice într-o 
societate de cunoaştere reciprocă, 
într-o comunitate relativ mică, com-
pusă din cetăţeni înarmaţi, iar pe de 
altă parte, din cauza sclaviei, a fost o 
societate în care cetăţenii, chiar fără 
ranguri şi averi fiind, au fost absolviţi 
de grija muncii productive, fapt care 
a făcut din economie o afacere emi-

namente privată şi domestică1. Cetă-
ţenii din Atena din toate categoriile 
sociale aveau posibilitatea de a exer-
cita o putere electivă şi de control 
asupra autorităţilor politice pe care le 
alegeau cu condiţia ca aceia care le 
reprezentau să nu fie nici sclavi, nici 
metişi. Mutatis mutandis, acest stat 
eminamente politic al lui socius este 
cel care care a făcut din Atena mo-
delul democraţiei antice. Dacă acum 
ar trebui să găsim originile demo-
craţiilor noastre elective, ar fi mult 
mai bine dacă ne-am îndrepta asupra 
târgurilor medievale şi asupra siste-
mului lor electoral cenzitar. Dar şi 
aici este vorba despre o genealogie 
foarte părtinitoare, ce constă în faptul 
că cetăţenia în aceste oraşe, având 
calitatea de „burgheze”, implica un 
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statut de artizan, vânzător, comer-
ciant sau bancher, membru al unei 
corporaţii, în timp ce alţii, fie că este 
vorba de fermieri sau de ceea ce 
vechiul cuvânt francez derivat din 
latină îi numea ca fiind „proletari”, 
„cei mai nevoiaşi” (aşa cum îi numea 
şi Rousseau în Contractul social), nu 
participau la vot. Astfel, „cetăţeanul” 
era cel pe care germanul încă îl 
confundă cu burghezul, într-un singur 
substantiv, Bürger, care a existat, de 
asemenea, şi în franceza veche până 
în zori secolului al XVIII-lea când a 
desemnat cetăţenii cu drepturi de-
pline dintr-un oraş devenit indepen-
dent (cu propria sa lege, autonomos), 
separat de puterea feudală, regală sau 
baronială. 

Cu toate acestea, deja parţial ex-
perimentată în timpul Revoluţiei 
Franceze, o nouă formă de demo-
craţie, democraţia maselor, a început 
să se dezvolte, în Franţa luându-i un 
secol şi jumătate să se impună, după 
decizia de a permite femeilor dreptul 
la vot în 1945, printr-o ordonanţă 
provizorie a guvernului Republicii 
condus de către generalul de Gaulle. 
Această democraţie a maselor nu este 
democraţia cenzitară a Marii Britanii, 
dragă tuturor liberalilor, nici demo-
craţia etatistă a lui Tocqueville (urâtă 
de Dickens!) – de fapt, cea a albilor 
într-o lume sclavagistă. Această de-
mocraţie politică a maselor a început 
pentru puţin timp în Franţa, în timpul 
Revoluţiei2, Consulatului şi 
Imperiului, apoi a dispărut în mo-
mentul Restaurării, pentru a renaşte 
în 1848, odată cu lovitura de stat a 
micului Napoleon (Dixit Hugo!). În 

Franţa, această democraţie şi-a fina-
lizat formarea în timplul celei de-a 
treia Republici, fără a fi universală, 
din moment ce femeile erau ex-
cluse; în Imperiul german aceasta a 
început cu compromisul istoric dintre 
Bismarck şi democraţia socială, iar în 
SUA aceasta nu va fi completă decât 
prin Legea privind drepturile de vot 
(Voting Rights Act) din 1965, care a 
oferit dreptul de vot tuturor oame-
nilor de culoare, tuturor minorităţilor 
(latine, asiatice, caraibeene) şi nu în 
ultimul rând nativilor americani. 

Astfel, modernitatea politică, ca o 
practică ce se poate situa din punct de 
vedere istoric ca având debutul odată 
cu Revoluţia americană şi cu 
Revoluţia Franceză, a plasat în avan-
scena politică un subiect cu siguranţă 
parţial pregătit, dar care, la acel mo-
ment, îşi lua adevăratul elan pentru a 
se desfăşura în întregime la mijlocul 
secolului XX. Acest nou subiect al 
istoriei nu este altul decât cetăţeanul 
democraţiei maselor, fie că este vorba 
de cel al democraţiei capitaliste sau 
de cel din democraţia populară sau 
comunistă (care nu a abolit votul 
universal, aşa cum trebuie, din nou, 
reamintit; chiar dacă a fost doar 
formal, a fost; şi de ce totuşi acesta a 
fost aşa? de ce această necesitate?),  
acesta din urmă nefiind decât un 
subprodus al primului.  

O problemă majoră a apărut ime-
diat, în momentul în care clasele con-
ducătoare ale statului modern au 
recunoscut demnitatea politică a cetă-
ţenilor, din ce în ce mai numeroşi, şi 
a informaţiei politice. Atât timp cât 
democraţia liberală cenzitară a fost 
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un joc de putere între parteneri apar-
ţinând aceleiaşi lumi socio-culturale 
şi economice, putem spune că infor-
maţia sub forma unei prese de opinie 
a oferit cititorilor interpretările şi co-
mentariile privind evenimente cuno-
scute tuturor. De cealaltă parte, de-
mocraţia maselor cu siguranţă pre-
supunea ca cetăţenii să fie egali în 
faţa legii, dar cu siguranţă mai puţin 
egali sau identici în faţa problemele 
electorale ale politicii, din cauza unui 
statut economic foarte diferit. Ce 
puncte comune erau între un mare 
burghez, aşa cum îl descria Marcel 
Proust în seria În căutarea timpului 
pierdut, proletarii pe care Zola îi 
punea în scenă în Gervaise sau ţăranii 
din adâncurile Bretaniei de care 
Balzac vorbea în Beatrix? Voinţa 
generală ca Republică Franceză? 
Aceasta era adevărată în discursul teo-
retic al cursurilor de filosofie politică 
de la universitate, dar cum se putea 
manifesta acest lucru în praxisul 
realităţii de zi cu zi? Cu siguranţă, ca 
vagă amintire a unui revoluţionar bun 
comun care s-a degradat complet în 
secolul al XIX-lea, când burghezia a 
abandonat naţiunea pentru obţinerea 
doar a profitului („Îmbogăţiţi-vă” al 
lui Guizot!), adică pentru dominarea 
sferei economice. Prin urmare, revo-
luţiile nu îmbrăţişează decât prole-
tariatul şi franjurile cele mai modeste 
ale meşteşugarilor. 

La englezi avem de-a face cu o 
societate în care democraţia se „juca” 
doar în cadrul clasei conducătoare, a 
aristocraţiei, marilor burghezi şi afa-
cerişti, din care o mare parte dintre 
meseriaşi şi întregul proletariat erau 

excluşi, trăind într-o mizerie care 
valora cât ceea ce mai târziu se va 
numi Lumea a treia, un fel de ver-
siune vestică a Gulagului! Dacă ne 
uităm spre Statelle Unite ale Americii, 
bunul comun de la Revoluţie este 
controlat de o oligarhie feroce3, care 
previne prin mijloace militare şi 
poliţieneşti orice contestare a puterii 
sale – o vânzare, uneori într-o ma-
nieră mizerabilă4, a cuceririi Vestului 
în speranţa unei lumi mai bune unor 
săraci emigranţi şi folosirea propriei 
armate pentru exterminarea indienilor 
pentru a-i fugări de pe propriile 
pământuri pentru a fi înlocuiţi de 
marile exploataţii capitaliste. În toate 
aceste cazuri, acceptarea votului 
universal de către clasele dominante 
a fost, fără îndoială, o realizare 
adesea obţinută după lupte sânge-
roase care aduceau pentru aceste 
clase o nouă problemă: cum să 
controleze ceea ce mai târziu va fi 
numită opinia publică. De fapt, 
întrucât jocul unui sufragiu cenzitar 
sau cvasi-cenzitar a dispărut în favoa-
rea unui joc electoral ce cuprindea 
întreaga populaţie, indiferent de clasa 
socio-economică, de grupul socio-
profesional sau religios, clasa con-
ducătoare (the Ruling class) se găsea 
confruntată cu controlul opiniei ma-
selor în diversitatea lor. Astfel, 
democraţia modernă sau democraţie 
maselor foloseşte mijloace nedemo-
cratice de control al opiniilor, şi acest 
lucru chiar de la început, urmând ca 
apoi, treptat, să-şi rafineze acţiunile 
pe măsură ce mijloacele tehnologice 
oferă noi posibilităţi inedite. În ţările 
totalitare aceasta poartă numele 
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simplu şi peiorativ de „propagandă”, 
dar cum funcţionează exact în demo-
craţia occidentală a maselor, prin 
avansarea pe scena politică în calitate 
de chintesenţă a democraţiei? Aceasta 
este ceea ce voi încerca din nou să 
reconstitui. 

 
 
Modul în care funcţionează 
informarea maselor 
 
Să începem prin a ne uita pur şi 

simplu în jur şi prin a observa cum şi 
pe ce subiecte, oricare ar fi acestea, 
informaţiile sunt prezentate ochilor şi 
urechilor noastre. Să încercăm, pe cât 
posibil, să renunţăm la prejudecăţile 
noastre şi să ne concentrăm asupra 
fenomenului aşa cum ni se oferă el: 
fenomenul înainte de orice altceva, 
subînţeles, fenomenul înainte de con-
cept, înaintea reconstruirii oricărei 
obiectivităţi/subiectivităţi dată ca o 
teorie în cuvintele unei limbi ce se 
pretinde ca fiind ştiinţific nevinovată, 
pornind de la o neutralitate axiologică. 

Hic et nunc pe care astăzi noi îl 
vedem din momentul în care în-
toarcem butonul de la televizorul 
nostru, sau mai bine atunci când 
luăm în mână micul emiţător de 
unde scurte unde câteva zeci de mici 
butoane dau viaţă unui ecran verde-
albăstrui unde sutele de canale ne 
oferă sute de mii de imagini colorate 
acompaniate de milioane de cuvinte, 
de milioane de fraze enunţate în zeci 
de limbi; canale locale, canale naţio-
nale, canale prin satelit, canale alter-
native, antene parabolice, cabluri, 
calculatoare, smartphone-uri: suntem 

prinşi într-o reţea internaţională de 
imagini, sunete, cuvinte, ca muştele 
prinse într-o pânză de păianjen. 
Acest lucru mi se pare că este starea 
noastră comună, Est şi Vest, Sud şi 
Nord deopotrivă. Nu mai sunt ziarele 
sau revistele săptămânale cele care 
contează acum, în fiecare oră din zi şi 
din noapte, fiincă primim acasă toate 
informaţiile din lume prin intermediul 
televiziunii şi pe site-urile reţelor 
sociale oficiale şi alternative. 

Or, câteva exemple celebre 
printre alte mii cheamă la reflectarea 
asupra relaţiei dintre această multi-
plicare inedită a imaginilor şi cu-
noaşterea evenimentelor din întreaga 
lume. În scopul de a reflecta asupra 
noţiunii de „democraţie a maselor” 
în faţa testului informaţiilor la nivel 
mondial, trebuie să ne amintim, de 
exemplu, de impostura Cimitirului 
din Timişoara şi, în acelaşi timp, de 
ceea ce acesta ascundea realităţii: 
lovitura de stat din Bucureşti, prin 
Timişoara, şi în acelaşi timp inter-
venţia sângeroasă a Statelor Unite în 
Panama. Trebuie să ne amintim de 
micul flacon ţinut în mâini de 
Secretarul de Stat al SUA, Colin 
Powell, şi fluturat în faţa reprezen-
tanţilor Adunării Generale a ONU, 
care a „dovedit” prezenţa armelor de 
distrugere în masă în Irak. Un pre-
text splendid care a permis justifi-
carea în ochii oamenilor din Vest 
uimiţi sau indiferenţi a Războiului 
din Golf cu celebrul efect CNN. 
Trebuie să ne amintim de intervenţia 
căştilor albastre în Somalia, avându-l 
în frunte pe bunul medic Kouchner 
filmat pe plajă în timp ce purta pe 



Democraţia majorităţii 

 9 

umeri un sac de orez. Trebuie să ne 
amintim aberaţiile raportate de marii 
informatori de presă cu privire la 
războiul zapatist, despre masacrele 
din Bosnia, minciunile despre bom-
bardamentele „chirurgicale” asupra 
Serbiei sau despre intenţiile demo-
cratice ale ucigaşilor DEASH atunci 
când tăiau capetele prizonierilor. Am 
văzut astfel multiplicarea infinită a 
aceloraşi scene din care de multe ori 
nu am înţeles nimic, până când alte 
imagini le alungă, pentru a fi, la 
rândul lor, vânate ad infinitum şi ad 
nauseam în cercul infernal de o 
actualitate multiplă, care devine în 
cele din urmă pur şi simplu un 
nonsens. Pentru informarea demo-
cratică a maselor, lumea nu este 
prezentată decât sub forma unor serii 
de texte şi imagini fragmentate, fără 
relaţie unele cu altele, cu excepţia 
emoţiilor momentane pe care le tre-
zesc. Foarte des, ceva timp după un 
eveniment, aflăm că acestea sau 
acele informaţii ilustrate prin mii de 
imagini „reale” nu au fost adevărate, 
că lucrurile s-au desfăşurat foarte 
diferit, că show-ul la care ne-au 
invitat jurnaliştii a fost doar o mon-
tare sinistră şi că aceşti „buni şi 
curajoşi băieţi şi fete”, de obicei atât 
de vigilenţi, atât de pretenţioşi 
asupra vocabularului politic corect, 
au fost de fapt orchestraţi de către 
presupuşii manipulatori siniştri sau 
de către politicienii mincinoşi. Cu 
altă ocazie, mai târziu, aceiaşi zia-
rişti, sau fraţii lor, au recunoscut că 
imaginile războiului din Golf n-au 
fost decât poveşti pregătite în stu-
diouri de către serviciile de pro-

pagandă ale armatei americane, cum 
ar fi nou născuţii răpiţi din incu-
batoare din maternităţile din Kuweit 
de către trupele lui Saddam Hussein. 
De asemenea, am aflat că imaginile 
masacrelor din Siria, manevrate ero-
nat de forţele oficiale şi diseminate 
ca dovezi în întreaga lume, au fost 
doar scene filmate într-un studio din 
Qatar. Pe scurt, aceste informaţii ne 
somează, fără dezbatere, să răspun-
dem cu elan sentimental şi cu 
afectări, cu bufeuri de milă şi uneori 
prin înclinaţii estetice în acest 
domeniu al activităţii umane care, 
prin excelenţă, nu este sau nu ar 
trebui să fie nici sentimental şi nici 
estetic: politica. Aşa cum suntem, 
oameni obişnuiţi sau intelectuali, 
proletari sau comercianţi, agenţi sim-
pli, angajaţi sau cadre, toţi suntem 
martorii care consimt deturnarea de 
la politica în care criteriile alegerilor 
oferite înţelegerii noastre se bazează 
pe categoriile raţionale ale înţelegerii 
şi argumentării spre cea orientată: pe 
moralism sau moralitatea şi nu pe 
morală (vocaţia etică a acestui punct 
de vedere asupra Statului sau asupra 
Cetăţii în opinia lui Platon şi 
Aristotel nu este altceva decât un vis 
vechi şi şters); pe componenta este-
tică, întrucât politicienii prin 
acţiunile lor ar trebui să apară în 
hainele de scenă care îndeplinesc 
criteriile modei; last but not least, 
informaţia nu trebuie niciodată să 
uite valoarea sa de schimb, faptul că 
prin proiectarea publicităţii la ore de 
maximă audienţă trebuie să garan-
teze în acelaşi timp cifre maxime de 
vizionare, astfel încât valoarea adău-
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gată a capitalului investit în afacerea 
informativă să fie, de asemenea, un 
beneficiu de partea stimulilor ideolo-
gici cei mai simpli şi mai simplişti. 

Politica aşa cum este prezentată 
telespectatorilor, ca o gestiune conta-
bilă, este în mod constant ruptă de 
natura sa conflictuală (polemos) sau, 
pentru a relua opoziţia evidenţiată de 
Carl Schmitt, de raportul de la prieten 
la inamic şi vice-versa. Politica oferită 
nu mai reprezintă conflicte de interese 
între state sau între grupuri de 
persoane cu diferite interese care se 
ciocnesc, căci ciocnirea sentimentelor 
bune şi rele, a unor capete de stat bune 
sau rele ascunde groaznica realitate a 
conflictelor politice şi economice 
pentru cucerirea de noi pieţe şi, prin 
urmare, pentru impunerea puterii care 
să îi protejeze pe câştigători. Ceea ce 
astăzi se auto-desemnează ca fiind „a 
patra putere”, mass-media, nu este, în 
cele din urmă, decât puterea marilor 
trusturi economice care le deţin şi, din 
cauza acestei proprietăţi, au puterea de 
a informa, de a nu informa, de a dez-
informa, de a juca de la diluarea in-
formaţiilor la suprainformare. De ase-
menea, ar fi naiv (ca să nu spun 
prostesc) să credem că, prin infor-
maţiile pe care le deversează în spa-
ţiile public şi privat aceste puteri nu îşi 
apără în mod exclusiv propriile inte-
rese. Când îi aud că spun că acesta sau 
cealaltă opinie ar fi cea a societăţii 
civile, îmi iau perna pentru a-mi aco-
peri ambele urechi. 

 
 
 

Politicianul democraţiei 
maselor 
 
Acum să ne uităm la figura 

omului politic al democraţiei mase-
lor. În timpul turneelor organizate cu 
ocazia unor alegeri, telespectatorii 
sunt invitaţi să asiste la dezbaterile 
televizate, care seamănă mai mult cu 
show-business-uri unde, în esenţă, 
contează calităţile punerii în scenă, 
punerea în valoare a personajelor, 
coafura şi costumele, culoarea crava-
telor, lungimea fustei şi broderia 
corsetului şi pregătirea atentă a 
intervenţiilor de mii de ori repetate, 
stilul decoraţiunilor etc. Ni se oferă 
un spectacol care deţine toate com-
ponentele dacă nu ale unui simulacru 
teatral măcar ale celui de operetă. În 
centru, politicianul pare să acţioneze 
ca actor principal sau secundar în 
funcţie de relaţia de putere care se 
dezvoltă între el şi jurnalişti. Deci, 
politica se rezumă la o dezbatere de 
suprafaţă între politicieni şi jurnalişti 
unde a nu spune esenţialul este 
întotdeauna respectat, o dezbatere în 
care cetăţenii sunt excluşi deoarece 
nu ştiu ceea ce se află sub cărţi, 
informaţiile reale cu privire la con-
flictele de putere reale şi interesele 
financiare necinstite pe care le apără 
politicienii şi jurnaliştii lor acoliţi. În 
această reprezentare, politicianul (de 
stânga şi de dreapta) îşi propune să 
ofere printr-o imagine bine netezită 
reprezentarea estetizată şi igienizată 
a unei politici de management, adică 
ceva ce întotdeauna face referinţă la 
alte scopuri decât cele ale politicii în 
sine. Politica este prezentată ca un 
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soi de comentariu social în general, 
modurile şi capriciile sală semănând 
tot mai mult a prezentări de staruri şi 
a competiţii sportive. Politicianul 
este astfel implicat într-un spaţiu 
estetic unde imaginile propriului sine 
sunt conforme cu spiritul societăţii 
spectacolului unui capitalism inte-
grat (pentru a folosi expresia pro-
fetică a lui Guy Debord). Omul pro-
duce pretexte şi simulacre care ca-
racterizează de multă vreme politicul 
drept spectacol grotesc al politicii. 
Prin urmare, în ciuda discursurilor 
nostalgice şi a jocurilor academice, 
moştenirea greacă a politicii a 
dispărut: Cetatea sau Statul ca reali-
zarea a eticului, democraţia ca ex-
presie a conflictelor directe dintre 
bărbaţii liberi şi războinici nu mai 
aparţin prezentului, ci domeniului 
unei arheologii a culturii. 

Ceea ce caracterizează aşa-nu-
mita noastră epocă „post-modernă”, 
„post-istorică” sau „post-industrială” 
este chiar sfârşitul mass-mediei de 
opinie, a unei mass-media câteodată 
în mod violent conflicutală, cu ve-
deri agresive în beneficiul mass-
mediei de „informare”5, a cărui per-
sonal editorial devenit interschim-
babil propune un consens, dezbateri 
false şi conflicte false încă limitate în 
cadrul Politicaly correct. Desigur, 
propria sa punere în scenă de către 
putere nu este ceva nou în sine, aşa 
cum presupune Debord. A fost chiar 
una dintre trăsăturile care au de-
semnat-o ca fiind putere în faţa po-
porului, uneori sub forma unor 
spectacole alegorice sau simbolice 
pentru a-şi asigura sau reitera 

legitimitatea sau virtuţile transcen-
dente, iar din acest punct de vedere 
puterile totalitare ale secolului XX 
nu au inovat, ci au actualizat specta-
colul cu noi mijloace tehnice pentru 
noii beneficiari. Fără a aduce atin-
gere nimănui, nu a existat nicio 
chestiune de democraţie în mass 
media, cu atât mai puţin o demo-
craţie parlamentară a maselor. În 
ceea ce priveşte tragedia greacă, ea a 
fost în mod explicit, în cuvintele lui 
Aristotel, un mijloc de catharsis, 
amintind poporului cetăţean care 
sunt legile şi constrângerile morale 
ale virtuţilor pe care exercitarea de zi 
cu zi a guvernării le calcă în picioare 
în mod constant. Dar, spre deosebire 
de performanţele puterilor ante- 
democratice, prezentul nostru, şi am 
spus acest lucru destul de des, este în 
ordinea simulacrului întrucât politica 
a fost copleşită de dominaţia abso-
lută a sferei politico-economice ai 
cărei stăpâni nu sunt niciodată 
investiţi de nicio legitimitate demo-
cratică: cu alte cuvinte, ei nu sunt 
aleşi de popor, nu sunt produşi ai 
unor proceduri democratice. Noi nu 
votăm pentru preşedinţii din Exxon, 
Pierpont, Goldman Sachs, Deutsche 
Bank, Chrysler sau Renault-Nissan. 
Cu toate acestea, diferitele tipuri de 
guverne moderne se bazează pe 
democraţia maselor înţeleasă ca 
extinderea participării a unui număr 
cât mai mare la decizia politică prin 
intermediul reprezentanţilor aleşi 
prin vot universal. Această democra-
ţie a maselor tinde să se răspân-
dească treptat, pe măsură ce statul cu 
înclinaţii mereu totalizatoare inte-
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grează în sfera politică (prin urmare, 
în sfera sa) straturile sociale care 
odată au fost excluse: după sfârşitul 
sufragiului cenzitar, toţi bărbaţii 
adulţi, apoi toate femei adulte, mai 
apoi, odată cu reculul vârstei majo-
ratului, a nivelelor de adolescenţi, iar 
în cele din urmă, sub presiunea 
exercitată de deschiderea frontierelor 
economice şi a formelor parafederale 
în Europa de Vest, faţă de diferitele 
minorităţi străine (pentru moment 
redusă la alegerile municipale din 
cadrul Uniunii Europene). 

 
 
O genealogie a postmoder-
nităţii în presa informării 
maselor 
 
Aceasta este realitatea banală a 

lucrurilor de la care trebuie să pornim 
dacă dorim să gândim această si-
tuaţie fără precedent în istoria 
omenirii: negarea democraţiei reale 
(şi non-verbale) în condiţiile plane-
tarizării informaţiilor care acoperă 
toate activităţile umane: politica, 
sportul, artele, gătitul, ştiinţa, cultura 
şi (cum să-l uităm?) sexul omni-
prezent în mass-media. Acestă pla-
netarizare ne invită în fiecare zi să 
urmărim actualitatea umană (şi acum, 
cea animală) peste tot, atât de mult 
încât suntem cufundaţi într-un fel de 
ubicuitate multidimensională, unde 
capacitatea de discernământ o ia pe 
căi greşite6. Cel mai îndepărtat trib 
amazonian a avut deja ora sa de 
faimă televizată care, spre deosebire 
de efectul căutat de autorii filmului 
(de a-l proteja), l-a condamnat să 

dispară într-un timp scurt, întrucât 
căutătorii de aur şi pietre preţioase şi 
turiştii l-au mitridatizat. Şi abia 
atunci sufletele bune, apărătoare ale 
drepturilor omului, antropologi şi alţi 
ONG-işti vor da atenţie situaţiei lor 
triste. Totul este bun pentru specta-
col şi fiecare individ ştie că îşi poate 
avea cele cincisprezece minute de 
glorie televizată, în conformitate cu 
definiţia celebrului Andy Warhol 
dată postmodernităţii noastre. Da, 
cincisprezece minute de faimă, timpul 
pentru a-şi arăta figura în faţa came-
relor de filmat în timpul unui oricare 
joc televizat, o telerealitate, timpul 
pentru a-şi povesti fanteziile sale 
sexuale în cadrul unui talk show. 
Ceea ce reiese din această descriere 
arată în mod clar că informaţia nu 
mai regăseşte nicio experienţă di-
rectă a oamenilor concreţi din anu-
mite locuri precise care îşi văd de 
viaţa lor şi că, indiferent de această 
experienţă, aceasta a fost cea a unei 
majorităţi banale, mohorâte, sinistre, 
condamnate la o muncă repetitivă, la 
urâţenie, meschinărie, oboseală, şomaj, 
anxietăţi, sărăcie, mizerie fizică şi 
spirituală, disperare. 

Cum s-a întâmplat acest lucru? 
Poate că trebuie să reconstruim cu 
mai multă acurateţe genealogia acestei 
mutaţii astfel încât să profităm de 
momentul în care sunt inaugurate 
timpurile moderne sau, în cuvintele 
lui Gianni Vattimo, de momentul 
inaugural al modernităţii târziu pre-
gătite şi îndelung aşteptate chiar de 
modernitatea însăşi. Dacă a existat o 
mutaţie, aceasta a fost, în primul 
rând, în domeniul politicii chiar de 
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ea elaborată. Deci, noi trebuie să 
recucerim ceea ce s-a întâmplat cu 
politica în ultimul secol, cel care 
marchează naşterea şi extinderea fără 
precedent a sistemelor de informare 
în masă, pe care Occidentul le 
numeşte „propagandă” atunci când e 
vorba de focul lumii comuniste, ca şi 
cum el însuşi a fost străin faţă de 
această activitate, ca şi cum el a fost 
nevinovat! A înţelege acest fenomen 
presupune urmărirea genezei. 

Am putea aborda descrierea 
acesteia concentrându-ne pe desco-
perirea legilor care guvernează propa-
garea undelor electromagnetice şi 
dezvoltarea instrumentelor de comu-
nicare pe care le induc (radio, tele-
viziune). O nouă dovadă că cel care 
conduce lumea este capitalul tehno-
logic. Am putea merge mai departe 
subliniind modul în care cercetarea 
informatică, pe de o parte, şi miniatu-
rizarea sistemelor de transmisie, pe de 
altă parte, au deschis drumul spre 
ceea ce noii profeţi ai „comunicării 
democratice” o numesc Multimedia 
Highway. În cele din urmă, ar trebui 
să subliniem faptul că aici este vorba 
despre o imensă industrie la nivel 
mondial ce implică investiţii uriaşe 
unde se îmbină dezvoltarea ştiinţifică 
şi cea tehnică, aplicaţiile sale civile şi 
cele militare, deschiderea de noi pieţe 
prin crearea unor nevoi noi şi 
influenţa publicităţii. Pe scurt, aceasta 
este noua dinamică, cea care în 
ultimii cincizeci de ani a condus 
simultan la extinderea fără precedent 
a spaţiilor unde este etalată marfa. 

Totuşi, devenim orbi faţă de re-
zultatele incredibile ale progresului 

tehnic dacă uităm sursa acestuia 
care, ca o posibilitate, s-a pregătit 
bine înainte de revoluţia electronică 
şi de telematică chiar în esenţa 
tehnologiei, în inima calcului mate-
matic ce a devenit singura grilă de 
lectură a „hărţii naturii”, potrivit lui 
Descartes, care, pornind de la 
negânditul cartezian şi leibnizian, 
treptat, va implementa o nouă orga-
nizare a socialului şi a politicii. De 
asemenea, mutaţia politicii la care 
suntem atât martori cât şi actori nu 
datează chiar de ieri, aceasta a fost 
pregătită pe tot parcursul secolului 
trecut, în conjunctura provenită din 
două surse: cea a revoluţiei tehnico-
ştiinţifice şi cea a democraţiei ma-
selor. În această combinaţie de co-
apartenenţă s-a desfăşurat, simultan, 
epoca mass-mediei de la nivel mon-
dial şi sfârşitul democraţiei în demo-
craţia maselor pe care o avem ca 
sarcină de gândire. 

În secolul al XIX-lea, libera-
lismul a înţeles politica drept apa-
najul rezervat numai claselor condu-
cătoare, de unde au fost excluse pro-
blemele economice lăsate la discreţia 
antreprenorilor (deşi Benjamin 
Constant vedea după 1814 venirea 
erei comerţului ca pe o eră a păcii! 
Ce intuiţie!!!). Desigur, această auto-
nomie variază de la o ţară la alta, şi 
dacă Anglia a fost cu siguranţă prima 
naţiune care a îngenuncheat politica 
în faţa raţiunii economice, acest 
lucru nu a însemnat că politicul nu 
şi-a avut partea sa de autonomie. În 
Franţa napoleoniană, ţară extrem de 
politică, am găsit economia pe deplin 
supusă imperativelor imperiale ale 
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cuceririi politicii şi astfel a războ-
iului, ceea ce gânditorii prusaci 
Clausewitz şi Hegel ştiau frumos 
teoretiza. Toate acestea s-au realizat 
prin dezvoltarea mijloacelor de 
producţie şi prin transformarea în 
detaliu a raporturilor în timpul în 
care capitalismul întreprinse o re-
voluţie spirituală şi socială, prole-
tarizare şi o urbanizare sincronizate 
care au concentrat oamenii în masă, 
astfel încât sarcinile divizate şi 
repetate la infinit ale producţiei 
industriale au fost îndeplinite con-
form raţionalităţii calculului mate-
matic aplicat producţiei tehnice. 
Sarcini simple la început, care vor 
deveni de ce în ce mai complexe pe 
măsură ce inovaţiile tehnice au 
produs maşini şi obiecte unde au 
intervenit proceduri de fabricaţie 
care implică multiple cunoştinţe 
tehnice, care necesită, prin urmare, 
lucrători din ce în ce mai calificaţi, 
capabili să citească, să numere şi să 
efectueze operaţii care necesită un 
control foarte precis al mai multor 
acţiuni simultane. 

Nu este întâmplător faptul că, în 
secolul al XIX-lea, avangarda mişcării 
forţei muncitoreşti se regăseşte în 
rândul tipografilor, printre cei care 
nu numai că erau capabili să citească 
şi să scrie, dar care aveau acces 
simultan la cunoaştere, atât la texte 
ştiinţifice populare cât şi la literatura 
socială, veniţi cel mai adesea din 
rândul claselor conducătoare îngrijo-
rate de starea de mizerie a munci-
torimii. Aceşti lucrători au fondat 
primele sindicate care au avut, de 
asemenea, vocaţia de a-i apăra de 

exploatarea angajatorilor şi au avut 
forţa mobilizatoare pentru a solicita 
statului asumarea responsabilităţii de 
a-i învăţa să citească şi să scrie, 
responsabilitate înscrisă în tradiţia 
educaţiei populare deja promovată 
de Iluminism la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. Acestea s-au întâmplat în 
numele dorinţei de a oferi tuturor 
oamenilor muncii înalta cultură – cea 
încă inocentă a istoriei moderne şi 
care lega progresul cunoştinţelor 
ştiinţifice şi tehnice de progresul 
moral –, ca muncitorii să poată 
formula în mod legitim cerinţa de a 
participa deplin la viaţa politică prin 
votul universal. 

Treptat, pe măsură ce munca 
salariată urbană a capitalismului 
liberal sau de stat a devenit activi-
tatea majorităţii oamenilor, aceasta a 
creat un nucleu al bărbaţilor din 
comunităţile rurale într-o masă de 
oameni aruncaţi pe piaţa forţei de 
muncă industriale, pe de-o parte, şi, 
pe de altă parte, l-a încorporat în 
noile entităţi care nu făceau parte din 
sfera politică, ci din cea economică: 
a întreprinderilor industriale şi, mai 
târziu, a sistemului de consum. Deşi 
erau actori economici integraţi în 
totalitate în domeniul economic, 
muncitorii din industrie şi lucrătorii 
agricoli s-au trezit deposedaţi de vot 
prin votul cenzitar. De asemenea, 
aceştia nu aveau acces la cetăţenia 
politică deplină. A-i face cetăţeni cu 
drepturi depline, adică actori politici 
cu drepturi depline, este ceea ce 
ofereau primele sindicate. 

Odată cu dezvoltarea generală a 
industriei, două fenomene s-au unit, 
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prin urmare, deşi marcate de un 
decalaj temporal: pe de o parte, apli-
carea tehnologiei sub forma unor 
procedee tehnologice din ce în ce mai 
complexe şi multiplicarea obiectelor-
marfă ca nevoie ce alimentează o 
necesitate în mod constant reactu-
alizată şi sursa unei lupte constante 
împotriva tendinţei de diminuare a 
ratei profitului; în al doilea rând, 
extinderea politică a statului-naţiune 
ca o nouă întrupare colectivă, nou 
bun comun sau comutarea subiecti-
vităţii unei populaţii în limba sa (sau 
mai degrabă într-o limbă unificată ca 
devenită a poporului-naţiune). 

Astfel, în Europa de Vest şi 
Statele Unite, într-un timp relativ 
scurt, după trei sferturi de secol s-a 
instalat o societate a angajaţilor 
construită, pe de-o parte, de produ-
cători-consumatori şi, pe de altă 
parte, de un popor căruia i se cerea 
să fie cetăţeni capabili de a-şi sacri-
fica viaţa pentru aceast stat-naţiune 
care le-a oferit un loc de muncă şi, 
încetul cu încetul, prin lupte politice 
uneori sângeroase, o anumită stare 
de bine. Aceasta este, mi se pare, 
fundaţia dublă a democraţiei mase-
lor: atât intrarea clasei muncitoare şi 
a ţărănimii mici în sfera politică, cât 
şi integrarea întregului social în pro-
cesul total de producţie şi consum. 
Această fundaţie dublă se împlineşte 
în întregime în Occident în timpul 
primului război mondial7, când cele 
trei naţiuni (Marea Britanie, Franţa şi 
Imperiul german) ale căror oameni 
erau cei mai educaţi, Gebildet pentru 
a utiliza termenul german mai precis, 
s-au confruntat realizând un sacri-

ficiu fără precedent, cu o furie în 
care Ernst Jünger a văzut sfârşitul 
Europei clasice (aceea a războinicu-
lui) şi triumful timpurilor moderne, 
cele ale soldatului şi lucrătorului ca 
Gestalt al Totalmobiliseirung8. Re-
alizarea unei epoci în care joncţiunea 
industriei, a salariatului şi a cetă-
ţeniei-soldăţeşti se pune în practică 
sub figura-formă a muncitorului 
(Der Arbeiter)9. Statul-naţiune pare 
să fi atins apogeul puterii sale, 
încorporând în sfera sa toate comu-
nităţile din spaţiul său de suve-
ranitate care anterior erau încă 
rămase la marginile sale10. Am putea, 
de asemenea, completa analiza subli-
niind faptul că la Foucault, mai 
precis în Surveiller et punir, obser-
văm că politica internă nu reuşeşte să 
integreze în statul-naţiune masele de 
oameni care anterior fuseseră 
excluse din politica statului. Pentru a 
face acest lucru, era necesar ca statul 
totalizant să meargă mai departe, 
pentru a vorbi în termeni hegelieni, 
spre rolul fundamental al sacrificiul 
vieţii, ca fiind cea mai înaltă stare de 
conştiinţă a cetăţenilor-politici în 
identificarea acestora cu patria-
mamă. Aceasta este ceea ce face 
primul război mondial în Franţa, 
Anglia şi Germania; acest lucru este 
ceea ce se produce, în parte, în 
Imperiul Rus multicultural printr-o 
revoluţie cu fundamente politice fără 
precedent. 

Or, în timp ce statul realiza inte-
grarea socială cu mijloacele institu-
ţionale ale controlului poliţienesc, 
juridic, medical şi scolastic, încă 
permitea să fie lăsaţi în afara 



POLIS 

 16

deplinei cetăţenii politice o mulţime 
de bărbaţi şi femei. Informarea poli-
tică se manifesta sub forma unei 
prese de opinie între doi actori reduşi 
ca număr: cei din camerele de aleşi 
şi cei care în cercurile de cultivaţi 
erau numiţi „spaţiu public”. Este 
concepţia liberalismul secolului al 
XlX-lea, în care, sub egida 
Iluminismului, unii presupun că 
adevărul izvorăşte din dezbatere şi, 
prin urmare, dintr-un compromis. 
Dar, de partea muncitorilor se pro-
duce naşterea presei lor de opinie, 
unde se dezbat, se exprimă, devin 
explicite propriile lor interese, 
tacticile lor, strategiile lor în lupta de 
clasă. Or, mobilizarea masivă a 
oamenilor în favoarea intereselor 
puterii (atât politică, dar şi econo-
mică) a statului-naţiune implică 
faptul că aceşti oameni sunt de acord 
să sacrifice într-o zi chiar şi propria 
viaţă pentru acest stat. Acest lucru 
impunea ca puterea să fie investită 
cu legitimitate deplină, transcendentă 
sau imanentă, pentru a fi în măsură 
de a formula o astfel de cerinţă, cea 
mai mare, cea mai înaltă spiritual, 
fără a fi dezminţită de dezertare. 
Acest lucru nu se poate realiza decât 
în cazul în care majoritatea îşi 
găseşte, într-un fel sau altul, locul 
său în naţiune; nu ca o unitate a unei 
entităţi etnice, religioase sau econo-
mice, ci ca un membru al unei co-
munităţi politice totale. Totuşi, acest 
lucru pare insuficient pentru a 
mobiliza, fiind încă necesară crearea 
unor reprezentări în conştiinţă 
(Forstellungen) care să pregătească 
oamenii să accepte acest sacrificiu, 

fără a compromite nici transcendenţa 
istorică a statului şi nici ordinea 
internă „naturală” pe care pretinde a 
fi întemeiată, astfel încât integrarea în 
sfera politică este dublată, de 
asemenea, de partea sa de sacrificiu11. 
Însă, interesele economice se opun 
uneori voinţei statului sau cel puţin 
doresc să influenţeze într-un mod care 
nu este întotdeauna cel care promo-
vează puterea politică ca atare, iar 
reversul este, de asemenea, vala-
bil. Dacă tot mai mulţi oameni au 
drept de vot, adică puterea teoretică şi 
practică de a decide prin intermediul 
reprezentanţilor lor cu privire la o-
rientarea politicii (în termeni schmit-
tieni: aceştia deţin, prin urmare, pu-
terea de a determina cine este ina-
micul şi, prin urmare, cine este prie-
tenul), atunci puterea votului uni-
versal a devenit o ameninţare reală 
pentru clasele dominante, care rămân 
la fel, după cum se arată în nume-
roase studii istorice asupra perma-
nenţei elitelor (de exemplu, în Franţa, 
de la Restaurare şi până la începutul 
secolului XXI, şi chiar de mai mult 
timp în Marea Britanie). 

Acest paradox între integrarea 
masivă a oamenilor în viitorul eco-
nomic general şi integrarea lor în 
puterea politică de stat a fost analizat 
în timpul Revoluţiei Franceze de 
către un gânditor conservator ca 
Joseph de Maistre. Momentul în care 
ia naştere presa aşa numită „de 
informare” – care va înlocui încet 
presa de opinie – marchează înce-
putul integrării generale a salaria-
tului în jocurile politice ale statului-
naţiune. Această integrare se reali-
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zează prin generalizarea serviciului 
militar (unde, în principiu, toate 
clasele sunt reunite pentru apărarea 
patriei), prin generalizarea învăţă-
mântului primar (unde se impune 
saga eroică a naţiunii-Patrie) şi prin 
accesul la votul universal. Într-adevăr, 
contrastul dintre presa de opinie de 
dreapta şi cea de stânga lasă faţă în 
faţă două grupuri sociale antagonice 
şi în cele din urmă dă clasei mun-
citoare noi arme, anume propria 
presă. Balzac, în Grandeur et misere 
des courtisanes, descrie în primul 
rând apariţia ziarelor de informare, de 
scandal şi de fapt divers (tabloidul 
contemporan) şi pivotul său, figura 
unui jurnalist salariat şi interschim-
babil a cărui sarcină este de a 
manevra opinia în direcţia dorită de 
către proprietarii de presă. Dacă 
Hegel a fost capabil să scrie că lectura 
matinală a ziarului de dimineaţă este 
boala omului modern – dar în timpul 
său acest lucru nu era decât o boală a 
copilăriei –, ce se poate spune despre 
prezent, despre televiziunea sa şi 
despre „telefoanele inteligente” glo-
balizate? Aceasta nu este o boală, ci o 
pandemie foarte gravă, care include 
popoare întregi fascinate în faţa 
ecranului cu o mie de iluzii. 

Mass-media de ştiri a fost o 
creaţie a claselor dominante, cu 
scopul de a oferi tuturor oamenilor 
dintr-o ţară suverană reprezentări 
standardizate sub formă de reportaj 
şi interviu ce se presupune că sunt 
„obiective”, realizate de un jurnalist 
care ar trebui să reprezinte această 
entitate abstractă a „opiniei publice”, 
adică un popor unit, un popor a căror 

opinii nu sunt supuse intereselor 
politice şi economice singulare şi 
divergente, chiar antagonice. Aceasta 
este aceeaşi presă care înainte de 
1914 pregătea entuziasmul războinic 
al opiniei publice franceze, engleze 
şi germane pentru realizarea fără 
prea mult tam-tam, cel puţin în 
primii doi ani, a marilor dansuri 
macabre din 1914-1918. 

Ţările în care s-au dezvoltat 
simultan democraţia politică a mase-
lor şi maşinile de producere-consum 
în masă au creat simultan marea 
mass-media cu tiraje uriaşe şi cu un 
rol din ce în ce mai important atribuit 
reclamelor ca sursă de profit. Astfel, 
a apărut figura jurnalistului modern, 
prezentat ca luceafăr al omului care 
spune adevărul în acelaşi timp în 
care are loc evenimentul: figură care 
a fost ilustrată cu prisosinţă în 
romanele poliţiste şi în cinemaul 
negru american – imaginea unui erou 
al timpurilor moderne în lupta 
împotriva forţelor întunecate ale 
minciunii. S-a născut astfel o nouă 
versiune a luptei binelui împotriva 
răului. Dar, dacă ne uităm mai atent, 
este vorba aici despre ceva care ar 
putea fi caracterizat ca fiind 
realismul capitalist, care, la fel ca 
realismul socialist, are prea puţin de-
a face cu realitatea comportamen-
tului efectiv din centrul intereselor 
financiare. În Statele Unite, a fost 
nevoie de lovitura de tunet a lui 
Orson Wells, cu Citizen Kane, 
pentru a vedea geniul creator care se 
apropie de modul în care marea 
presă funcţionează şi de rolul 
esenţial jucat de bani şi de teamă în 
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formarea informaţiei politice şi so-
ciale şi în manipularea opiniilor 
cetăţenilor. Dar modelul lui Kane nu 
este nimeni altul decât magnatul 
presei Hearts, cel care a pus în joc 
toată puterea sa financiară pentru a 
împiedica alegerea scriitorului so-
cialist (Upton Sinclair) ca guvernator 
al Californiei, în 1936. Să nu uităm 
marea presă americană, Washington 
Post şi New York Times, care a 
sprijinit campania maccarthystă de 
epurare a simpatizanţilor comunişti 
prin mijloace cinematografice, lite-
rare şi universitare nord americane. 
Exemplele sunt numeroase şi pot fi 
multiplicate la infinit, de exemplu, 
prin observarea rolului presei (toată 
presa, de la oamenii tabloidelor până 
la presupusele reviste politice se-
rioase) în campania prezidenţială 
franceză din 2017 şi în alegerile fără 
contestaţie ale d-lui Macron (fost 
ministru, dar fără să aparţină vreunui 
partid politic, venit ca o stea căzătoare 
din neant). Aceste manipulări sunt 
valoroase în politica externă: am 
amintit deja de armele de distrugere 
în masă din Irak concentrate în 
flaconul mic prezentat Adunării 
Generale a ONU de Colin Powell! 
Întâlnim întotdeauna aceleaşi acţiuni, 
aceleaşi jocuri mascate de un 
umanism ieftin, sub argumentul 
drepturilor omului care ascund, sub o 
formă moralizatoare, intervenţia 
imperialistă sub pretextul de multe ori 
fals al protejării minorităţilor. De fapt, 
avem de-a face cu acelaşi şi eternul 
refren: instrumentare cinică şi ma-
nipulare, mereu aceleaşi false pre-
texte, cu aceeaşi bătaie de joc. 

În cazul în care se poate lansa o 
ipoteză, ar fi necesar să sugerăm 
faptul că mass-media au reprezentat 
până la domnia televiziunii forma 
cea mai subtilă de propagandă pe 
care Jean-Christophe Ruffin (el însuşi 
liberal) o numeşte La Dictature 
liberale.12 Ciudată afirmaţie! Trăsă-
tura caracteristică a acestei propa-
gande este că nu îndepărtează din 
discursul public elementele nefavo-
rabile imaginii unui sisteme social, 
politic, economic pe care, de altfel, 
aceasta îl apără cu înverşunare. În 
aparenţă, obiectivitatea este păstrată, 
evenimentul (dar nu toate eveni-
mentele) este adus în atenţia unui 
public larg, care nu poate fi un martor 
direct. Dar evenimentul însuşi, cel 
despre care nu avem nicio experienţă 
existenţială şi al cărui subînţeles nu-l 
cunoaştem, este pur şi simplu fără 
sens. Ceea ce contează este modul în 
care este prezentat, comentat, 
ilustrat, în care sunt alese cuvintele, 
forma propoziţiilor, asocierea sau 
disocierea de alte evenimente con-
form procedurilor discursive care se 
joacă cu tot resortul dramaturgic al 
romanului sau cu emoţiile trezite de 
imaginile dintr-un film. Acesta este 
un dispozitiv de siguranţă al retoricii 
discursului (pe care îl acceptăm pentru 
roman sau pentru filmul de ficţiune), 
care oferă evenimentului puterea sa 
semantică şi, prin urmare, de inter-
pretare. Cu alte cuvinte, sub masca 
informaţiilor „obiective”, marea 
presă şi televiziunea oferă, fără a-l 
explica vreodată, un sens care se 
joacă cu resorturile fricii, ale bunelor 
sentimente, ale emoţiilor imediate, 
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pe scurt cu sentimentalismul cel mai 
superficial şi care transformă politica 
– cea care presupune conflict, polemos, 
şi contestare, diagnosis, între opţiuni 
cu adevărat opuse şi în mod clar 
stabilite – într-o saga sau într-un 
spectacol asemănător cu foiletoanele 
din literatura populară, cu eroii săi 
pozitivi şi negativi şi cu întorsăturile 
lor dramatice într-o naraţiune care se 
aseamănă, de asemenea, cu sportul, 
cu show-biz-ul şi cu defilările de 
modă. Şi cu politica, mi-aţi spune! 
Aceasta nu s-a schimbat, aceasta 
încă este făcută din jocurile de 
putere, din secrete, din cinism, şi last 
but not least, din relaţiile dintre enti-
tăţile umane ce se bazează pe rela-
ţiile cu duşmani reali sau potenţiali 
unde războiul reprezintă mereu o 
prezenţă latentă, fără ca aceasta să 
fie şi una imediată.  

Pe de altă parte, presa din ţările 
totalitare, presa de propagandă ex-
plicită prin excelenţă nu este decât o 
presă de opinie (ivită de multe ori 
dintr-o presă marginală) extinsă, 
după ce puterea a fost luată la scara 
unui stat sau imperiu. Presa din ţările 
totalitare exprima fără falsitate doxa 
unei puteri, „adevărul” oficial şi fără 
modificări de interpretare, pe scurt, 
singura versiune a Frumosului, 
Binelui şi Adevărului – versiunea 
naivă (şi uneori criminală) a unei 
puteri moştenitoare a unei versiuni 
populare şi pervertite a Iluminismului, 
care a identificat întotdeauna mersul 
lumii cu logica categoriilor sale inte-
lectuale într-o viziune transcendentă 
a istoriei ca „ştiinţă” a luptei rasiale 
sau de clasă. Or, paradox insondabil 

al libertăţii umane şi al experienţei 
existenţiale, această doxa a lăsat în-
totdeauna câmp deschis altor inter-
pretări, altor voinţe, altor reprezen-
tări despre această devenire şi despre 
sursa acesteia, chiar dacă acestea au 
fost violent suprimate, şi mai mult 
chiar, acestea au rămas acolo, în 
conştiinţă, şi mai strălucitoare, ca un 
jăratic mereu gata să se aprindă la cel 
mai mic semn de slăbiciune a puterii. 
Represiunea stabilită de autorităţile 
comuniste reflectă două lucruri: în 
primul rând o luptă veritabilă îm-
potriva unui inamic extern şi intern, 
care ar putea fi uneori reală, uneori 
instrumentată, iar de cealaltă parte 
slăbiciunea sa în acţiunea integra-
toare (ca orice putere tiranică ieşită 
din mişcări sociale violente sau din 
războaie) asupra unor conştiinţe care 
nu au fost încă destul de determinate 
pentru a se identifica cu standar-
dizarea statală şi socială generală. 
Este de ajuns să constatăm cum toate 
identificările cu statul şi/sau imperiul 
au fost spulberate atunci când pute-
rea comunistă a demonstrat slăbi-
ciune în a înţelege fragilitatea acestei 
integrări, cu excepţia cazului în care 
fosta URSS a fost ameninţată în 
existenţa sa chiar de hoardele teuto-
nilor, când puterea a recurs la o 
referinţă mult mai veche decât 
Revoluţia din Octombrie pentru a 
aduna în jurul său poporul: apărarea 
a luat totul de la pământul (Zemlia) 
Sfintei Rusii. În acest sens, ar fi 
foarte relevant să comparăm dezinte-
grarea din 1991 a URSS, din 1989 
din România, cu permanenţa statului 
în Franţa ocupată din 1940, unde 
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trecuseră aproape două secole de la 
înfrângerile din 1814 şi din 1815, 
când statul francez redevenit monar-
hie se dovedeşte imuabil. Perma-
nenţa statului a stârnit deja nedume-
rire în rândul oponenţilor cei mai 
temuţi ai lui Napoleon, Chateaubriand 
şi Benjamin Constant. Prin urmare, 
este de înţeles modul în care sistemul 
democraţiei maselor parlamentare 
(trecutul Revoluţiei Franceze) a re-
prezentat cea mai puternică dinamică 
de aculturaţie şi de integrare în 
unitatea politică şi culturală (ca o 
entitate socială) în statul-naţiune. 
Privit în acest fel, sistemul comunist, 
în sensul de modernitate care lu-
crează sub egida unei transcendenţe 
(proletariatul ca Demiurg al istoriei 
pe care o conduce spre sfârşitul 
necesităţii), nu mai apare doar ca o 
versiune întârziată şi bastardizată a 
filosofiei Luminilor, din moment ce 
Occidentul era, în ceea ce îl priveşte, 
deja supus autorităţii absolute a 
economicului eliberat de toate va-
lorile morale, de toate limitele poli-
tice stabilite pentru extinderea sferei 
sale, cu alte cuvinte, supus puterii 
absolute a imanenţei mărfii-obiect şi, 
prin urmare, echivalentului său uni-
versal: banul. 

 
 
Câteva aspecte ale postmo-
dernităţii politice şi culturale 
 
Din această situaţie s-au născut o 

serie de paradoxuri. De exemplu, 
individualismul, susţinut ca simbol al 
libertăţii, se traduce prin uniformi-
zarea şi masificarea fără precedent a 

gusturilor, a stilurilor, a modei, a 
obiceiurilor, inclusiv sub forma aşa-
numitei pretinse individualizării a 
look-ului. Astăzi, pretutindeni opiniile 
politice reamintite cu insistenţă de 
marea presă de informare nu sunt 
decât nişte amintiri din cele mai vechi 
timpuri. De asemenea, din moment ce 
oamenii sunt supuşi solicitărilor 
reţelelor globale de informare deţinute 
de câteva multinaţionale, singurul şi 
unicul scop al presei este acela de a 
repune în scenă în diverse moduri 
profitul maxim şi legitimizarea sa ca 
„stare naturală a societăţii moderne.” 
Noi profituri mereu reactualizate prin 
crearea unor noi nevoi ce fac viaţa 
celor mai mulţi oameni să se desfă-
şoarare sub egida unor lipsuri per-
manente, care nu mai permit atingerea 
unei anumite deplinătăţi a omului în 
casa sa pământească, ci îi deschide 
calea confuză a rătăcirilor cu o poftă 
permanentă în sânul abundenţei lu-
crurilor sau, ca într-un vis cu ochii 
deschişi, în lipsuri. Astfel, obsesia 
pentru obţinerea de ştiri actualizate în 
mod constant pare să nu umple 
niciodată o anxietate fundamentală 
care cauzează această lipsă a libi-
doului atât de caracteristică oamenilor 
din megalopolisuri occidentale, ale 
căror locuitori sunt cei mai mari 
consumatori de „Prozac”. 

Despre reţelele mondiale de tele-
viziune nu este prea mult de spus 
întrucât suntem martori de peste un 
sfert de secol ai unei transformări 
totale a experienţei existenţiale a 
omului, şi în special a omului occi-
dental urbanizat. Odată cu accele-
rarea globalizării informaţiei şi a 
publicităţii, foarte repede, şi din ce în 
ce mai repede, omul în hotarul său 
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pământesc a fost prins în plasa 
capcanei mortale a datoriei şi a 
creditului (la scară individuală dar şi 
cea a statelor), care-l conectează la 
bani şi la venerarea obiectelor din 
producţia industrială şi la imaginile 
acestora. Raporturile pe care omul le 
avea deja stabilite altă dată cu lumea 
– adică, cu ceea ce rămâne din pre-
zenţa naturii ca o minune a simplei 
sale prezenţe13, sau ceea ce rămâne 
din alteritatea ca diferenţă majoră şi 
totuşi încă umană, chiar dacă a fost 
făcută din violenţă, sau ceea ce apare 
ca ceva neaşteptat, inexplicabil în 
transmiterea unei prezenţe a trans-
cendentului – au fost reduse la o 
simplă experienţă a bunurilor şi a 
materiilor prime întrucât aceasta se 
deghizează ca fiind o luptă religioasă 
ca aceea a islamismului radical sau 
precum caritatea ONG-urilor. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru experienţa 
de muncă ce a pierdut această ra-
portare la materie (sensul lui techne), 
care permitea omului să înţeleagă 
puterea sa demiurgică în faptul că 
oferea formă şi funcţie materiei. 
Acum, informatica nu îi oferă decât 
imagini virtuale. Toate relaţiile noastre 
cu lumea sunt nu numai mediate de 
mass-media, ci modificate de imagi-
nile care legitimează diferitele moduri 
de Îmbarcare sau Dispozitiv (Ge-
stell), această nouă Sfânta Treime a 
modernităţii: Tehno-ştiinţa, Capitalul, 
Profitul. Mişcare pe care Gianni 
Vattimo a rezumat-o printr-o per-
fectă formulă sintetică: experienţa 
existenţială a omului se consumă în 
şi prin „uzura fiinţei prin valoarea de 
schimb” sau, pentru a o spune într-o 
manieră mai simplă, atunci când 
bunăstarea epuizează fiinţa. Deci, nu 

este întâmplător că Trilateralul in-
sistă atât asupra controlului reţelelor 
de comunicaţii prin satelit deţinute 
de către unele companii media occi-
dentale puternice; nu este întâm-
plător că toate guvernele, demo-
cratice sau totalitare, cenzurează 
această posibilitate de informare mai 
liberă reprezentată de reţelele de pe 
internet; nu este întâmplător că sub 
forma degradată a unei reacţii 
întârziate, de restaurare şi în con-
secinţă derizorie, Europa, stimulată 
de eforturile groteşti ale Franţei, a 
încercat în 1992 să impună o ex-
cepţie culturală în timpul nego-
cierilor de la GATT, a căror rezultate 
slabe le vedem acum. 

Acest fenomen de standardizare 
în multiplicarea aceluiaşi ad libitum 
oferit de tehnica triumfătoare este 
consubstanţial dezvoltării urbane de 
care, de la naşterea sa, presa de in-
formare a fost legată şi pe care a 
lăudat-o. Astăzi, în spaţiul megalo-
polisului (există oraşe, Cairo sau Mexico, 
mai populate decât România), model 
al unui habitat urban generalizat, 
reţelele de televiziune acoperă cu 
plasa lor invizibilă şi atotputernică a 
undelor concentrările umane în care 
nu există nicio altă experienţă de 
lume decât individualismul exacer-
bat şi cu o unitate familială explo-
dată, mutilată, devenită martorul 
arhaic al vremurilor antice. Metro-
pola se prezintă deci ca o juxta-
punere a oamenilor atomizaţi ce 
formează împreună o masă de in-
divizi identici consolidaţi în ultimii 
treizeci de ani de teoria genului, 
unde bărbat sau femeie este acelaşi 
lucru, unde fiecare, crezând că 
trăieşte un destin personal, nu face 
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decât să urmeze traseele prestabilite 
pentru un timp îndelungat ce vizează 
munca şi şomajul, valoarea de 
schimb şi profitul, care să menţină în 
mod continuu polii bogăţiei şi pe cei 
ai sărăciei. 

Epoca noastră este marcată, 
printre alte fenomene incredibile, de 
dispariţia ţărănimii ca o cultură şi nu 
ca o activitate productivă industrială, 
adică de sfârşitul ultimei activităţi 
umane unde experienţa de muncă 
făcea parte din sacralizarea obiectu-
lui de producţie, pământul, cu multe 
ritualuri care nu au fost asociate cu 
fertilitatea acestuia. Aceasta extincţie 
a însemnat identificare agriculturii 
cu industria, iar spaţiile cele mai 
puţin fertile sau mai puţin accesibile 
au fost transformate de mercan-
tilismul turistic într-un spectacol al 
mărfurilor. Mai mult, nu mai există 
niciun spaţiu, niciun grup uman care 
să nu fie astăzi, într-un fel sau altul, 
supus legilor mărfurilor şi ale 
profitului. 

Suntem atât martori, cât şi actori 
ai unei veritabile mutaţii antropo-
logice a omului14 unde fiecare 
„fiinţă” (das Seiend)15 non-occiden-
tală trebuie să respecte locul şi rolul 
atribuit de occidentalizarea mondială 
care, după ce a cucerit totul, secretă 
din ea însăşi Fiinţa în întregime în 
încarnările sale imediate subsumate 
în mărfuri. Mutaţia antropologică se 
manifestă în diferite forme metise şi 
sincretice între ceea ce este încă 
extras din arhaic şi marşul irepresibil 
al modernităţii întârziate, noul 
Physis, marfa, în hybris-ul logicii 
productive. În spatele acestei occi-
dentalizări, înţeleasă şi exprimată, în 
general, ca o pozitivare a lumii, se 

situează respingerea în iraţionalism a 
tot ceea ce nu se încadrează în 
această logică a producţiei de mo-
ment, dar care, în cele din urmă, nu 
este altceva decât punerea în rezervă 
a posibilelor producţiilor fără sfârşit. Dar 
această obiectivare permanentă în 
curs de desfăşurare n-are niciun alt 
nume decât cel al nihilismului. 

În această dinamică a moder-
nităţii întârziate, informarea maselor, 
presa şi mai mult mass-media audio-
vizuală nu sunt decât instrumente ale 
operaţiunilor şi ilustrări ale acestui 
nihilism pe care îl ascund sub repe-
tarea perpetuă a pozitivării tuturor 
fiinţelor-marfă ca adevăr, adică ca o 
versiune nouă a Frumosului şi a 
Binelui. Or, un Adevăr este cu atât 
mai efemer cu cât sistemul de profit 
solicită reînnoirea constantă a obiec-
telor pentru a menţine dorinţa în 
câmpul psihologic (libidoul) şi lipsa 
din destinul historial din Dispozi-
tivul-îmbarcare (Ge-stell), să spunem 
şi din socius. Acesta este motivul 
pentru care discursul politic al puterii 
nu a fost niciodată atât de mult 
ascuns în spatele pacifismului voca-
bularului economic, a legilor sale 
presupuse ca fiind ştiinţifice şi insur-
montabile (neoliberalismul) şi presu-
pusa etică a societăţii de consum. În 
spatele moralismului drepturilor 
omului stă uitarea politicii cu odele 
sale faţă de democraţia reprezen-
tativă a maselor şi libertatea mass-
mediei; în spatele unui umanism 
abstract uituc al omului real în căile 
şi manierele sale, în tulburarea sa, în 
neliniştile sale, în temerile sale, 
vedem umanitatea fiind înlocuită cu 
politica, fapt ce ascunde un război 
economic cât mai feroce16. Toate 
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acestea sunt realizate de către mass-
media care munceşte din greu să ne 
facă să credem acum că bunăstarea, 
physis-ul ca sumă a mărfurilor, a luat 
numele Fiinţei17. 

În răspunsul său, Zur Seinsfrage, 
pe care Heidegger l-a oferit textului 
lui Ernst Jünger, Über die Linie, 
acesta scria următoarele rânduri: 
„Denn es gehört zum Wesen des 
Willens zur Macht, das Wirkliche, 
das er be-mächtigt, nicht in der 

Wirklichkeit erscheinen zu lassen, 
als welche er selber vest”18.  

Înţelegem acum de ce în prezentul 
nostru a vorbi despre democraţia 
reală a maselor, despre o democraţie 
unde oamenii ar lua în grijă viitorul 
lor cu un minim de cunoaştere a 
cauzelor este o poveste, o ideologie 
sau mai bine zis este masca sedu-
cătoare sau plină de grimase a esenţei 
modernităţii: nihilismul. 

 
 
Note 
 
1 Este interesant faptul că grecii 

atribuie cuvântului εργον doar un 
anumit sens: o acţiune de a face 
ceva; la fel era şi la Homer, unde, de 
exemplu, era vorba despre lucrarea 
pământului, şi în dialectul ionian, 
unde εργον se opune lui λογος. Ne 
putem imagina deja toate comen-
tariile pe care le-am putea dezvolta 
pe această temă! 

2 Reţineţi că în timpul Revoluţiei de-
viza, inclusiv cea a iacobinilor, a 
fost: „Republica unică şi indivizi-
bilă”, lotul democrat fiind absent. Ca 
şi în expresia iconică a Republicii, 
„Libertate, egalitate, fraternitate”, nu 
se aminteşte nimic despre demo-
craţie!!! 

3 Cf. Howard Zinn, A People History 
of America, Harper’s Perennial, 
New-York, 1995. 

4 Cf. Michael Cimino, Heaven’s Gate, 
un film minunat despre războiul civil 
dintre anii 1889 şi 1893, în Johnston 
County în Wyoming, între lati-
fundiari cu ferme specializate în 
creşterea bovinelor şi miile de noi 
imigranţi, în principal din Imperiul 
rus şi din Germania, cărora serviciul 

de migrare le promissese terenuri pe 
care nu le-au mai primit niciodată. 

5 În Franţa şi în Italia se poate observa 
reducerea ziarelor comuniste sau de 
extremă dreaptă, cum ar fi 
L’Humanitate şi L’Unita, Rivarol 
sau Present, la simple fişe informa-
tive care nu supravieţuiesc, spre deo-
sebire de presa de extremă stânga, 
decât din subvenţiile guvernamen-
tale. 

6 Exemplu: cu cât există mai multe 
canale care se ocupă de protecţia 
animalelor sălbatice în rezervaţiile 
din Africa sau din Asia, cu atât mai 
mult dispariţia speciilor se accele-
rează! 

7 Tocmai cu ocazia Primului război 
mondial, în reduta moldovenească, 
pentru a mobiliza trupele, regele 
Ferdinand al României promite o 
reformă agrară şi votul universal.  

8 Ernst Jünger, In Stahlgewittern, 
1920. 

9 Ernst Jünger, Der Arbeiter, 1931. 
10 Integrareea este în mod evident ceea 

ce lipseşte Austro-Ungariei şi ţărilor 
succesoare ale Europei Centrale şi 
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de Est, care au fost născute din 
propria cenuşă. 

11 Acesta se găseşte pe monumentele 
decedaţilor din Primul Război 
Mondial care nu mai sunt mausolee 
memoriale ale unei anumite bătălii, 
unde sunt înregistrate numele şefilor 
de armată (Arcul de Triumf din 
Paris, de exemplu), dar şi pe pietrele 
de căpătîi şi monumentele de piatră 
la picioarele cărora sunt înscrise 
numele tuturor soldaţilor, în ordine 
alfabetică, indiferent de rangul sau 
de clasa socială. Toţi egali în 
moartea pentru Patrie. 

12 Jean-Cristophe Rufin, La Dictature 
libérale, éd. Jean-Claude Lattès, 
Paris, 1994.  

13 Această mutaţie o percepem cu 
acuitate atunci când ascultăm ceea 
ce rămâne încă din cuvintele ade-
vărate ale aborigenilor din Australia 
atunci când aceştia spun: „Pământul 
nu aparţine omului, omul este cel 
care aparţine pământului”. Am găsit 
aici ceea ce Remo Guidieri raporta 
în cartea sa despre L’Abondance des 
pauvres: cu primitivii noi am avut 
de-a face o dată cu „presocraticii 
tropicali”. 

14 Philippe Forget şi Gilles Polycarpe, 
L’Homme machinal. Technique et 
progrès : anatomie d’une trahison, 
Paris, 1990. 

15 “Das Seiend”, o entitate într-adevăr 
percepută, cf., M. Heidegger, 
Einführung in die Metaphysik, Max 
Niemeyer, p. 42. Faptul acestei 
prezenţe se spune „die Seiendheit”.  

16 Ceea ce Gilles Lipovetsky descrie 
frumos ca „Nunta dintre etică şi 
afaceri”, în Le Crépuscule du devoir. 
L’éthique indolore des nouveaux 
temps démocratiques. Gallimard, 
Paris 1992. 

17 La Marx apare formulat astfel: 
lumea este suma mărfurilor produse 
în lume!  

18 „Căci aceasta aparţine esenţei 
voinţei puterii de a nu lăsa realitatea 
pe care aceasta îşi stabileşte puterea 
să apară în această realitate când este 
ea însăşi esenţială”. În M. Heidegger, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1956. Pentru versiunea fran-
ceză, a se vedea " Contribuţii cu 
privire la Fiinţă”, în Question I, 
Paris, 1968 (în traducerea lui Gérard 
Granel). 
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Orice regim politic proclamă un 

tip de legitimitate, fiindcă nici un 
regim politic nu poate să reziste mult 
timp numai prin intermediul exer-
citării forţei sale represive. Pentru a 
funcţiona fără teama de tulburări in-
terne, sau pentru a rezista în even-
tualitatea unui atac din exterior, toate 
regimurile trebuie să întreţină în jurul 
lor o formă de consens social, adică 
să fie acceptate de populaţie ca nece-
sare, sau încă şi mai bine – ca îndrep-
tăţite. Are mai puţină importanţă dacă 

această acceptare survine pe cale 
deliberativă sau în manieră fatalistă, 
important este ca oamenii să credi-
teze guvernarea cu o valoare abso-
lută, eventual sacră, din care să 
rezulte caracterul său intangibil. O 
valoare corelativă aşa-numitului prin-
cipiu al guvernării despre care scria 
Montesquieu, deci resortului care-i 
motivează mental pe supuşi sau 
cetăţeni, asigurând regimului acordul 
lor subiectiv1. Cum sesiza Alexis de 
Tocqueville, inclusiv o reglementare 
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apăsătoare este acceptată pasiv atâta 
timp cât pare de neînlăturat, însă 
devine prilej de scandal public dacă 
se iveşte posibilitatea schimbării. 
Tocmai din acest considerent momen-
tul cel mai critic pentru o putere este 
atunci când încearcă să se reformeze, 
deoarece prin chiar acest act ea îşi 
recunoaşte mai mult sau mai puţin 
clar constituirea defectuoasă, renunţă 
la infailibilitatea sa etică, legitimând 
în schimb curentele contestatare. Isto-
ria culturală şi socială a Franţei ante-
rioare anului 1789, ca de altfel şi 
evoluţiile generate în Uniunea Sovietică 
de reformele gorbacioviste, confirmă 
exemplar observaţiile tocqueville-
iene2. 

Orice regim se pretinde aşadar le-
gitim, îndreptăţit, conform cu noţiu-
nea dreptului, sau mai exact cu ade-
vărul subsumat acesteia, indiferent în 
ce termeni este conceput adevărul: ca 
drept divin, suveranitate naţională, 
necesitate istorică sau acord cu legea 
rasei. Cu atât mai pronunţată este 
nevoia de îndreptăţire argumentată în 
cazul sistemelor liberale şi demo-
cratice, întrucât se întemeiază pe 
acordul explicit al voinţelor subiec-
tive, imposibil de obţinut în absenţa 
unui demers persuasiv inteligibil şi 
rezonabil. Din acest motiv, revoluţiile 
moderne au contrapus universului de 
reprezentări ideologico-simbolice al 
monarhiilor absolute propria lor legi-
timitate principială, înscrisă în decla-
raţii ale drepturilor individuale care 
stabileau corespondenţa dintre acţi-
unea politică şi axiomele morale ale 
raţiunii eterne. În această corespon-
denţă se originează gândirea juridică 

normativistă, inspirată de apriorismul 
kantian, care consideră că normele 
morale şi ideea dreptului premerg 
politicii, al cărei rol este să le con-
sacre legal şi să le protejeze; din 
această perspectivă politica repre-
zintă esenţialmente acţiunea de reali-
zare a binelui şi adevărului în exis-
tenţa cotidiană.  

La antipodul normativismului şi al 
filosofiei idealiste a drepturilor se 
află viziunea decizionstă şi realismul 
politic, aşa cum se regăsesc acestea în 
formulările lui Niccolò Machiavelli, 
Thomas Hobbes, Karl Marx ori 
Herbert Spencer, pentru care politica 
înseamnă prin excelenţă exercitarea 
puterii, capacitatea de a se impune în 
cele din urmă prin aplicarea violenţei 
legitime a statului. Instituţionalizarea 
unor drepturi, legiferarea în general 
nu înseamnă altceva decât materia-
lizarea unei poziţii de forţă în so-
cietate, sau ca să parafrazăm sin-
tagma sofistului Trasymachos din 
Republica, materializează pur şi sim-
plu voinţa celor mai tari. Este o 
ipostază probabil mai puţin conve-
nabilă sub aspectul imaginii de sine a 
umanităţii, susceptibilă să certifice 
sintagma homo homini lupus, dar şi 
aceasta revendică pentru sine confor-
mitatea cu adevărul, cu realitatea 
nedisimulată a conflictului social şi a 
luptei neîncetate pentru putere.  

Nu intenţionăm să discutăm aici 
justificarea normativismului, respec-
tiv a decizionismului, de natură să ne 
conducă pe terenul categoriilor ab-
stracte şi al dizertaţiilor despre 
conştiinţa morală. Este posibil ca 
exemplele factuale să ne indice mai 
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degrabă o soluţie de mijloc. Dacă 
lăsăm însă deoparte motivaţiile filo-
sofice şi ne referim la registrul 
practic în care se afirmă existenţa 
drepturilor, constatăm că adeseori se 
uită un lucru, şi anume că acestea 
presupun în mod corelativ obligaţia 
respectării lor, fie de către alte per-
soane, fie de către stat. Afirmarea 
unor drepturi implică aşadar un ra-
port social, ce devine prin extensie un 
raport de putere la nivelul ansam-
blului societăţii. În această calitate 
relaţională, care prescrie pe lângă 
afirmare şi conformarea (alt cuvânt 
pentru ascultare), drepturile au o fina-
litate politică, întrucât vizează orga-
nizarea instituţională şi prescrierea 
legală a comportamentelor conside-
rate juste ori socialmente dezirabile. 
Preferinţa pentru anumite instituţii, 
comportamente, norme nu este însă 
general valabilă, ci variază potrivit 
statutului material şi profilului su-
biectiv al indivizilor şi grupurilor. 
Prin urmare, indiferent ce motivaţii 
filosofice au prezidat formularea teo-
retică a drepturilor, acestea se înscriu 
din punctul de vedere al aplicabilităţii 
în contextul intereselor. Proclamarea 
lor nu este aşadar „inocentă”, în 
sensul că nu exprimă o vocaţie strict 
principială; ea traduce aşteptări şi 
dorinţe concrete mai mult sau mai 
puţin conflictuale, sau altfel spus 
încercarea unor actori sociali şi 
politici de a consacra legislativ 
punctul lor de vedere, şi pe cale de 
consecinţă obligativitatea celorlaţi de 
a-l respecta. Faptul că nu se poate 
legifera orice ( spre exemplu crima, 
furtul, incestul) susţine opinia nor-

mativiştilor, care cred că există impe-
rative morale universale. Dincolo 
însă de această limită a simţului 
comun şi a conservării speciei, sursa 
legii se regăseşte frecvent în evoluţia 
raporturilor concurenţiale din socie-
tate, vizând îndeosebi distribuţia bogă-
ţiei şi controlul aparatului de represiune. 

Pentru opinia publică sau pentru 
ceea ce s-ar chema „conştiinţa” de-
mocratică, asocierea drepturilor cu 
interesele, dominaţia, la rigoare cu 
exerciţiul forţei, riscă să pară inac-
ceptabilă, mai ales dacă democraţia 
este comparată cu regimuri mult mai 
represive. În definitiv, revoluţiile 
americană, franceză, cele din secolul 
al XIX-lea, până la mişcările antico-
muniste est-europene din 1989, au 
susţinut că instaurează o societate 
consensuală, fără privilegii şi excep-
tări, bazată aşadar pe egalitate poli-
tică şi pe negocierea instituţională a 
diferendelor. Sistemul democratic de-
termină însă numai posibilitatea le-
gală de gestionare a intereselor plu-
rale, nu dispariţia contradicţiilor ca 
atare. În plus, ideea de interes nu 
trebuie asociată exclusiv cu grupurile 
privilegiate, percepute ca ilegitime; 
există şi interese ale majorităţii, im-
pozabile absolutismului sau oligar-
hiei, de pildă interesele „stării a treia” 
în Franţa prerevoluţionară, sau ale 
popoarelor latino-americane revoltate 
contra Coroanei spaniole, ca atare 
interese perfect asimilabile în cadrul 
reflecţiei şi activităţii democratice. 

Problematica drepturilor minorită-
ţilor, în particular ale minorităţilor 
etnice şi rasiale, a debutat în Statele 
Unite ale Americii din anii 1960, ca 
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reacţie la disfuncţionalităţile demo-
craţiei liberale, confruntată cu discri-
minarea legală şi materială a popu-
laţiei de culoare. În tradiţia gândirii 
„părinţilor fondatori”, a liberalismu-
lui în general, ideea de minoritate 
avusese mai curând o semnificaţie 
negativă, asociată cu egoismul de 
grup împotriva binelui colectiv3. Nici 
critica socialistă nu insistase asupra 
minorităţilor, concentrându-se pe 
obiectivul completării democraţiei 
politice cu democraţia economică la 
nivelul întregului corp civic. Din 
perioada respectivă însă, stânga inte-
lectuală, chiar mai mult decât parti-
dele socialiste sau comuniste, a 
început să frecventeze chestiunea ex-
cluderii minoritare ca parte a feno-
menului dominaţiei coloniale şi capi-
taliste, întrevăzută inclusiv prin prisma 
resorturilor culturale şi a discrimi-
nării subliminale de gen. Este impe-
rialismul identificat, spre exemplu, de 
Edward W. Said în literatura lui Jane 
Austen, care, potrivit autorului, ar 
opera o identificare insidioasă a uma-
nităţii cu modul de viaţă occidental, 
justificând pe cale de consecinţă aşa-
zisul rol civilizator şi expansinismul 
european în Africa şi Asia4. Trans-
pusă pe terenul organizării statale, 
critica socială pătrunsă de relati-
vismul postmodern şi de grija pentru 
elementul individual (pentru semni-
ficaţie mai mult decât pentru semni-
ficant) a pus în discuţie însuşi prin-
cipiul fondator al organizării respecti-
ve, şi anume naţiunea. În context, 
puterea majorităţii concepută exclu-
siv în termeni juridici, indistincţi sub 
aspectul apartenenţei etnice sau 

rasiale, nu mai traducea suveranitatea 
naţională ci un raport constitutiv de 
subordonare intercomunitară, consi-
derat ilegitim din perspectiva plura-
lismului democratic şi a dreptului la 
prezervarea identităţii culturale co-
lective. A susţine identitatea şi drep-
turile grupurilor minoritare împotriva 
ideologiei eurocentriste şi, după caz, 
falocratice, implicită în pretenţiile de 
conformare ale statului-naţiune, părea 
să echivaleze cu a promova interesele 
categoriilor defavorizate în faţa ex-
ploatării şi a mecanismelor de control 
specifice statului-întreprindere. Printr-o 
serie de medieri conjuncturale asupra 
cărora nu insistăm aici, s-a ajuns 
astăzi la proclamarea drepturilor co-
lective ale minorităţilor, cunoscută şi 
sub numele de comunitarism. 

Presupoziţia că minoritarii sunt 
săraci, defavorizaţi, că primesc salarii 
mai mici decât majoritarii sau că li se 
restrânge accesul la deciziile publice 
se verifică într-o serie de situaţii, în 
special când vine vorba despre emi-
granţii de primă generaţie. Altmin-
teri, dacă de referim la minorităţile 
etnice care trăiesc în Europa dintot-
deauna, se observă că şi-au dezvoltat 
propria ierarhie, cuprinzând de la 
şomeri până la oameni de afaceri 
prosperi. Dincolo însă de această 
realitate sociologică, susceptibilă să 
recalibreze unele teze ale stângii cu 
privire la natura şi ipostazele domi-
naţiei în structurile statului modern, 
practica instituţională a drepturilor 
colective ale minorităţilor are ca efect 
pervers consolidarea poziţiilor de 
factură oligarhică în societate, exact 
în detrimentul categoriilor populare. 
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Altfel spus, indiferent de motivaţiile 
principiale declarate, acestea servesc 
finalmente mai degrabă interesele 
puterii financiar-tehnocratice decât 
pe ale oamenilor simpli, ceea ce 
transformă pretenţiile de critică la 
adresa sistemului într-un nonsens. Un 
simptom al compatibilităţii dintre 
afirmarea drepturilor minorităţilor şi 
establishment îl reprezintă adoptarea 
de către Consiliul Europei, la 1 fe-
bruarie 1995, a „Convenţiei cadru 
pentru protecţia minorităţilor naţio-
nale”, care consacră deja, probabil şi 
sub impactul mediatic al războiului 
civil din fosta Iugoslavie, obligaţia 
statelor, aşadar a majorităţilor repre-
zentate politic, de a le ocroti şi a le 
recunoaşte organizaţiile5.  

Nu există un regim unitar al drep-
turilor aferente minorităţilor. În Statele 
Unite ale Americii şi în Uniunea 
Europeană ele comportă mai multe 
formulări teoretice şi juridice, de la 
cele care privesc persoanele aparţi-
nând minorităţilor, până la drepturile 
alocate grupurilor ca atare, pe criterii 
de identificare colectivă. (În prima 
variantă asistăm la încercarea de aco-
modare a liberalismului cu exigenţele 
protecţiei minorităţilor, în cea de-a 
doua liberalismul este redus la 
irelevanţă în cadrul comunitarismului 
multicultural). În esenţă însă, măsu-
rile concrete au în vedere adoptarea 
unei legislaţii speciale destinată să 
faciliteze integrarea minoritarilor 
(ceea ce se cheamă „discriminare po-
zitivă”), respectiv transferul unor 
atribuţii ale statului-naţiune către 
unităţile teritoriale ale minorităţilor, 
în virtutea principiilor autogestiunii şi 

subsidiarităţii6. Rolul statului nu mai 
este aşadar unul neutru, de arbitru al 
conflictelor sociale; acesta are obli-
gaţia să intervină activ în favoarea 
minorităţilor, asigurându-se totodată, 
din punct de vedere instituţional, că 
majoritatea nu este în măsură să le 
conteste statutul, sau mai precis trata-
mentul aparte, receptat ca o formă de 
privilegiere. Tocmai acest risc îl anti-
cipează „Ordonanţa privind preve-
nirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare”, adoptată de guver-
nul României în anul 2000, care la 
articolul 2, alineatul 4, precizează că 
măsurile în sensul egalităţii de şanse 
dintre persoane şi comunităţi, precum 
şi măsurile pozitive în favoarea 
grupurilor defavorizate nu au caracter 
discriminatoriu (se subînţelege, faţă 
de restul populaţiei).  

Prin consecinţele sale, consacra-
rea drepturilor minorităţilor depăşeşte 
problematica particulară a identităţii 
culturale sau a combaterii extre-
mismului, grevând substanţa actului 
politic în general. Nu mai este vorba 
nici măcar despre interesele grupu-
rilor etnice sau rasiale respective, ci 
despre instrumentalizarea lor legală şi 
morală în confruntarea nedeclarată 
dintre oligarhia financiar-tehnocratică 
şi categoriile populare (muncitorii, 
micii producători agricoli şi o parte a 
clasei mijlocii, confruntată cu rigorile 
austerităţii bugetare). Afirmarea drep-
turilor minorităţilor atrage obligaţia 
corelativă a majorităţii de a le re-
specta, cum se prevede spre exemplu 
în „Hotărârea privind aprobarea 
Strategiei guvernului României de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor”, în 
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care se înscrie formal „dreptul ori-
cărei minorităţi, implicit al minorităţii 
romilor, de a participa activ la elabo-
rarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor publice referitoare la 
această minoritate, precum şi faptul 
că problematica minorităţilor trebuie 
considerată în ansamblul societăţii 
româneşti...”7. Consacrarea acestui 
raport înseamnă două lucruri: pe de o 
parte se circumscrie aprioric dreptul 
suveran al majorităţii de a legifera, în 
condiţiile în care, din punct de vedere 
democratic, voinţa pozitivă liber ex-
primată a majorităţii poate să decidă 
orice, mai puţin restrângerea drep-
turilor omului, în absenţa cărora 
democraţia ca atare încetează; pe de 
altă parte se limitează posibilităţile şi 
disponibilitatea mobilizării politice a 
majorităţii populare, singura capabilă 
să exercite o presiune eficientă la 
adresa sistemului. 

Dislocarea structurilor administra-
tive ale statului, reconsiderarea cate-
goriei cetăţeniei în sensul determi-
nării persoanei într-un cadru mai larg 
decât cel strict juridic, reconsiderarea 
însăşi a reprezentativităţii civice ab-
stracte prin includerea datelor de 
identificare etno-rasiale concrete, 
echivalează cu estomparea politi-
cului, adică a viziunii generale asupra 
puterii, înlocuită cu gestiunea biro-
cratico-financiară a contextelor so-
ciale particulare. Într-o exprimare 
sintetică, statul se retrage, iar atribu-
ţiile sale sunt preluate (cel puţin 
tendenţial) de entităţi nonguverna-
mentale precum comunităţile cultu-
rale şi etnice, corporaţiile multinaţio-
nale şi organizaţiile societăţii civile8. 

Parlamentarii şi miniştrii lasă aşadar 
locul administratorilor şi experţilor, 
după cum importanţa decizională a 
partidelor şi sindicatelor scade în 
favoarea grupurilor de interese şi de 
presiune. (Exagerat sau nu, este 
simptomatic faptul că unii consideră 
Grupul Bilderberg drept guvernul 
mondial din umbră). Din această 
perspectivă, devalorizarea statului şi 
a politicului înseamnă de fapt deva-
lorizarea democraţiei în beneficiul 
conducerii tehnocratice, adică legiti-
marea elitismului corporatist ca mo-
del de guvernare. Chestiunea nu se 
reduce deloc la un exerciţiu retoric 
sau la un caz local. Aşa-numitul 
Tratat de Guvernanţă Fiscală, adoptat 
în anul 2012 la nivelul Uniunii 
Europene, scoate în mod formal 
politica bugetară a statelor membre 
de sub controlul suveran al parlamen-
telor naţionale, pentru a o subordona 
experţilor Comisiei Europene, care 
nici nu au fost mandataţi prin vot de 
cetăţeni să hotărască aşa ceva, nici nu 
răspund în faţa acestora. 

În contextul aceste relaţii de pu-
tere dintre statele-naţiune şi finanţa 
internaţională se inserează instrumen-
talizarea drepturilor minorităţilor, in-
vocate în scopul constrângerii posibi-
lităţilor de acţiune ale majorităţii. La 
ora actuală, interesele finanţei 
internaţionale sunt satisfăcute poate 
cel mai bine prin intermediul structu-
rilor instituţionale supranaţionale, 
mai ales prin intermediul Comisiei 
Europene, întrucât este în măsură să 
introducă reglementări valabile în 
acelaşi timp pentru mai multe ţări, 
evitându-se negocierile prelungite cu 
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fiecare guvern în parte şi eventualele 
neconcordanţe păgubitoare pentru 
bănci sau cotaţiile bursiere. Consti-
tuirea „troicii” compusă din Comisia 
Europeană, Banca Centrală Europeană 
şi Fondul Monetar Internaţional, 
pentru a gestiona problema datoriei 
externe a Greciei, corespunde acestei 
conivenţe a instituţiilor europene cu 
finanţa internaţională. Dincolo de 
faptul, cu titlu personal, că fostul 
preşedinte al Comisiei, José Manuel 
Barroso, a intrat după ce şi-a încheiat 
mandatul de comisar în conducerea 
firmei Goldman Sachs, responsabilă 
printre altele de criza declanşată în 
2008, politicile publice impuse la 
nivelul Uniunii Europene vizează de 
fapt acoperirea investiţiilor neperfor-
mante ale sistemului financiar. Mai 
exact, este vorba de preluarea pier-
derilor băncilor private în sarcina 
statelor, sub sintagma „datoriilor su-
verane”, şi de promovarea aşa-zisei 
discipline bugetare, echivalentă cu 
regimul de austeritate. În aceste cir-
cumstanţe, confruntate cu reducerea 
cheltuielilor sociale, cu scăderea sala-
riilor şi concedierile masive, catego-
riile populare tind să se replieze în 
jurul instituţiei capabile să le susţină 
interesele printr-o politică protecţio-
nistă: statul-naţiune, fenomen cunoscut 
îndeobşte sub numele de suveranism. 
Reacţiile suveraniste sunt mai vechi 
şi nu privesc exclusiv Europa. Printre 
ele se numără votul negativ dat 
proiectului de Constituţie europeană 
la referendumurile din Franţa şi 
Olanda în 2006, ieşirea Marii Britanii 
din Uniunea Europeană în 2016 şi 
alegerea lui Donald Trump ca 

preşedinte al Statelor Unite ale 
Americii în acelaşi an. În faţa acestei 
contestări electorale, în ultimele două 
împrejurări adepţii establishment-ului 
au acuzat direct lipsa de maturitate a 
populaţiei sărace şi neinstruite, re-
ceptivă la ceea ce se apreciază a fi 
demagogia populistă. 

Dezvoltat până la ultima lui con-
secinţă logică, suveranismul nu re-
prezintă o altă opţiune în cadrul siste-
mului, ci o negare a însuşi sistemului 
bazat pe liberul schimb, practica 
delocalizării marilor firme în ţările cu 
mână de lucru ieftină şi pe formulele 
de conducere supranaţionale, aşadar 
pe supremaţia pieţelor nereglemen-
tate şi pe transferul de atribuţii de la 
statele-naţiune către Uniunea Europeană 
şi chiar către organismele financiare 
internaţionale. Deşi obiectivele sale 
sunt limitate conjunctural, în virtutea 
raporturilor de forţă existente, atitudi-
nal, motivaţional suveranismul presu-
pune o reconversie valorică substan-
ţială, revenirea în fond la formula in-
tegratoare a civismului şi la reperele 
identitare ale statului-naţiune, fiindcă 
un demers protecţionist, cu aplica-
bilitate generală, nu poate fi susţinut 
decât de către un corp politic ce se 
autoreprezintă omogen calitativ, în 
care fiecare individ se percepe ca 
membru al unei entităţi politice în 
stare să acţioneze în mod unitar9. 
Tipul acesta de reconversie valorico-
antropologică este de natură, pe de o 
parte, să delegitimeze în mentalul 
colectiv principiile de funcţionare ale 
capitalismului speculativ individu-
alist (libertarian), iar pe de altă parte 
să mobilizeze efectiv masele în 
favoarea programului suveranist.  
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Ca să prevină, ori să deturneze 
asemenea evoluţii periculoase, repre-
zentanţii puterii financiar-tehnocra-
tice, începând cu liderii Uniunii 
Europene, recurg la echivalarea com-
promiţătoare a suveranismului cu na-
ţionalismul extremist şi a protecţio-
nismului cu antiimigraţionismul şi 
xenofobia, sau le cuprind pe toate sub 
eticheta la fel de infamantă a popu-
lismului, aplicată indistinct lui Viktor 
Orban şi Alexis Tsipras, lui Donald 
Trump şi Nigel Farage. Se escamo-
tează astfel nu numai diferenţele 
ideologice dintre aceştia, dar şi re-
sorturile adevărate ale oamenilor, 
faptul că maghiarii, de pildă, sunt 
animaţi mai puţin de veleităţile auto-
ritare ale lui Viktor Orban, şi mai 
mult de încercările acestuia ca şef al 
guvernului de a tempera exigenţele 
Fondului Monetar Internaţional pe 
terenul austerităţii. Votul în favoarea 
partidelor naţionaliste nu înseamnă 
bascularea electoratului popular în 
direcţia extremismului, ci reflectă 
deplasarea acestora către stânga eşi-
cherului, în condiţiile în care par-
tidele socialiste şi-au abandonat în 
mare măsură electoratul muncitoresc 
în favoarea mediului de afaceri, pro-
movând un program de centru şi 
conformismul europenist. Constatăm 
o schimbare inclusiv în privinţa ter-
minologiei utilizate, în sensul că nu 
se mai vorbeşte atât despre euroscep-
tici, scepticismul fiind o trăsătură 
perfect acceptabilă, cât despre euro-
fobi, cuvânt ce sugerează o notă de 
exclusivism şi agresivitate. Pentru a 
incrimina suveranismul şi a obstrucţi-
ona moralmente şi legal mobilizarea 

majorităţii populare în favoarea statu-
lui-naţiune se recurge la drepturile 
minorităţilor, care stabilesc limite 
imprescriptibile acţiunii majorităţii. 
Voinţa ei pozitivă, decelabilă empiric 
prin vot, este cenzurată pe această 
cale în numele conceptului abstract al 
dreptăţii etno-culturale, iar autorităţii 
suverane a statului-naţiune i se supra-
pune jurisdicţia tribunalelor interna-
ţionale10.  

Din moment ce se proclamă că 
drepturile prevalează în raport cu de-
cizia politică, situaţia pare să core-
spundă gândirii juridice normativiste. 
În realitate însă, afirmarea drepturilor 
minorităţilor de către liderii actuali 
reprezintă adeseori numai un pretext 
în dinamica intereselor şi a exerci-
ţiului guvernării. Această motivaţie 
pragmatică se întrevede şi din per-
spectiva condiţionării afective a mo-
bilizării populare în partide, sindicate 
şi la vot, imposibilă în absenţa senti-
mentului de solidaritate. O solida-
ritate realizabilă în termenii civismu-
lui, sau eventual în funcţie de apar-
tenenţa social-profesională, care trans-
gresează deosebirile etnice şi rasiale. 
Comunitarismul, în schimb, punând 
accentul pe drepturile colective ale 
unor segmente de populaţie în inte-
riorul statului, scindează afectiv şi 
voliţional categoriile populare, după 
cum demonstrază violenţele ce au 
cuprins cartierele muncitoreşti din 
Franţa sau Marea Britanie, în care au 
fost antrenaţi majoritari şi minoritari 
din medii sociale relativ apropiate.  

Nu vrem să spunem că proble-
matica minorităţilor ar fi irelevantă în 
sine. Fluxul migrator din Africa şi 
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Asia, mişcările de populaţie în inte-
riorul Uniunii Europene, resimţite 
major pe piaţa muncii şi în viaţa de zi 
cu zi, constituie provocări admini-
strative şi economice reale, ce nece-
sită soluţii structurale. Este insufi-
cient, spre exemplu, să introduci con-
trolul la frontieră, de vreme ce nu se 
rezolvă cauza profundă a migraţiei 
ilegale, şi anume decalajul dintre 
ţările bogate şi cele sărace. Cu atât 
mai puţin nu considerăm că toţi susţi-
nătorii drepturilor minorităţilor sunt 
subiectiv adepţii preponderenţei deci-
zionale a băncilor şi birocraţiei supra-
naţionale. Totuşi, prin implicaţiile 
sale instituţionale, sociale şi mentale, 
prin faptul că generează solidarităţi 
de grup autoreferenţiale („paro-
hiale”), incapabile de o concertare 

general-democratică, la scară naţio-
nală, comunitarismul rămâne un mo-
del favorabil finalmente centrelor de 
putere financiar-tehnocratică, împo-
triva încadrării politice a majorităţii 
la nivelul statului-naţiune. Consti-
tuirea unei astfel de majorităţi, cu po-
tenţial antioligarhic, se află deocam-
dată în faza de tendinţă. Spunem 
„potenţial” fiindcă influenţa marii 
finanţe are capacitatea să se acomo-
deze şi să se exercite inclusiv în ca-
drul civico-deliberativ al statului-
naţiune, este drept, în condiţii mai 
puţin favorabile decât astăzi. Oricum, 
realizarea majorităţii respective pare 
să fie miza centrală, explicită sau 
subînţeleasă, a disputelor ideologice, 
politice şi juridice contemporane. 
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Cum se confecţionează o majoritate parlamentară prin lege - 
reforma sistemului electoral din Republica Moldova 

 
(How to fabricate a parliamentary majority using the law –  

the reform of the electoral system from The Republic of Moldova) 
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Abstract: The article deals with the problem of political stability in Moldova 
and the type of political regime that would ensure a safer future for the country.. 
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Efectele sistemului majoritar 
şi ale reprezentării propor-
ţionale 
 
La începutul anului 2017, Partidul 

Democrat propunea reforma sistemu-
lui electoral din Republica Moldova 
prin trecerea la sistemul de vot 
majoritar. Propunerea a fost intens 
criticată, s-a vorbit foarte mult despre 
tendinţa de a trece la un sistem 
autoritar prin eliminarea mai multor 
partide dintr-un Parlament ales pe 
baza acestui sistem de vot. S-au or-
ganizat şi conferinţe la care au parti-
cipat reprezentanţi ai puterii şi ai 
opoziţiei care doreşte păstrarea repre-
zentării proporţionale.  

Întrebarea relevantă este ce fel de 
regim politic ar asigura un plus de 
democraţie pentru Republica Moldova, 

nu câte partide ar intra în Parlament. 
Orice reformă electorală trebuie să 
aibă un scop pe termen lung, altfel 
degeaba este propusă şi aplicată. 
Contează caracterul Republicii 
Moldova, respectiv stat unitar, cu 
minorităţi care au o agendă politică 
clară, cu lipsa unui control efectiv 
asupra întregului teritoriu, cu un 
preşedinte ales direct şi cu partide 
politice slabe? În principiu, răspunsul 
este afirmativ dar gradul de influenţă 
ai acestor factori în alegerea unui 
sistem electoral este limitat. Într-un 
stat subminat de divizări etnice, po-
litice şi religioase, reprezentarea pro-
porţională asigură reprezentarea co-
rectă a tuturor curentelor minoritare. 
Cei care argumentează în favoarea 
menţinerii reprezentării proporţio-
nale, ar trebui să aibă în vedere că 
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aceasta se dovedeşte a fi benefică dar 
cercetările au arătat că de fapt cliva-
jele preexistente sunt întărite în urma 
aplicării reprezentării proporţionale şi 
nu ameliorate. Partizanii reprezentării 
proporţionale invocă exemplul 
Irlandei de Nord, caz în care introdu-
cerea acesteia în 1997 a asigurat 
reprezentarea mai multor partide în 
Stormont şi discutarea de soluţii la 
conflictul inter-religios în cadrul le-
gislativului. Este adevărat, reprezen-
tarea proporţională s-a dovedit a fi 
benefică timp de aproape 20 de ani. 
Alegerile din luna martie a acestui an 
au creat însă o mare problemă : 
pentru prima dată, o majoritate se 
poate contura în jurul Sinn Fein, 
partid ultra-naţionalist care doreşte 
reunificarea cu Irlanda. Negocierile 
pentru formarea unui nou guvern 
între principalele forţe politice, Sinn 
Fein şi DUP (unioniştii care militează 
în favoarea menţinerii Irlandei de 
Nord în Regatul Unit), sunt blocate. 
Este posibil ca guvernul de la Londra 
să revoce autonomia Irlandei de Nord 
şi să guverneze direct provincia, dacă 
nu se conturează o majoritate anti-
Sinn Fein. Este rezultatul electoral 
din 2017 un efect al sistemului 
electoral? În mare parte, da.  

Partidul Democrat a urmărit cu 
siguranţă un presupus efect al siste-
mului majoritar. Potrivit legii clasice 
a lui Duverger, sistemele majoritare 
produc un sistem de două partide, în 
timp ce reprezentarea proporţională 
produce un sistem multipartidist. 
Scopul lui Vladimir Plahotniuc a fost 
să existe un Parlament în care să fie 
reprezentate doar partidul său şi 

socialiştii lui Dodon, de fapt un 
singur partid unic, urmând a se mima 
confruntarea putere-opoziţie dar în 
realitate fiind asigurată coabitarea 
între un preşedinte şi un prim-ministru 
ce provin din partide diferite. 
Problema este că sistemele majoritare 
nu produc necondiţionat acest efect. 
Arend Lijphart a studiat numărul 
efectiv de partide parlamentare în 27 
de ţări şi a ajuns la concluzia că acest 
indicator este 2,0 în sistemele majo-
ritare, 2,8 în cele mixte şi 3,6 în cele 
proporţionale1. Cu alte cuvinte, nu 
sistemul majoritar produce mai de-
grabă două partide în Parlament, ci 
sistemele mixte. Un alt argument în 
favoarea sistemului majoritar invocat 
de Partidul Democrat este că acesta 
produce guverne dominate de un sin-
gur partid, guverne eficiente şi respon-
sabile. Cercetările contrazic parţial 
acest efect. Potrivit lui Pippa Norrris2, 
doar 56,3% din alegerile organizate 
potrivit sistemului majoritar generează 
guverne compuse dintr-un singur 
partid. Mai mult, sistemele majoritare 
pot produce şi guvernări de coaliţie 
(Marea Britanie în perioada inter-
belică), iar reprezentarea proporţio-
nală poate genera guverne conduse 
pentru multă vreme de un singur 
partid (socialiştii austrieci, laburiştii 
norvegieni sau social-democraţii 
suedezi). Nu este prin urmare deloc 
sigur că un sistem majoritar ar avea ca 
efect intrarea a doar două partide în 
Parlament şi nici că un asemenea 
sistem ar genera un guvern condus de 
un singur partid.  

Cei care neagă avantajele siste-
mului majoritar ar trebui să depă-
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şească cumva anul 1970 când Stein 
Rokkan afirma că este „pur şi simplu 
imposibil” de descris beneficiile 
acestui sistem pentru avansul în 
direcţia democraţiei. Este adevărat, 
multă vreme s-a crezut că în alegerea 
unui sistem electoral trebuie făcută o 
alegere între o mai bună reprezentare 
parlamentară a intereselor divergente 
din societate şi guverne care să con-
ducă responsabil, între partide poli-
tice puternice şi politicieni care să 
poată fi traşi la răspundere (politică). 
S-a considerat că cele două scopuri se 
exclud reciproc. Riscul major al 
sistemului majoritar este să producă 
supra-reprezentarea partidelor care 
câştigă alegerile (în 1997 laburiştii 
britanici au căpătat 43,2% din voturi 
dar 63% din locurile în Parlament), în 
timp ce reprezentarea proporţională 
produce negocieri interminabile 
privind formarea unui nou guvern 
după alegeri (cazul Belgiei sau al 
Olandei), ceea ce generează atracţie 
pentru discursul partidelor populiste, 
discurs care pune în prim plan efi-
cienţa, opusă dezbaterilor sterile. La 
fel ca şi legea lui Duverger, postu-
latul imposibilităţii combinării celor 
două efecte prin intermediul unui 
singur sistem electoral este pus la 
îndoială. Shughart şi Wattenberg au 
arătat într-o lucrare din 20033 că 
sistemul electoral prin care sunt aleşi 
mai mulţi reprezentanţi din aceeaşi 
circumscripţie, pe baza mai multor 
confruntări în mai multe colegii care 
compun circumscripţia respectivă, 
produce în proporţii rezonabile efec-
tele benefice ale sistemului majoritar 
şi ale reprezentării proporţionale. Alţi 

doi autori, Carey şi Hix, au dus mai 
departe cercetările şi în 2010 au 
constatat că acest sistem electoral 
produce guverne formate din două 
sau trei partide4.  

Înainte de apariţia propunerii unui 
sistem mixt, în Republica Moldova 
dezbaterea s-a dus între a alege 
sistemul majoritar pur sau repre-
zentarea proporţională. Guvernul a 
promovat sistemul majoritar fără alte 
argumente decât nevoia de a instaura 
un singur partid la putere, opoziţia a 
apărat reprezentarea proporţională pe 
motivul temerii că nu va intra în 
Parlament. Toate dezbaterile de până 
acum nu au reuşit decât să aducă la 
aceeaşi masă puterea şi opoziţia, 
pentru a exprima argumente în fa-
voarea sistemului majoritar, respectiv 
reprezentării proporţionale. Dezba-
terea din Republica Moldova arată că 
într-adevăr, aşa cum afirma Pippa 
Norris, problema alegerii unui sistem 
electoral a devenit una centrală în 
cadrul dezbaterilor politice din toate 
ţările, depăşind stadiul de discuţie 
marginală. Deocamdată însă, nu sunt 
semne că, indiferent cum ar arăta, 
reforma sistemului electoral va duce 
la un plus de democraţie. Nu ştim ce 
consecinţe ar putea avea introducerea 
sistemului majoritar dar, în condiţiile 
unor partide slabe şi a monopolului 
resurselor financiare de către oli-
garhul Plahotniuc, probabilitatea de a 
genera un sistem autoritar cu doi capi 
ai executivului care se înţeleg foarte 
bine în ceea ce priveşte gestionarea 
puterii este foarte mare. Păstrarea 
reprezentării proporţionale ar face ca 
sistemul coaliţiilor largi de partide, 
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negociate îndelung şi afectate de 
instabilitate cronică, să se perpetueze. 
O privire obiectivă asupra scopurilor 
pe termen lung ale democraţiei din 
Republica Moldova ar face ca 
dezbaterea să ia în calcul şi opţiuni 
de felul celei expuse mai sus. O 
dezbatere polarizată în continuare 
politic va genera, fără îndoială, un 
clivaj politic mai amplu, imposibil de 
gestionat. Politicienii moldoveni ar 
trebui să înveţe din viciile şi virtuţile 
sistemului electoral practicat în 
Irlanda de Nord.  

 
 
Efectele sistemului mixt –
exemplul Ucrainei şi poziţia 
Comisiei de la Veneţia 
 
În anul 2010 Viktor Ianucovici 

câştigă alegerile prezidenţiale din 
Ucraina fără a avea o majoritate în 
Parlament. Din acest motiv, iniţiază o 
reformă electorală prn care dse dorea 
introducerea votului mixt. În 2011 
Comisia de la Veneţia a analizat 
proiectul de lege şi a recomandat ca 
acest sistem electoral să nu fie 
introdus5. În ciuda acestei recoman-
dări, Parlamentul ucrainean adoptă 
proiectul de lege. Opoziţia a acuzat 
Partidul Regiunilor că doreşte acapa-
rarea totală a puterii. Ucraina avusese 
deja experienţa votului mixt, practi-
cat la alegerile din 1998 şi 2002, 
alegeri care nu au fost considerate un 
pas înainte în direcţia democratizării. 
La alegerile din 2012 au fost mituiţi 
alegătorii, s-au folosit din plin fon-
durile guvernamentale pentru candi-
daţii Partidului Regiunilor, s-au 

falsificat rezultate. Dintr-un total de 
450 de locuri, 43 au revenit unor 
candidaţi independenţi, legaţi de 
interesele de afaceri ale grupării lui 
Ianucovici. Organizaţiile internaţio-
nale, UE şi SUA au avut o poziţie 
critică faţă de rezultatele acestor 
alegeri. Alegerile au adus un plus de 
10 mandate Partidului Regiunilor şi 
un minus de 55 de voturi pentru 
Patria, coaliţia partidelor de opoziţie 
pro-europene. 

Pare un scenariu cunoscut? Exact 
acelaşi scenariu se derulează în acest 
moment în Republica Moldova. 
După adoptarea sistemului de vot 
mixt, este de presupus că alegerile 
din 2018 vor da câştig de cauză PD şi 
PSRM, iar candidaţii independenţi 
vor face diferenţa în vederea alcătui-
rii unei majorităţi parlamentare.  

Scenariul aplicat în Republica 
Moldova este însă mai complex decât 
cel aplicat în Ucraina. Cei care l-au 
conceput au în vedere decuparea 
circumscripţiilor electorale ulterior, 
prin mecanisme netransparente, pro-
babil cu puţin timp înainte de desfă-
şurarea alegerilor. Regulile neclare 
referitoare la finanţarea campaniilor 
electorale şi la funcţionarea partidelor 
politice, desfăşurarea în condiţii arbi-
trare a alegerilor în Transnistria şi în 
diasporă completează peisajul unor 
alegeri care vor avea loc împotriva 
standardelor democratice. 

Un aspect ascuns cu bună ştiinţă 
de autorii acestei reforme electorale 
se referă la faptul că în 2013 Comisia 
de la Veneţia a recomandat să fie 
schimbate regulile referitoare la parti-
dele politice şi la finanţarea campa-
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niilor electorale6. Până în acest mo-
ment, nu s-au pus în aplicare aceste 
recomandări. Avizul din 2017 al 
Comisiei de la Veneţia7 porneşte 
explicit de la premisa că înainte de 
orice reformă electorală trebuie puse 
în aplicare recomandările din 2013. 
Autorităţile de la Chişinău sunt infle-
xibile în această privinţă.  

Comisia de la Veneţia porneşte de 
la premisa că un sistem electoral, 
pentru a putea produce rezultate în 
direcţia democratizării, trebuie să 
îndeplinească trei condiţii: legislaţia 
electorală să respecte standardele 
internaţionale, aceasta să fie adoptată 
prin consens, iar dorinţa de a o pune 
în aplicare să se manifeste cu bună 
credinţă. Toate aceste criterii nu sunt 
îndeplinite în cazul legislaţiei electo-
rale propusă în Republica Moldova. 
Comisia de la Veneţia consideră că 
alegerea unui sistem electoral este 
alegerea suverană a unui stat dar 
criteriile enunţate trebuie respectate 
în orice circumstanţe.  

În privinţa sistemului electoral 
mixt propus, Comisia de la Veneţia 
consideră că acei candidaţi indepen-
denţi, aleşi pe baza unui sistem ma-
joritar, ar putea fi influenţaţi de 
oameni de afaceri, reducând astfel 
legitimitatea Parlamentului care ar 
urma să fie ales în acest mod. O altă 
problemă este atribuţia Comisiei 
Electorale Centrale de a stabili limi-
tele circumscripţiilor, neexistând cri-
terii pentru delimitare, aspect care 
poate fi decisiv pentru circumscrip-
ţiile din Transnistria. Este considerată 
o problemă a legislaţiei propuse şi 
existenţa unui prag electoral foarte 

ridicat – este singurul aspect de care 
autorii legii au ţinut cont ulterior, o 
concesie minimă acordată în vederea 
punerii în aplicare a recomandărilor 
Comisiei de la Veneţia.  

Noua lege electorală introduce 
dreptul de recall, revocarea candi-
daţilor aleşi. Comisia de la Veneţia 
consideră că această prevedere este 
contrară regulii interzicerii manda-
tului imperativ înscrisă în Constituţia 
Republicii Moldova la art. 68, alin. 2, 
precum şi împotriva standardelor 
internaţionale.  

Referitor la introducerea sistemului 
de vot mixt, Comisia de la Veneţia 
constată că este practicat în ţări precum 
Germania, Ungaria, Lituania sau 
Japonia, dar acest aspect nu garantează 
un transplant de succes într-o altă ţară. 
Teoria transplantului juridic8 este 
extrem de complexă, iar faptul că se 
face o referire la aceasta în Avizul 
Comisiei de la Veneţia constituie o 
dezvoltare importantă şi un precedent 
interesant de urmărit în viitor.  

Despre delimitarea circumscrip-
ţiilor electorale, legea face referire la 
un ecart maxim de 15% între cea mai 
mică şi cea mai mare circumscripţie. 
Comisia de la Veneţia a validat până 
în prezent ecarturi între 10 % şi 15 
%, din acest motiv 15 % este consi-
derat la limita dintre normele în 
general admise şi cele nedemocratice.  

Cea mai mare problemă identi-
ficată de Comisia de la Veneţia se 
referă la reprezentarea diasporei şi a 
alegătorilor din Transnistria: regulile 
sunt considerate arbitrare şi neclare, 
putând da naştere la nereprezentarea 
unor largi categorii de cetăţeni, iar 
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atribuţiile acordate instituţiilor de stat 
în întregul proces electoral din aceste 
circumscripţii este considerat a fi o 
imixtiune nepermisă din partea gu-
vernului. De asemenea, reprezentarea 
minorităţilor naţionale în Parlament 
este considerată a fi pusă în pericol. 

Greşeala guvernului de la Chişinău 
sau mai degrabă a Partidului 
Democrat, principalul actor politic al 
acestui guvern, partid afiliat socia-
liştilor europeni, este de a considera 
avizul Comisiei de la Veneţia ca fiind 
expresia poziţionării PPE împotriva 
reformei electorale. O evaluare gre-
şită. Avizul Comisiei de la Veneţia 
este redactat în colaborare cu Oficiul 
pentru Instituţii Democratice şi Drep-
turile Omului (ODIHR) al OSCE. 
Poziţionarea PPE în Parlamentul 
European a fost conturată ulterior 
Avizului Comisiei de la Veneţia. 
Grupul socialiştilor europeni nu a 
fost de acord cu menţionarea pro-
blemei reformei electorale în decizia 
Parlamentului European prin care se 
acordă finanţarea nerambursabilă de 
100 de milioane de euro dar nu a 
negat constatările menţionate în 
avizul Comisiei de la Veneţia. Faptul 
că în prezent Comisia Europeană are 
serioase rezerve faţă de reforma 
electorală din Republica Moldova, iar 
SEAE analizează compatibilitatea 
între aviz şi lege, ar trebui să dea de 
gândit guvernului de la Chişinău. 
Socialiştii europeni au încercat să 
sară în ajutorul partenerilor din 
Republica Moldova şi să scoată în 
evidenţă virtuţile noii legi dar 
argumentele expuse de aceştia nu 
sunt convingătoare. 

Ce va urma este previzibil. Pre-
cedentul ucrainean ne arată că pre-
siunile europene în vederea renunţării 
la un sistem electoral nu au nici un 
efect. Chiar şi anularea finanţării 
acordate Republicii Moldova nu ar 
avea vreun efect în această direcţie. 
Un asemenea gest ar încuraja retorica 
promovată de PSRM care critică 
reforma electorală şi cere anularea 
acestei finanţări. Între a acorda 
această finanţare şi a întări PD şi a nu 
o acorda şi a întări PSRM, UE va 
alege calea pragmatismului. Este 
greu însă de spus cum ar trebui să se 
concretizeze acest pragmatism. 

Guvernul de la Chişinău va folosi 
în mod pervers argumentele Comisiei 
de la Veneţia, va afirma că reforma 
electorală, din moment ce este în 
vigoare, nu mai poate fi modificată 
cu un an înainte de desfăşurarea ale-
gerilor. Alegerile din 2018 vor oferi 
un plus de voturi pentru PSRM, un 
minus de voturi pentru PD, compensat 
de intrarea în Parlament a unor 
independenţi susţinuţi de acest partid, 
iar opoziţia pro-europeană va intra în 
Parlament, odată cu reducerea pra-
gului electoral. Aceasta înseamnă că 
actuala formulă politică de la Chişinău 
va fi conservată: un preşedinte opus 
integrării europene dar fără majoritate 
în Parlament şi un partid personal al 
unui oligarh, devotat integrării 
europene doar atâta vreme cât aceasta 
îi aduce un avantaj personal. 

Unde se situează România în 
acest scenariu? Primul-ministru 
Tudose a ales, cu ocazia vizitei de la 
Chişinău de la sfârşitul lunii iulie, 
solidaritatea de partid cu omologii 
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PSD, în locul susţinerii poziţiei ma-
joritare a instituţiilor europene. 
Atunci când Republica Moldova va 
deveni asemănătoare Ucrainei din 
anul 2012, deschizând astfel calea 
unui conflict intern generalizat, 
răspunderea va reveni nu numai elitei 
politice actuale aflată la putere în 
Republica Moldova, ci şi guvernului 

din România care a susţinut un 
asemenea parcurs. Inedită metodă de 
a sărbători împreună Centenarul 
Unirii, având un consens guverna-
mental pe ambele maluri ale Prutului 
în privinţa atenuării democratizării şi 
respectării standardelor europene. Ar 
fi putut să fie exact altfel, la fel ca în 
1918. 
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Emmanuel Macron: primenirea clasei politice franceze  
vs produs PR 

  
(Emanuel Macron: the renewal of the French political class 

vs a PR product) 
 
 

Aurelia PERU-BALAN 
 

Abstract: In this article the author analyzes the context, originality and central 
theme of the presidential campaign in France in 2017- first and the second 
round. Also, there are elucidated the policy programs of the favorite candidates, 
promoted in second round - Marine Le Pen, National Front, and Emmanuel 
Macron, En Marche! Marine Le Pen is opposed to the European Union (EU) 
and the euro, single currency, while Emmanuel Macron is the most pro-
European candidate. 
 
Keywords: French Republic, presidential election, Marine Le Pen, National 
Front, Emmanuel Macron, En Marche. 

 
 

Introducere 
 
Alegerile, înclusiv cele prezi-

denţiale, sunt cel mai relevant model 
de democraţie participativă. Istoria 

democraţiei franceze se etapizează 
prin intermediul celor cinci 
Republici. Acestea reprezintă istoria 
evoluţiei ideii de organizare politică 
de tip democratic.1 

 
Tab. 1. Evoluţia istorică şi politică a celor cinci Republici franceze 
 
Republica  Perioada Caracteristici 
Prima Republică Franceză 1792-1799 Este rezultatul revoluţiei 

franceze; vine după monarhia 
absolută a lui Ludovic al XVI-lea. 
Noua Constituţie (1793)a avut ca 
preambul Declaraţia Drepturilor 
Omului şi Cetăţeanului. 

Republica a II-a 1848- 1852 Este rezultatul revoluţiei de la 
1848. 

Republica a III-a 1875- 1940  Legată de războiul franco-
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Republica  Perioada Caracteristici 
german ; este considerată de tip 
parlamentar. Unii politologi con-
sideră perioada 1940-1944 ca 
parte a istoeie Republicii III, 
deoarece generalul Petain nu a 
adoptat o Constituţie nouă, nu a 
abrogat-o pe cea veche.2  

Republica a IV-a 1946-1958 Este perioada în care statul 
francez a fost guvernat de o nouă 
Constituţie. 

Republica a V-a 1958-prezent De Gaulle propune adoptarea noii 
Constituţii, care legitmimează 
până în prezent republica semi-
prezidenţială. 

Constitutia franceză din 1958 a 
păstrat regimul parlamentar, dar a 
consolidat mult puterile prezidenţiale. 
Actualmente, institutia prezidenţială 
ocupă un loc important în sistemul 
instituţiilor politice ale Franţei.  

Reforma din 1962 a dat un sur-
plus de autoritate instituţiei prezi-
denţiale, stabilind că preşedintele 
republicii este ales pe o perioadă de 
7 ani prin sufragiu universal direct. 
Începâd cu 2007, preşedintele este 
ales prin sufragiu uiversal pentru o 
perioadă de 5 ani. Preşedintele nu are 
dreptul decât la două mandate. Poate 
dizolva Adunarea Naţională şi 
convoca noi alegeri. Singurul care a 
folosit această prerogativă a fost 
Jacques Chirac, în 1997.3 

Preşedintele nou-ales este cel de-
al optulea şef de stat în cea de-a 

Cincea Republică Franceză. Dintre 
cei deja 8 preşedinţi, în Republica a 
Cincea, doi preşedinţi nu au fost 
realeşi Georges Pompidou Nicolas 
Sarkozy, iar unul, François 
Hollande4 având un nivel scăzut de 
încredere a refuzat să participe în 
competiţia prezidenţială. Francois 
Hollande pleacă de la Palatul Elysee 
fiind considerat a fi ca cel mai 
nepopular preşedinte din istoria 
recentă a Franţei. A avut, la un 
moment dat, chiar şi 4% susţinere în 
sondaje! Din acest motiv, în 
decembrie 2016, a luat o decizie fără 
precedent în Franţa ultimelor şase 
decenii: nu mai candidează pentru al 
doilea mandat. 

Tab.2. A Cincea Republică 
 
Preşedinte Perioada mandatului Total ani 
Charles de Gaulle 1959-1969  10  
Georges Pompidou 1969-1974 5; nu a fost reales 
Valéry Giscard 1974-1981 7 



Democraţia majorităţii 

 45 

Preşedinte Perioada mandatului Total ani 
d'Estaing 
François Mitterrand,  
Jacques Chirac, 

1981-1995 
1995-2007 

14 
12 

Nicolas Sarkozy 2007-2012 5; nu a fost reales 
François Hollande 2012-2017 5; a renunţat la al doilea 

mandat 
Macron Emmanuel 2017-* * 

 
 
Preşedintele – „cheia de boltă” 
 
Dintre cele cinci republici france-

ze, patru au avut un preşedinte ca şef 
al statului, făcând astfel din postul 
din această funcţie, cel mai vechi post 
de preşedinte din Europa care a existat 
de-a lungul istoriei într-o formă sau 
alta. În fiecare constituţie franceză pu-
terile preşedintelui, precum şi funcţiile 
şi îndatoririle sale şi relaţia cu guver-
nul au fost diferite. Spre deosebire de 
cele mai multe dintre celelalte posturi 
de preşedinte al naţiunilor europene, 
postul de preşedinte al Franţei este 
unul foarte puternic din punct de 
vedere politic, în special în ceea ce 
priveşte politica externă.5 

Preşedintele este un personaj cen-
tral în stat, „cheia de boltă”, potrivit 
lui Michel Debre, autor al Constituţiei 
votate în 1958. Constituţia aprobată 
prin referendumul din 28 septembrie 
1958, cu o majoritate convingătoare 
(aproape 80%), a consacrat anumite 
limite ale „dictaturii constituante” a 
generalului de Gaulle, şi anume : 
votul universal, unica sursă a puterii; 
separaţia efectivă a puterilor execu-
tivă şi legislativă; responsabilitatea 
Guvernului în faţa Parlamentului; 
independenţa autorităţii judiciare6,  

Este semnificativ faptul că pro-
iectul de Constituţie a fost prezentat 
poporului francez de către generalul 
de Gaulle, la 4 septembrie 1958, în 
Piaţa Republicii.7, fapt ce a contribuit 
la consolidarea imaginii şi autorităţii 
prezidenţiale. 

Conform Constituţiei din 4 octom-
brie 1958, care creează un Executiv 
bicefal, cu atribuţii împărţite între 
preşedinte şi Guvern, Preşedintele 
Franţei a obţinut prerogative fără e-
chivalent în administraţiile preziden-
ţiale ale celorlalte mari puteri occi-
dentale. Art. 6 prevede că Preşedin-
tele Republicii este ales pentru un 
mandat de cinci ani, prin sufragiu 
universal. Reamintim că, în urma 
unui referendum din anul 2000, du-
rata mandatului prezidenţial s-a redus 
de la 7 la 5 ani, iar primele alegeri 
pentru un cincinat prezidenţial au 
avut loc în anul 2002. Astfel că, 
preşedintele Chirac a fost ales pentru 
un septenat în 1995 şi pentru un 
cincinat în 2002.8 

În conformitte cu Art. 8 al 
Constuţiei franceze, Preşedintele 
Republicii numeşte Prim-ministrul, 
dispune încetarea mandatului 
Primului-ministru la prezentarea de 
către acesta a demisiei Guvernului. 
La propunerea Prim-ministrului, 
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Preşedintele îi numeşte în funcţie şi 
dispune încetarea mandatului celor-
lalţi membri ai Guvernului.  

 O reforma constitutionala reali-
zată în 1962 a făcut să devină mai 
solidă puterea personală a lui de 
Gaulle prin alegerea prin vot uni-
versal a preşedintelui republicii. În 
politica externă a favorizat recupe-
rarea prestigiului Franţei, accentuând 
tendinţa de a se elibera de sub hege-
monia SUA: a promovat constituirea 
unei forte nucleare autonome, a făcut 
ca Franţa să iasă din structura 
militară integrată a NATO, dar nu şi 
din alianţa politică (1966). Gaullismul 
a rămas mişcarea apolitică franceză 
ce se revendică de la Charles de 
Gaulle, susţinătorul unei politici 
interne bazate pe puternicul rol al 
şefului statului şi pe o politică ex-
ternă care să valorifice rolul naţional 
şi prestigiul Franţei.9 

Este important de specificat, în 
această ordine de idei, că în baza 
articolului 15 din Constituţie, preşe-
dintele Franţei este şeful forţelor 
armate. Preşedintele este cel care 
decide marile direcţii în domeniu, 
fără a fi nevoit să se consulte cu 
Parlamentul. Aşa s-a întâmplat, bună-
oară, în cazul implicării Franţei în 
Afganistan, în mandatul lui Chirac.10 
Referindu-se la posibilităţii de a 
trimite pe teren a forţelor speciale 
franceze, Chirac a declarat: „Noi 
sintem pregătiţi să trimitem forţe 
speciale, cu condiţia ca, în primul 
rând, să ştim pentru ce misiune şi, în 
al doilea rând, să fim asociaţi la 
planificare”.11 La fel, şi în cazul 
deciziei lui Chirac de a nu participa 

la razboiul din Irak. Jacques Chirac, 
fiind un susţinător al multilatera-
lismului, în faţa hiperputerii ameri-
cane, a utilizat veto-ul francez din 
Consiliul de Securitate al ONU 
împotriva invaziei Irakului din 2003, 
acesta rămânând poate momentul cel 
mai important al preşedinţiei sale.12 

Liderul de la Elysee dictează 
marile direcţii în politica externă - 
art. 5 din Constituţie. Preşedintele 
francez are şi prerogative excepţio-
nale. În primul rând, imunitate judi-
ciară. Reforma constituţională din 23 
februarie 2007 a confirmat această 
imunitate pentru acte comise în 
cadrul funcţiei prezidenţiale. Există, 
însă, două excepţii: preşedintele fran-
cez poate să răspundă pentru 
acţiunile sale în faţa Curţii Penale 
Internaţionale şi, într-o situaţie „clar 
incompatibilă cu exercitarea manda-
tului său”, poate fi destituit şi chiar 
urmărit în justiţie13. 

Art. 9 statuează că Preşedintele 
Republicii prezidează Consiliul de 
Miniştri. Preşedintele Republicii, con-
form art. 18 al Constituţiei, comunică 
cu cele două Camere ale 
Parlamentului prin mesaje care sunt 
citite în mod public şi care nu sunt 
urmate de nicio dezbatere.  

Preşedintele controlează „butonul” 
nuclear şi dispune de un „domeniu 
rezervat”. Ce presupune acest con-
cept? El consfinţeşte prerogativele 
prezidenţiale în materie de diplomaţie 
şi apărare. Acreditează ambasadorii, 
negociază şi ratifică tratate. Poate 
convoca Parlamentul în sesiune ex-
traordinară. Este garantul indepen-
denţei puterii judiciare şi prezidează 
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Consiliul Superior al Magistraturii. 
Are iniţiativa revizuirii Constituţiei, 
împreună cu Parlamentul. Preşedintele 
Republicii ocupă primul loc, mi-
siunea sa concentrându-se pe trei 
mari direcţii: păzitorul Constituţiei; 
arbitru neutru; garantul independenţei 
naţionale14.  

În cazul în care majoritatea 
Adunării Naţionale este din spectrul 
politic opus preşedintelui, începe aşa 
-numita perioadă de coabitare. În 
acest caz, puterile preşedintelui sunt 
diminuate, deoarece puterea de facto 
aparţine primului-ministru şi a 
Adunării Naţionale care îl sprijină. 
Predecesorii lui Macron-François 
Hollande, Nicolas Sarkozy si Jacques 
Chirac - au câştigat majorităţi clare în 
alegerile pentru Adunarea Naţionala. 
Acest fapt îi permite preşedintelui 
Franţei să-şi implemeteze în practică 
promisiunie electorale. Trei perioade 
de coabitare între forţele de dreapta şi 
cele de stânga (1986-1988, 1993-
1995 şi 1997-2002) au modificat 
funcţia prezidenţială, în această pe-
rioadă, şeful statului căpătînd statut 
de lider al opoziţiei, a cărui confor-
mitate cu spiritul instituţiilor este 
redusă15.  

 
 
Peisajul politic francez în 
ajunul alegerilor preziden-
ţiale. Originalitatea 
scrutinului  
 
 În alegerile prezidenţiale din 

2017, s-au lansat 11 candidaţi, fiecare 
susţinut de cel puţin 500 de primari, 
parlamentari, europarlamentari sau 

senatori. Pentru turul II însă – pentru 
a ajunge la Palatul Elysée – s-au 
calificat primii doi care au obţin cele 
mai mari scoruri – centristul 
Emmanuel Macron (39 de ani), din 
partea organizaţiei „În Mişcare!" 
(„En marche!”) şi Marine Le Pen (48 
de ani), liderul partidului Frontul 
Naţional. Primul a acumulat – 23,75% 
sufragii, al doilea – 21,53%.16 La 
scrutin a participat peste 80 % din 
electoratul francez.  

Este pentru prima dată când 
niciunul dintre partidele tradiţionale 
de centru-dreapta şi centru-stânga, cu 
experienţă electivă, cu o structuri 
regionale puternice, care au guvernat 
cea de-a V- a Republică nu au fost 
reprezentate în turul doi de scrutin. 
Este o eliminare fără precedent după 
instalarea celei de-a V-a Republici în 
1958.  

Alegerile s-au desfăşurat în con-
textul unor măsuri sporite de secu-
ritate pe fondul ameninţării teroriste. 
Francezii au intrat în campanie, fiind 
marcaţi de mai multe probleme. Ne 
referim, desigur, Charlie Hebdo, la 
atentatele teroriste de la Paris şi de la 
Nisa, în urma cărora şi-au pierdut 
viaţa 230 de persoane în 2015 şi 2016. 
Acestea au avut o mare încărcătură 
pentru a deplasa discuţiile pe terenul 
favorabil al candidatei Le Pen. Prin 
urmare, aşa subiecte ca securitatea, 
imigraţia, identitatea naţională au de-
terminat contentul agendei de cam-
panie. Pe de altă parte, economia 
stagnantă a Franţei cu o rată a şo-
majului de 10% (printre cele mai mari 
din Uniunea Europeană), crearea de 
noi locuri de muncă, sistemul de 
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taxare şi resursele pentru asigurările 
sociale – toate acestea au fost teme-
cheie de campanie. Cu toate că 
anume rezolvarea problemei şoma-
jului a fost una din principalele pro-
misiuni ale lui François Hollande17. 
După votul pentru Brexit, principala 
miză a acestei campanii a fost, 
desigur, viitorul ţării în peisajul 
Uniunii Europene.  

 
 
Favoriţii campaniei 
 
 Emmanuel Macron, La 
Republique En Marche! 
 
Macron a intrat în politică în anul 

2012, atunci când a ocupat postul de 
consilier al preşedintelui Francois 
Hollande. Ulterior, între 2014 şi 
2016, a fost ministru al Economiei. În 
2016, el demisionează din funcţia de 
ministru şi anunţă că va candida la 
preşedintia Franţei. Pe 6 aprilie, în 
acelaşi an, Macron înfiinţează mişca-
rea En Marche! numită La Republique 
En Marche pentru alegerile parla-
mentare, în aprilie 2016. Aceasta este 
o entitate între partid politic şi 
mişcare cetăţenească. În doar un an 
de la lansare formaţiunea înregistra 
240 mii de membri. Nici partidele 
clasice nu au astfel de performanţe. 
Pentru comparaţie, doar Partidul 
Republican, condus de Conservatorul 
Francois Fillon, are 270 de membri. 
Iată de ce presa francezî l-a supra-
numit „ucigaşul” de opozanţi politici: 
„În prima zi, Emmanuel Macron a 
creat un partid, în a doua, un stat 
monopartit… Pentru mulţi, Macron, 

preşedintele Franţei, este un zeu poli-
tic. În urmă nu cu mult timp Macron 
era un ministru puţin cunoscut din 
administraţia lui Hollande, cel mai 
nepopular preşedinte din istoria 
Franţei. Acum, el este un „ucigaş” de 
opozanţi politici, un lider cu o forţă 
parlamentară formidabilă”18. Nu a 
avut, din start, un program concret. Se 
crea impresia că echipa aduna idei şi 
facea sinteze în toiul campaniei pre-
zidenţiale. Cei mai mulţi dintre susţi-
nătorii lui Macron au fost începători 
într-ale politicii. De exemplu, genialul 
matematecian Cedric Villani în vârstă 
de 43 de ani19.  

 Lansarea lui Macron în prezi-
denţiale se identifică cu o etapă de 
moralizare a politicului. Una dintre 
ofertele electorale ale preşedintelui a 
fost introducerea unei legi de „mo-
ralizare” prin care se interzice mem-
brilor parlamentului, aleşilor locali şi 
funcţionarilor publici cu funcţii de 
conducere să angajeze membri de 
familie şi prin care li se cere să-şi 
declare interesele personale şi să 
aducă chitanţe pentru cheltuielile lor. 
Sunt măsuri aşteptate de francezi. Era 
o promisiune a candidatului Macron, 
după scandalu legat de angajările 
fictive ale membrilor familiei lui  
François Fillon, care i-a afectat cam-
pania prezidenţială20. 
 
 

Macron, căutarea unui profil 
diferit 
  
În condiţiile mobilităţii crescânde 

a conturilor ideologice a societţii 
modern, ceea ce inevitabil pune 
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amprenta asupra caracterului public 
relations în campaniiile politice, 
făurirea imaginii politicianului capătă 
locul central, remarca Tatiana 
Lebedeva.21 „În epoca alegerilor, 
supuse unei logici, când deosebirile 
constau tot mai mult în persoană şi 
stil, iar acuitatea ideologică a progra-
melor di ajunul alegerilor pierde 
sensul primordial, alegătorul începe 
să se comporte ca un cumpărător în 
centru comercial: el reacţionează la 
efectele campaniilor şi la imagini22”. 
Prin urmare, din perspectiva strate-
giei de poziţionare, Macron a dorit să 
se poziţioneze la dreapta Partidului 
Socialist, dar cu nuanţe sociale şi 
cosmopolite care îl îndepărtează de 
conservatori. În retorica sa electorală, 
Macron sublinia faptul că partidele 
tradiţionale, marcate de divizări pro-
funde, nu mai pot răspunde provo-
cărilor şi că eşecurile recente ale 
acestora au aruncat alegătorii în 
braţele populiştilor şi extremiştilor. În 
felul acesta, Macron şi-a propus să 
reînoiească oferta politică, reunidu-i 
pe francezi în En Marche!  

Programul său – concret şi 
unificator – se axează pe educaţie şi 
cultură, muncă, modernizarea econo-
miei, securitate, viaţa democratică, 
Europa şi relaţiile internaţionale. 
Liberal din punct de vedere econo-
mic, orientat spre mediul de afaceri, 
dar şi un progresist în ceea ce pri-
veşte problemele sociale, Macron 
propune următoarele măsuri ale pro-
gramului politic : 

 
 
 

Îşi propune 6 proiecte mari: 
 
Educaţie; reformarea şcolii:  

- autonomie pentru şcoli „în ter-
meni de recrutare” la nivel 
pedagogic; 

- prima de 3.000 de euro net pe an 
pentru cadrele didactice din zona 
prioritară Rep+ 

- în aceste zone, nu mai mult de 12 
elevi la un profesor în ciclul 
primar-ciclul învăţării elementare 
(CP-CE1): 

- crearea a 4.000 până la 5.000 de 
posturi de profesori 

- reintroducerea claselor bilingve, 
secţiilor europene; 

- interzicerea folosirii telefoanelor 
mobile la colegiu sau şcoala pri-
mară; 

- modernizarea Bacalaureatului prin 
limitarea examenului la patru ma-
terii obligatorii; 

- universităţile să poată să-şi recru-
teze profesorii şi să-şi definească 
formările; 

- învăţămant despre fapte religioase 
la şcoală. 
 
Munca; o „societate a muncii”: 

- instaurarea unui bonus/unei pena-
lizări în cazul intreprinderilor care 
abuzează de contracte cu durata 
determinată scurtă (CDD);  

- crearea unui sistem universal de 
asigurări de somaj finanţat prin 
impozite şi condus de stat; 

- creşterea primei de activitate cu 
50%; 

- suspendarea plăţii alocaţiilor de 
şomaj după refuzul a cel mult 
două oferte de lucru „decente” 
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- suprimarea tuturor taxelor „gene-
rale” la nivelul salariului minim 
(SMIC); în cazul tuturor sala-
riaţilor;  

- suprimarea cotizaţiilor pentru caz 
de boală sau cotizaţiilor pentru 
şomaj, printr-o creştere cu 1,7 
puncte procentuale a contribuţiei 
generale sociale (CSG), protejând 
şomerii şi 40% dintre pensionarii 
cei mai săraci. 
 
Modernizarea economiei: 

- plan de investiţii în valoare de 50 
de miliarde de euro; transformarea 
impozitului pe avere (ISF) în 
„impozit asupra averii imobiliare” 
(excluzând patrimoniul financiar); 
renovarea unui milion de locuinţe 
prost izolate; reducerea la 50% a 
„părţii nucleare în producţia de 
energie”. 
 
Securitate : 

- crearea a 10.000 de posturi de 
poliţişti şi jandarmi; creşterea bu-
getului Apărării până la 2% din 
PIB; crearea unui Stat Major 
Centralizat al Informaţiilor, în 
subordinea directă a Consiliului 
Apărării al preşedintelui 
Republicii. 
 
Moralizarea vieţii publice : 

- reducerea cu o treime a numărului 
parlamentarilor; interzicerea ca 
parlamentarii să exercite activităţi 
de consiliere; încetarea regimului 
special al pensionării parlamen-
tarilor; interzicerea angajării de 
către parlamentari a unor rude sau 
membri ai familiei; interzicerea 

cumulării a mai mult de trei 
mandate identice succesive). 
 
O strategie internaţională: 
EUROPA: limitarea la un an a 

duratei de sejur a muncitorilor deta-
şati 
- crearea unei forţe de 5.000 de 

grăniceri împreună cu partenerii 
europeni; 

- introducerea unui buget al zonei 
euro, cu un Parlament şi un mi-
nistru al Economiei şi Finanţelor; 

- rezervarea accesului la pieţe pu-
blice europene intreprinderilor 
care îşi localizează cel puţin 
jumătate din producţie în Europa 

- crearea unui Fond European al 
Apărării care să finanţeze echi-
pamente militare comune şi a unui 
cartier european general perma-
nent; 

- lansarea în întreaga Uniune 
Europeană, după alegerile germa-
ne din toamna lui 2017, a unor 
convenţii democratice, care să 
conducă la un proiect care să fie 
adoptat de toate ţările ce doresc 
acest lucru23. 
Pe plan internaţional, Macron 

aspiră la o Franţă independentă, care 
„să nu asculte nici de Washington, 
nici de Moscova; umanistă, pentru a 
promova drepturile omului şi liber-
tăţile fundamentale; şi europeană, 
pentru că viitorul tuturor marilor 
mize se joacă la nivel comunitar”.24 

Totodată, Macron a mai promis că 
va insista pentru reforme radicale în 
UE. Aceste idei însă contravin viziu-
nilor Germaniei, cel mai puternic 
aliat al Franţei25. Isidoros Karderinis, 
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economist şi poet grec, îl descrie pe 
Macron, într-o opinie publicată de 
The Independent, ca europenist, un 
copil al sistemului bancar şi al 
forţelor globalizării. 

Macron a prezentat în campanie 
un program de inspiraţie social-
liberală, adresat mai ales clasei de 
mijloc - ţinta sa principală – şi mai 
puţin claselor populare şi rurale, mai 
reticente faţă de globalizarea pe care 
o promovează.  

După primul tur de scrutin, 
aproape jumătate dintre alegătorii 
francezi au optat pentru candidaţii 
extremişti – de la dreapta sau stânga 
spectrului politic. În turul al doilea s-
au înfruntat, deci, nu doar social-
liberalismul şi naţionalismul, dar 
deschiderea şi închiderea, Europa 
unită şi Franţa singură”. „En Marche”, 
s-a inspirat din tehnicile utilizate de 
Barack Obama în campania sa „Yes, 
we can!” pentru a învinge biparti-
dismul francez care „nu se mai 
potriveşte în secolul al XXI-lea”. 
Macron a mai primit sprijinul altor 
formaţiuni politice franceze, politi-
cieni de marcă, dar şi a celui mai 
mare sindicat din Franţa. 

 
 

Altfel de PR ? 
 
În plină campanie electorală, face 

senzaţie noua copertă a bilunarului 
gay „Garcon Magazine'”: un foto-
montaj cu Emmanuel Macron cu 
trunchiul gol şi un titlu care face 
aluzie la bârfele despre homose-
xualitatea sa, mereu dezminţită, a 
candidatului la prezidenţielele 

franceze. Faţa este aceea a liderului 
„En Marche'”, dar e suprapusă pe un 
corp atletic al unui model cu trun-
chiul gol. Imprimat peste pantaloni, 
sub nivelul centurii, este tipărit un 
citat: „Coming out, nevoia de a 
lupta'”. Dar şi mai şi: pe copertă mai 
apare un citat, de data aceasta al 
candidatului: „Comunitatea gay va 
gasi în mine un apărător 26”. 

Subiectul este scandalos în con-
textul în care, totuşi, în campania 
electorală a fost ridicată chestiunea 
homosexualităţii lui Macron ca 
urmare a unor bârfe despre presupusa 
sa relaţie cu preşedintele Radio 
France, Mathieu Gallet. Bârfe pe care 
cel direct interesat s-a grăbit să le 
dezmintă fără a reuşi să oprească 
scandalul. O bârfă politică ce nu a 
plăcut multora şi care au venit cu 
acuza la adresa Garcon că a profitat 
de alegeri pentru a-şi face publicitate, 
o practică considerată de majoritatea 
ca de prost gust. 

Intrarea lui Emmanuel Macron în 
cursa pentru prezidenţiale a fost bine 
primită de acea parte a electoratului 
francez care îşi dorea o primenire a 
clasei politice, Centristul a şi mizat 
pe acest aspect şi a vorbit în cam-
panie despre necesitatea unei legi 
care să „moralizeze” viaţa publică, un 
act normativ care să le interzică 
parlamentarilor angajarea unor apro-
piaţi sau membri ai familiei, astfel 
încât „să se pună capăt nepo-
tismului”.  De asemenea, important 
că el a adus în discuţie, printre altele, 
crearea unei poliţii pentru securitate 
cotidiană, precum şi crearea unui 
fond european de apărare, care va 
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finanţa echipamente militare comune 
şi înfiinţarea unui Stat Major euro-
pean permanent. 

 
 Marine Le Pen, şefa Frontului 

Naţional o opozantă a Uniunii 
Europene (UE) şi monedei unice 
 
Şefa partidului de extremă 

dreaptă, Marine Le Pen, fost cea mai 
mediatizată figură a campaniei elec-
torale din Franţa27. Ea le-a promis 
francezilor să închidă graniţele ţării 
pentru imigranţi şi să scoată Franţa în 
afara Uniunii Europene pentru a o 
salva de globalizare, care ameninţă 
întreaga civilizaţie. 

 Dizolvarea Uniunii Europene este 
doar unul dintre obiectivele sale. 
Asemenea lui Donald Trump în 
Statele Unite, vrea să-i redea Franţei 
măreţia pierdută. Îi acuză pe imi-
granţi că distrug bunăstarea şi stabi-
litatea ţării. „Uniunea Europeană va 
muri pentru că popoarele nu o mai 
vor. În al doilea rând, asistăm la înce-
putul sfârşitului globalizării sălbatice. 
Şi, în sfârşit, multiculturalismul a fost 
demascat ca având scopul de a 
distruge naţiunea şi de a înregimenta 
oamenii”. 

Marine Le Pen propune înlocuirea 
Uniunii Europene cu o alianţă euro-
peană a statelor naţionale suverane. 
„Sunt europeană, însă nu îmi doresc 
această structură politică care se 
numeşte Uniunea Europeană, ce a 
deviat în totalitate. Poate vom găsi o 
altă denumire pentru această Europă 
a naţiunilor şi cooperării… Spre 
exemplu, Alianţa Europeană a 
Statelor Libere şi Suverane, care va 

permite ţărilor să se unească în 
proiecte care nu contravin intereselor 
lor naţionale, pentru că cea mai mare 
problemă a UE reprezintă anume 
faptul că aceasta devenit una 
totalitară”28. Totodată, în retorica sa 
electorală, Marine Le Pen, le promite 
francezilor că îi va elibera de elitele 
arogante29. 

 
 
Vulnerabilităţile campanie 
de imagine  
 
În timpul campaniei prezidenţiale, 

Parlamentul European a votat cererea 
cu privire la ridicarea imunităţii can-
didatei extremei drepte la preşedinţia 
Franţei, Marine Le Pen. Aceasta fiind 
cercetată de autorităţile franceze 
pentru publicarea pe Twitter, în anul 
2015, a unor execuţii comise de 
jihadiştii grupării Statul Islamic. 
Totodată, Marine Le Pen a fost pusă 
sub acuzare privind presupusele 
fraude comise cu fonduri ale 
Parlamentului European (PE).30 

Marine Le Pen însă a încercat să 
transforme acest caz în atu: „Frontul 
Naţional şi eu suntem victimele unei 
persecuţii judiciare. Pentru mine este 
o onoare să fiu persecutată de cei de 
la putere. Asta înseamnă că sunt 
rezistentă, iar puterea nu va reuşi să 
mă intimideze”31. 

Un alt motiv pentru suspiciune 
electorală au fost relaţiile mai spe-
ciale cu Moscova. Acestea fiind în 
centrul atenţiei, mai ales după ce şefa 
Frontului Naţional a fost primită în 
ajunul scrutinului , la Kremlin, de 
preşedintele Federaţiei Ruse, 
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Vladimir Putin32. Le Pen şi-a expri-
mat în mai multe rânduri admiraţia 
faţă de liderul rus. După întrevedere, 
care a durat o oră şi jumătate, Le Pen 
a declarat că, dacă va ajunge şefă a 
statului, va analiza mijloacele pentru 
ridicarea rapidă a sancţiunilor impuse 
Rusiei de către Uniunea Europeană 
din cauza crizei din Ucraina. Tot ea a 
negat că ar fi primit fonduri pentru 
campania electorală din partea Rusiei, 
zvonuri care s-au strecurat în presă. 

Unul din punctele sale – lupta cu 
şomajul. În Franţa, menţiona prezi-
denţiabila în campanie, avem şapte 
milioane de şomeri şi consider că 
principala responsabilitate a unei ţări 
este să găsească locuri de muncă 
pentru cetăţenii săi: „Dată fiind actu-
ala rată a şomajului în Franţa, respon-
sabilitatea mea ca lider politic este să 
încerc să păstrez locurile de muncă 
mai întâi pentru francezi. Oricine este 
legat de ţara sa gândeşte la fel”33. 

Le Pen a promovat ideea, potrivit 
căreia regulile Uniunii Europene sunt 
devastatoare din punct de vedere eco-
nomic pentru Franţa, creând tensiuni, 
concurenţă între naţiuni. Candidata 
FN este de părerea că monedă unică, 
euro, este un eşec. 

Idea centrală din retorica prezi-
denţialelor a fost legată de rămânerea 
sau evadarea din UE: „Doresc să 
aplicăm şi noi actuala procedură din 
Marea Britanie. Doresc organizarea 
unui referendum, deoarece cred că 
francezii au dreptul să-şi spună păre-
rea despre Uniunea Europeană. Nu 
mai dorim această Uniune Europeană 
care nu este o Europă a păcii, ci una a 
conflictelor şi a concurenţei”.  

Le Pen identifică patru condiţii 
pentru ca Franţa sa rămână în UE:  
- control asupra imigraţiei şi 

propriilor frontiere;  
- recuperarea libertăţii monetare; 
- recuperarea libertăţii legislative: 

„legile votate de parlamentul 
nostru, au mai mare autoritate 
decât orice directivă a Uniunii 
Europene”; 

- libertate economică.  
Le Pen, într-un interviu acordat 

presei străine, încerca să aducă 
argumente că nu este de extremă-
dreaptă, că nu este naţionalistă : „ 
Acest termen este folosit în mod 
sistematic ca o injurie la adresa 
noastră. Extrema dreaptă este o 
mişcare politică care, din punct de 
vedere istoric, este împotriva demo-
craţiei, vrea o conducere autoritară. 
Noi însă suntem democraţi şi apărăm 
cea mai evoluată democraţie, în 
special, prin sistemul proporţional şi 
prin referendum la iniţiativă popu-
lară.” „În domeniul economic, extre-
ma dreaptă susţine o cât mai mare 
restrângere a statului iar noibsuntem 
pentru un stat care să aibă rolul său, 
un stat strateg, un stat capabil să spună 
firmelor multinaţionale că interesul 
poporului trece înaintea interesului 
privat. Noi optăm pentru viziunea 
statului Generalului De Gaulle34. 

Le Pen are déjà experienţă în 
compeţiile prezidenţiale şi parla-
mentre, europarlamentare şi regio-
nale. În 2012, aceasta obţine 17,90% 
din voturi în primul tur al alegerilor 
prezidenţiale, aproape 25% din su-
fragii la europarlamentarele din 2014, 
aproape 28% la regionalele din 2015. 
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Politici propuse de Marine Le 
Pen:  

„Franţa pe primul loc!” – 
aceasta e retorica sa de campanie cu 
care vrea să câştige încrederea şi 
voturile francezilor: „Iubesc Franţa. 
Iubesc din adâncul inimii, din 
adâncul sufletului această naţiune 
milenară care nu se supune”. 

Le Pen a promis că va scoate ime-
diat ţara din zona Schengen şi va 
reintroduce controlul pasapoartelor la 
graniţele cu vecinii europeni: Spania, 
Italia, Belgia, Luxemburg si Germania. 

Printre cele zece35 reforme pe care 
le va introduce în primele doua luni, 
în caz de victorie, se numără: ex-
pulzarea cetaţenilor străini care sunt 
monitorizati de agenţiile de infor-
maţii, retragerea cetăţeniei franceze 
pentru persoanele cu dubla cetăţenie 
care au fost condamnate pentru 
jihadism, reducerea cu 10% a celor 
mai mici trei impozite pe venit şi 
respingerea accesului la servicii sani-
tare de bază pentru imigranţii ilegali 
din Franţa. 

Protecţionism şi „preferinţa 
naţională”: Marine Le Pen vrea 
restabilirea controalelor la frontiere şi 
repatrierea producţiei de autovehicule 
Renault şi Peugeot Citroen, după 
modelul Trump: „Suntem martorii 
dispariţiei unei lumi şi naşterii alteia. 
Alegerea domnului Trump la condu-
cerea Statelor Unite i-a umilit şi mai 
mult pe partizanii neolibera-
lismului”36. Marine Le Pen vrea ca 
doar companiile franceze să aibă 
acces la licitaţii publice. De aseme-
nea, aşa-numitul „protectionism inte-
ligent” presupune introducerea unei 

taxe de 3% pentru importuri, respin-
gerea tratatelor comerciale interna-
ţionale. Mai mult, firmele care anga-
jează cetaţeni străini vor plăti o taxă 
suplimentară, care va reprezenta până 
la 10% din salariul angajatului. 

Securitate şi apărare: Preşedinta 
Frontului Naţional propune angajarea 
a peste 15.000 de poliţişti şi construi-
rea mai multor penitenciare pentru a 
găzdui alţi 40.000 de deţinutţi din 
Franţa. Cetăţenii străini condamnaţi 
vor fi expulzaţi în mod automat. În 
aceea ce priveste apărarea, preziden-
ţiabila de extremă-dreaptă propune 
ieşirea din comanda militară integrată 
a NATO, precum şi suplimentarea 
cheltuielilor militare ale Franţei. 

Referendum: Marine Le Pen vrea 
simplificarea procesului de organiza-
rea a unui referendum, care ar putea 
sa fie iniţiat pe o problemă concretă 
la cererea a 500.000 de cetăţeni din 
Franţa. Între timp, numărul parlamen-
tarilor să fie redus la jumătate în 
Adunarea Naţională.  

Teme economice: Prezidenţiabila 
propune o creştere economică anuală 
de 2% până în 2018, peste valoarea de 
1,4% prevăzută de Banca Franţei. 
Frontul Naţional susţine că va reuşi să 
obţină o creştere economică anuală de 
2,5% la finalul celor cinci ani de mandat. 
Marine Le Pen promite că deficitul 
public se va reduce de la 4,5% până la 
1,3% până la finalul mandatului din 
2022. De asemenea, datoria externă va 
fi redusa la 89% din PIB. 

Sistemul social : vârsta de pen-
sionare va fi redusă de la 62 la 60 de 
ani ; promite suplimentarea ajutoa-
relor pentru persoanele vârstnice din 
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Franţa ; săptămâna de lucru va rămâne 
la 35 de ore. 

 
 
În loc de concluzii 
 
Franţa, cu 47 milioane de alegă-

tori, îşi alege cel mai tânăr preşe-
dinte, unul care nu reprezintă parti-
dele clasice de dreapta sau de stânga 
politică. La Republique En Marche 
reflectă dorinţa francezilor pentru un 
nou tip de politică, pentru un nou 
model de leadership. În turul II, însă 
votul pro-Macron a fost în preponde-
renţă, votul anti-Le Pen. Deşi, în 
declaraţiile electorale, Macron nu a 
oferit nimic euroscepticilor. Asta în 
contextul în care ¼ din francezi sunt 
ostili UE. Nimic nu îi protejează 
împotriva globalizării şi valului mi-
graţionist. Macron a fost „vândut” ca 
om nou, unul din afara sistemului, 
poziţionându-se ca cel mai pro-euro-
pean candidat.  

Emmanuel Macron a fost învestit 
oficial preşedinte al Franţei, în cadrul 
unei ceremonii la Palatul Elysee, 
devenind astfel cel de-al 8-lea preşe-
dinte al celei de-a Cincea Republici 
franceze şi cel mai tânăr ales vreo-
dată.37 „Lumea şi Europa au nevoie 
de o Franţă puternică şi sigură de 
destinul său. Au nevoie de o Franţă 
care stie să-şi inventeze viitorul”, a 
spus noul presedinte în discursul său 
de inaugurare. Noul preşedinte 
afirma că francezii au ales „speranţa” 
şi se angajează să dea înapoi Franţei 
„încrederea în sine”38. 

„Bon courage!”, i-a urat Fr. 
Hollande fostului său consilier şi ex-

ministru al Economiei înainte de a 
părăsi l’Élysée. Acesta a mai spus că 
lasă Franţa într-o stare ai bună decât 
o preluase de la Nicolas Sarkozy în 
2012. 

La Republique en Marche, partidul 
preşedintelui francez Emmanuel 
Macron, a obţinut majoritatea abso-
lută în camera inferioară a Parlamen-
tului, Adunarea Naţională, după turul 
al doilea al alegerilor parlamentare 
care a avut loc la11 şi 18 iunie. 
Formaţiunea lui Macron a obţinut 
308 de locuri dintr-un total de 577.39 
LREM reprezintă cel mai numeros 
grup din cele 8 din noul parlament 
francez având mult peste majoritatea 
absolută, care este de 289 de aleşi. 

Frontul naţional, partidul de 
extremă dreaptă condus de Marine Le 
Pen, are, după alegerile parlamentare, 
doar 8 deputaţi. Interesant, socialiştii 
francezi, reduşi la cel mai mic număr 
al lor de când s-a instaurat a 5-a 
Republică, au decis să se reunească 
sub eticheta „Noua stângă”, fără nicio 
referinţă deci la socialism. O altă 
premieră din 1958 încoace. 

Adunarea naţională s-a feminizat 
serios, procentul de femei a trecut de 
la 27% la 39%, un salt datorat în 
mare parte partidului prezidenţial şi 
aliatului său centrist. Primele reforme, 
propuse de Macron, carevor fi dezbă-
tute în parlament: reforma codului 
muncii, noua lege privind securitatea, 
proiectul de lege privind abilitarea de 
a reforma prin ordonanţe.  

În concluzia acestui articol, găsim 
deosebit de relevantă analiza publi-
cată de ziarul israelian Haaretz.  
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Dar de ce a câştigat Macron şi de 
ce a pierdut Le Pen? 

Pentru ziarul israelian Haaretz, 
Emmanuel Macron a câştigat prezi-
denţialele urmând cinci reguli care i-ar 
putea inspira şi pe alţi politicieni din 
lume. 

1) Nu vă fie teamă de vă cultiva 
alegătorii. De-a lungul campaniei 
sale, Macron a folosit argumente com-
plexe, Marine Le Pen termeni popu-
lişti şi simplişti. Şi iată că în ziua 
fatidică, mulţi dintre ei au preferat să 
se bazeze pe ştiinţa bancherului, mai 
degrabă decât pe „eroul poporului”. 

2) Nu mai vorbi despre terorism. 
Macron nu a pretins că ar deţine ex-
pertiza absolută în materie de secu-
ritate. El a reamintit că, în materie de 
terorism, risc zero nu există. Marine 
Le Pen a crezut că poate cuceri 
electoratul prin emiterea unui mesaj 
isteric. Cu toate acestea, potrivit 
sondajelor, terorismul e de-abia locul 
al cincilea în preocupările francezilor. 

3) Să fii determinat. Macron a 
venit de nicăieri, a trecut peste 
propriile greşeli şi a evitat capcanele 
clasice. Cel mai important, se poate 
lăuda că a bătut un candidat sprijinit 
de cei mai puternici doi lideri din 
lume: Putin şi Trump. 

4) Macron a întruchipat noul. 
Impresia că are de-a face cu un novi-
ce politic i-a fost catastrofală lui Le 
Pen, care a părut în timpul dezbaterii 
ca fiind cineva din veghea gardă. 

5) Aşa cum a spus Napoleon „Nu 
împiedica inamicul să greşească”. În 
timpul dezbaterii, Macron a aşteptat 
douăzeci de minute înainte de a 
răspunde la atacurile şi insultele 

lansate de de Le Pen. În Statele Unite 
şi Israel, o astfel de tactică ar fi fost 
sinucidere. Nu şi în Franţa – atrage 
atenţia Haaretz.40 

În iulie deja, Adunarea Naţională 
franceză a adoptat interdicţia ca 
parlamentarii să-şi angajeze colabo-
ratori membri ai familiei – măsura-
far a legii moralizării vieţii publice, 
foarte aşteptată de către francezi. Este 
voba despre articolul 4 al proiectului 
legii ordinare „pentru încrederea în 
viaţa publică” care prevede această 
interdicţie. Vor fi interzise angajările 
membrilor familiilor „în privinţa fa-
miliei apropiate” – soţ, ori soţie, 
partener Pacs, concubin ori concu-
bină, părinţi şi copii, dar şi cei ai 
soţului ori soţiei, partenerului ori 
partenerei Pacs sau concubinului ori 
concubinei. Pedeapsa prevăzută în 
cazul încălcării interdicţiei este de 
trei ani de închisoare şi plata unei 
amenzi în valoare de 45.000 de 
euro41. Partidul de dreapta Les 
Republicains si formatiunea UDI vor 
obţine 125 de mandate, iar Partidul  
Socialist – 49. Formatiunea lui Jean-
Luc Melenchon, la France Insoumise 
(stânga), şi PCF vor avea 30 de 
reprezentanţi în Adunarea Naţională. 

Totuşi, prezenţa mică la urnele de 
vot, 44,4%, denotă o dezamăgire a 
francezilor atât îin politică, în an-
samblu, cât şi în liderii politici fran-
cezi. Pentru francezi alegerile pre-
zidenţiale sunt în general mai im-
portante decât cele parlamentare. 
Astfel, Macron, care simbolizează 
Franţa deschisă, fiind o victorie a 
proiectului european, se înregimen-
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tează în topul celor mai tineri lideri în 
democraţiile de azi42, alături de: 

Estonia: Juri Ratas, un repre-
zentant al centrului, a devenit premier 
la vârsta de 38 de ani, în noiembrie 
2016. El l-a succedat pe alt lider 
foarte tânăr, Taavi Roivas, care a 
ajuns la sefia Guvernului la vârsta de 
34 de ani, în 2014. 

Ungaria: Viktor Orban a fost pre-
mier în 1998, la vârsta de 35 de ani. 
El a pierdut puterea şi a recucerit-o în 
2010. 

Belgia: Charles Michel a devenit, 
în 2014, seful Guvernului ţării sale la 
vârsta de 38 de ani. 

Ucraina: Volodimir Groisman a 
devenit premier în 2016, la 38 de ani. 

Grecia: Alexis Tsipras a fost 
numit premier în 2015, la 40 de ani. 

Tunisia: Youssef Chahed a fost 
desemnat premier în 2016, tot la 40 
de ani. 

Canada: Premierul Justin Trudeau 
a ajuns la putere la 43 de ani, în 
2015. 

Polonia: Andrzej Duda a devenit 
presşdinte la 43 de ani, în 2015. 
Americanii Theodore Roosevelt şi 
John F. Kennedy au devenit preşe-
dinti la 42 şi, respectiv, 43 de ani. 
Louis-Napoleon Bonaparte era, până 
la alegerea lui Emmanuel Macron, 
cel mai tânăr preşedinte francez, în 
1848, la 40 de ani43. 
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Eschatological paradigms from the perspective of gender 

relations: “Crushing the head of the serpent”, by the women 
(breaking the false history about the human being, breaking 

the splitting paradigm). the “omega point”1  
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Abstract: The originality of our approach lays in the effort to read some key-
paradigms and symbols from the Bible, one of the sacred books of an ancient 
religion, from the gender perspective: analysing different major paradigms (like 
“the serpent-history”, “the cosmic-divine wedding”, “the Omega point”, “the 
woman dressed with the sun” etc.) as points of re-discussing the gender 
relations, seems to represent, at the beginning of our post-modern world, a 
necessary approach. Principles of non-discrimination between woman and man, 
the great separation of human history (from the history of gender separation and 
discrimination of women, to the new history, of “wedding”, as a time of gender 
reconciliation, unity and harmony), the symbolic role of woman in taking the 
lead of her destiny and in re-interpreting mentalities, archetypes and stereotypes 
that she’s faced in the past, are analysed in a gender and biblical mixture. 
 
Keywords: Gender Equality, Non-discrimination, Gender Relations in New 
Testament, Eschatological Paradigms, History/her-story, The “Cosmic-divine 
Wedding” Paradigm, “The Serpent-history” Old Paradigm. 

 
 
 

The woman has a great eschato-
logical role, the role of cancelling 
(with the “end of times” and as a 
consequence of these times, reaching 
the Omega point) the history 
produced by man, the false history 
in which she was silenced, margi-
nalized or from which she was even 
excluded. This history in which the 
woman did not participate on an 

equal position with the man, in 
which she was not respected, in 
which feminine values and energy 
received all sorts of depreciative, 
condescending and hierarchizing 
epithets, when not essentially de-
monized2, is the history rejected by 
the woman. It is the history denied 
by the woman, because this history 
denied the very essence of the 
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woman, thus denying the unity of 
the human being3, it denied the 
human being the chance to 
fulfilment through the man-woman 
complementariness. 

This fabricated history based on 
models of male supremacy (and 
implicitly on supremacy models of a 
male energy, deviated from its initial 
sense of co-generator and keeper of 
life) was a history of cruelty, of 
worshiping death, of destruction, 
exploitation of life, contempt for the 
feminine energy and universe, a 
history of ambition, haughtiness, 
hatred, competition among the human 
beings seen as an “existential model” 
(“competition” becomes a subtle 
term for chasing profits or a privile-
ged position in the society), a history 
of collecting and possessing material 
goods and of separation in all its 
forms (based on the most diverse 
criteria, depending on the social rank, 
wealth, gender, age, social class, 
social origin, ethnicity, race, political 
orientation, religion etc.) 

The purpose of this fabricated 
history has been to diversify the 
methods and forms of split among 
the human beings, thus never be-
coming aware of their force, of their 
cosmic-divine capacities and rights. 
“Divide et impera” was the pillar of 
support for the entire fabricated, so-
called “human” history (although it 
failed to promote authentic human 
values such as cooperation, tole-
rance, respect, peace among the 
human beings, even in our so-called 
“evolved” age, in which we witness 
tons of declarations in the interna-

tional legislation, concerning these 
aspects). 

The “serpent history”, i.e. the 
false history of humanity, the history 
of schisms, of great divisions of 
Humanity, does not represent the 
human being; instead, for millennia, 
it has been separating it syste-
matically (by using entire systems 
based on the logic of schism and 
discrimination among the human 
beings) from himself/herself, as a 
complete human being (“face and 
likeness of God”, “God’s blessed 
creature”). 

The act of stepping on “the head 
of the serpent” is symbolized by the 
cosmic-divine wedding between the 
Bride (the Holy Spirit) and the 
Groom (Christ4), godly event with 
the power to transform Creation, in 
its entirety and in its every single 
part, beyond the human capacity of 
comprehension. Here, the “serpent” 
symbolizes the fall of the human 
being into duality5, it is the initiator 
of the Great Division of Genders 
(with the man and woman falling 
into history, i.e. by sanctifying their 
gender alterity/opposability – with 
the aid of mental, cultural construc-
tions, perpetuated for millennia, 
until the present, so-called “evol-
ved” day). 

With the divine and cosmic act of 
“crushing the head of the serpent”, 
the symbol of overcoming the split 
among the human beings, between 
the man and the woman, between 
the human being and God, between 
the human being and his/her own 
planet is clearly revealed. The actual 
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paradigm of the “Serpent”, i.e. the 
paradigm of endless schisms is 
destroyed, a paradigm in which the 
human being was lost as if in a 
labyrinth of profane, attempting to 
cross the wildwood of a false 
history; this history is based on 
fragmentation, on dichotomy, on 
separation and destruction, on death, 
exploitation, humiliation, terror, 
fear, a history of degradation of the 
human being, of denying the 
cosmic-divine rights of the human 
being (the divine blessing to rule the 
Earth6). 

 
 
Two images about “God” 
and their consequences over 
the gender relations 
evolution 
 
From the start, the Earth (Terra) 

was made for the human being, to be 
ruled by him/her (the human being 
construed as “man and woman to-
gether”, therefore a complete human 
being), not the human being, for the 
Earth. Secondly, for millennia, the 
verb “to rule” has been associated 
with an erroneous patriarchal-impe-
rial view, suggesting “domination, 
absolute, destructive power, 
irresponsible exploitation” (inclu-
ding the use of the “divine repre-
sentative” argument7). However, 
“God-Love”8 is a model opposite to 
the artificial, dogmatic model, built 
for the priesthood to explain the 
Being of God to people, during the 
fabricated history of the human kind 
(an unnatural history, since it is 

based on dogmas and multiple 
schisms, meant to keep the humanity 
in mental captivity – whether laic or 
religious, depending on the histo-
rical period and on the region – in a 
state of incapacity of fulfilling the 
creative potential, at spiritual, 
cosmic, divine level, by working 
with God8, activating the feminine 
and masculine energy within oneself 
and the other – as revealed by the 
New Testament9).  

It is not the man who fulfils the 
great cosmic and divine act (with 
implications at the level of the entire 
Creation, not only at the level of the 
entire humanity, in the unnatural 
state of split, therefore of fall) of 
“crushing the head of the serpent”, 
but the woman. 

In the serpent-history (the false, 
fallen history of the Schism between 
Genders, origin of all schisms), the 
woman is not treated as a human 
subject, by the “history-makers” (the 
men, represented by the Church, 
political, military, cultural elite, 
exclusively or mainly formed of 
men, as holders of the decision-
making and interpretation mono-
polies, in these fields), or as a person 
(creator of values, able to transcend, 
able to shape history, to assume her 
position in history and over history, 
exactly like the man). The woman is 
abandoned to a disdained solitude, 
somewhere on the fringe of history, 
on the brink of a gap that separates 
the “civilized masculine world” of 
the “creator of history/culture” (the 
man) from the “feminine destructive 
chaos”10. She is metaphorically 
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kicked by the man (even by the 
Church Fathers, in several discri-
minating statements, displaying a 
view that does not match the deep 
message of Christian love for the 
fellow human being and that follows 
the Jewish patriarchal conception 
described in the Old Testament, with 
a discriminatory attitude, which digs 
deep into the New Testament foun-
dation, coming from the age before 
Christ (in the sense of “age before 
the people created the Christic 
law”.12 

In the serpent history (i.e. in the 
history of sublimating the masculine 
prototypes deviated from their initial 
meaning connected to life, the 
feminine energy, nature, a masculine 
aspect “displeased” with his own 
essence of “co-creative energy”, a 
masculine aspect separating himself, 
“emancipating”, longing for 
“freedom” in the absolute sense, to 
the point of destroying the feminine 
energy, perceiving it as “energy 
hostile towards him and his inde-
pendence” – we see here, in the cult 
of worship death in promethean, 
masculine civilizations, the apology 
of a dominating, deviated, destructive 
masculinity, not co-creative and 
integrative, but separationist and ne-
gating)13 is a pale, secondary pre-
sence, humble and hidden, when not 
downright … absent (defining the 
woman by her actual absence from 
history, the “silence”14). 

The serpent-history is the history 
of denying the fellow human being, 
the other half of the human being, 
the feminine energy, the feminine 

values; it is the history of an expan-
sive male ego, spreading through 
systems and civilizations (diverse, 
apparently), millenary, as “human” 
history and arrogantly self-pro-
claimed as being “human” history.15 

The serpent-history is a history of 
the deviated, separationist, negating 
masculine – however, by denying 
the woman, this history denies the 
very accomplishment of the human 
being, the divine principle of com-
plementariness (“ying-yang”); above 
everything, this history denies the 
very love for the human being, the 
Christic law, given that the split 
cannot give rise to love, but to 
hatred, loneliness, fear, suspicion, 
envy; therefore, the state of split is a 
state of fall, from which it will never 
be possible to return to the state of 
authentic civilization, of spiritual 
evolution. This history can be 
divided into two periods: 
− the pre-Christic period (the new 

law, the law of love for the 
neighbour, construed as con-
ditioning the essence of the love 
for God, had not been revealed to 
the people; the people lived in 
patriarchal systems, which 
treated the woman as an 
“inferior” being); 

− the post-Christic period (when 
despite the Christic message 
clearly revealed, a message of 
love for the neighbour, the elites 
and even the Church Fathers, 
nourished with the rabbinic 
teachings of the Old Testament16, 
failed to take a clear stand 
against this discriminating 
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schism, belonging to the “pre-
Christic world”; instead, they 
perpetuate it and enrich it with 
their own conceptions and words, 
providing the arguments ne-
cessary to build systems and 
civilizations that continue to be 
based on the schism between the 
genders17 and that, to make 
matters worse, also incorporates 
the Christic message in these 
artificial constructions, based on 
praising the separatism, incor-
porating it as “compatible” to 
these systems and with the 
dichotomist logic). However, this 
is a great historical error, which 
allows the untroubled conti-
nuation of the serpent-history, a 
history of the masculine battling 
the feminine (actually, a history 
of denying the feminine).  
For example, looking at the post-

Christic period of the serpent-
history (the period following the 
Resurrection and Ascension of 
Christ to the heavens, as the zero 
moment in the human history, when 
the elites could crush/break away 
from the serpent-history, the false 
history, based on the schism 
between the genders) and at how, 
from a religion of love for the 
neighbour (in this case the woman), 
Christianity turns into a justification 
for the untroubled continuation of 
the patriarchal-imperial mode, for 
another two millennia, until the 
present time (even today, theological 
studies or the dogma makes in-
sufficient efforts are made to repair 
this historical error against the status 

of the woman in history), we note 
the following statements: 
‐ “the woman is the gate to in-

ferno” (Tertullian, De cultu 
faeminarum); 

‐ “married people should blush 
when looking at the state they 
live in” (Saint Ambrose, 
Exhortatio virginitatis); 

‐ “any woman must be over-
whelmed with shame, when 
considering she is a woman” 
(Clement of Alexandria, 
Paedadogus, II); 

‐ “the heavens belong to the 
eunuchs” (Tertullian, De 
monogamia); 

‐ “But I want you to realize that 
the head of every man is Christ, 
and the head of the woman is 
man and the head of Christ is 
God.” (Corinthians I, chapter 
11:3): we note the introduction of 
gender hierarchy, using the 
divine argument to justify the 
submission, the position of 
inferiority in which the woman is 
placed in relation to the man 
(association between the term 
“head” and the concept of 
“master”). 
Perpetuating with obstinacy the 

idea of gender hierarchy, the man 
proudly proclaims himself some sort 
of “conqueror of the woman”, he 
“he seizes her” as if she were an 
object (various moments in the 
Christian wedding ritual evoke “the 
change of ownership over the 
woman”, as the bride is symbo-
lically handed from one man to the 
other). He claims to be “master and 
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lord of the woman”, introducing a 
relation of domination between 
himself and the woman, which 
excludes ab initio the existence of 
love. As said before, the model of 
“God-Supreme Man” or “Absolute 
Patriarch”18 serves the masculine 
elites to perpetuate the masculine 
model and, implicitly, their privi-
leges and power. This mode does 
not acknowledge, respect and 
honour the feminine universe, ope-
ning towards it, towards the femi-
nine energy and values. On the 
contrary, this model fundamentally 
opposes the “God-Spirit”, “God-
unconditional love” model, i.e. the 
model entailing an absence of diffe-
rentiations, fragmentation (schisms 
of all types, which, like a fatal 
disease, destroy the humanity fallen 
in the feminine-masculine duality).  

In God (in Christ)19, there is no 
difference in terms of social status, 
social class, origin, race, ethnicity, 
wealth or gender. In Christ, all is 
one, without differences, because 
love in unconditional and it pours 
eternally in the glass of compassion 
and love of God for the human 
being, filling His entire Church and 
flowing over the vessel-bodies and 
souls of the human beings. The body 
and soul of the human being are 
holy in Christianity, because they 
are the work of God and carry His 
face and likeness in the human being 
(man and woman), not only the body 
and soul of the man. Based on the 
model of God-Love, the apostle tells 
us that the “human body is a chosen 
vessel/a temple of the Holy Spirit”20, 

therefore so is the body of the 
woman21, which must not be 
demonized/possessed/defined/reject
ed, as suggested by the patriarchal 
model. 
‐ “I do not permit a woman to 

teach or to exercise authority over 
a man; rather, she is to remain 
quiet.” (I Timothy, chapter 2:12, 
13)22. Here, the role of teach (of 
law, social order, divine law, 
word about God) enters the 
masculine monopoly, which 
creates over the millennia a 
certain approach to God and the 
woman, one that cannot be 
disputed). This passage directly 
contradicts the dignity, freedom 
of the woman to the idea that the 
woman can be, as much as the 
man, a creator of significations, 
symbolist, civilization, norms, 
rules, her own interpretations).  

‐ “For a man indeed ought not to 
cover his head, inasmuch as he is 
the image and glory of God; but 
the woman is the glory of the 
man” (Corinthians I, chapter 
11:7): therefore, another dog-
matic constructed shaped on the 
patriarchal pattern, crediting the 
“incapacity” of the woman to 
sublimate, to rise to God. This is 
another example of man 
confiscating the quality of “being 
blessed by God”, of “face and 
likeliness to God”, while the 
woman is denied this quality or it 
is acknowledged for her only 
through the man, indirectly, as 
“the glory of man” (as if only the 
man were the “son of God”, 
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while the woman is not “daughter 
of God”, although, nota bene, 
this is the essence of the Christic 
law). 
 
 
From the patriarchal old 
logic of “gender hierarchy” 
to the new, Christic 
mentality of “gender 
harmony”  
 
Does God not say when He 

creates mankind that “they are meant 
to rule over the Earth” (here, the 
concept of “mankind” is construed as 
woman, as well as man, it is not 
limited to the meaning of man)?23 
How is it then that the patriarchs 
place the woman in a position of 
inferiority, in relation to her other 
half, depriving her of the divine 
blessing of “ruling over the Earth” 
(as social acknowledgement of this 
benefit, at the level of the system)?  

Being assigned a secondary 
position by the man (through the 
masculine elites, including the male 
theologians – how many feminine 
interpretations, made by female 
theologians or from feminine 
perspective, by male theologians 
(which is a rather difficult task) – 
have been made in this period – 
2000 years?), a position which 
expresses a relation of domination 
(submission to the man, from a 
slave-like position), the woman 
“cannot enjoy” the divine blessing 
(in the masculine view, perpetuated 
even through these statements made 
by the Apostles and, afterwards, by 

the Church Fathers, influenced by 
the patriarchal logic of the Old 
Testament and rabbinic 
interpretations). 

Therefore, the patriarchal logic 
displays a form of seizing the very 
language and religious concepts, 
which is harmful to the woman, to 
the Christian perspective, in its 
essence. Christianity becomes a 
religion attached to the discourse of 
power, in the patriarchal-imperial 
sense, it becomes a construct of 
masculine power over the universe, 
over the woman, as well as a 
dialogue of the man (as “human 
being”) with God. By appropriating 
the Christic concepts and message, 
masculine elites (therefore the man) 
arrogate the role of “spokespeople” 
for the woman, even in the sacred 
area, in the relationship to God. 
Only the man represents the “human 
being”, not “the man and the 
woman”, as created by God, at the 
beginning of time (according to the 
first version of the Genesis24). 

The second version of the 
Genesis (the creation of Eve, out of 
Adam’s rib25) is convenient to 
perpetuate a patriarchal-imperial 
model, in which the woman takes 
the back seat, the “chair of silence/ 
submission/humility” (as a conse-
quence of the fact that she is “taken 
out of Adam” and “named by 
Adam”26, like an animal). This 
second version of the Genesis (in the 
exclusivist sense of “Adam/man”), 
fundamentally different from the 
first version of the Genesis, is used 
by Paul the Apostle, when making 
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the so-called “primordiality” of man 
in relation to the woman, in order to 
justify the inferior position reserved 
for the woman and her “silence” in 
history: “For man did not come from 
woman, but woman from man27”. 
He continues in the same patriarchal 
logic, adding a utilitarian sense to 
the walling in of the woman, far 
from the Christic message, from the 
“God-Love” model: “neither was 
man created for woman, but woman 
for man.” (Corinthians I, chapter 
11:9). This single phrase provides an 
entire range of justifications for 
subsequent patriarchal theologies, 
based on the idea of praising the 
man as “human being” (confiscating 
the concept of “humanity” – 
including from a cultural, as well as 
sacred standpoint) and of the male 
as “primordial creation” (as com-
pared to the female, seen as “secon-
dary creation, derived from the 
male”). This version of the Genesis 
beautifully served the purpose of 
perpetuation in full post-Christic 
period (therefore, when in the court 
of the Christic law of loving one’s 
neighbour, of the integrative para-
digm, left by Christ to the human 
beings) of the primitive model 
opposing in its essence the Christic 
law, of the patriarchal-imperial type. 
This model is innocently used by the 
Holy Fathers, by the renowned 
theologians of the Church, for 2000 
years, and put to work, managing to 
perfect a deviation to the essence of 
Christianity (love for the neighbour 
– here, the woman recovers the 
image of the sacred image of the 

woman, recapitalizes the image of 
the woman, the woman returns in 
history to her rightful position, a 
position of dignity, honour, praise 
and respect).  

Thus, the act of “crushing the 
head of the serpent” (a sacred act, 
which insists on the end of time, as 
an end of the Old Paradigm, which 
was a time of blocking the mani-
festation, perpetuation and advan-
cing of the woman, of the feminine 
energy to her true, royal value), the 
false history, the false identity of the 
man as “human being” (by sepa-
rating and negating the woman) 
suddenly ends. The Old Paradigm, 
based on the Division between the 
Genders, suddenly ends without a 
trace (“Crushing”). 

It is a sacred act, reserved to the 
woman, by which she makes the 
decision and has the power (given 
by God, the model of love, of 
cancelling the differences) to 
identify the Great Error and to erase 
the traces of this error (disclose and 
annul the entire human history based 
on falseness, on praising a destruc-
tive, corrupt “masculine”, acquired 
through systematic, institutionalized 
split and hatred of the “feminine”). 
A history of hatred between the 
genders or, to be more specific, a 
history of the “masculine” deviated 
hate for the “feminine” is crumbling 
and this history cannot be specific to 
the “humanity”. It is only a failed 
experiment, since it did not lead to 
the fulfilment of the human being, as 
God intended the human being to be 
fulfilled, and it did not lead to 
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understanding and exercising the 
true sense of ruling of the Earth, as 
God intended; instead, it has led to 
the exploitation of the human being 
by the human being, to the woman 
being under the heel of the man, to 
the woman being “silenced”, during 
a schizoid masculine history, it has 
led to an existential and axiological 
failure of the man-human being.  

In this view, the woman is the 
Great Destroyer (somehow, a 
recovered sense of the destruction – 
falseness, lying, darkness, captivity 
– also present when we refer to the 
ending era of Kali-yuga)28. Far from 
being an “age of the demon”, of 
deviated feminine destructive ener-
gies, this ending age is one of the 
deciding, active feminine energy 
(“the Crushing”), a purifying ener-
gy, especially recovering the initial 
lost senses (complementariness) of 
the two failed energies, in the 
serpent-history. Far from being an 
age of Chaos, this Great 
Eschatological Gesture reserved by 
God to the woman is the gesture of 
deciding and enforcing the end of a 
long period of involution in the 
history of humanity, a period of 
hatred, conflicts, praising death, 
violence, split and hostility among 
the human beings.  

It is a bellicose gesture of ending 
the corrupted history (“the serpent”), 
the history of constant manipulation 
and lies regarding the being and 
destiny of the human being (“the 
serpent” is associated with decep-
tion/falsity/imposture), who failed 
miserably in expressing “humanity”. 

It is the end of a history stripped of 
an essential part, always torn off and 
tossed aside (the feminine part, 
active, decision-making and creating 
history). This is the great sacred 
sense of the Woman as Great 
Destroyer (in Kali-yuga), yet not the 
destroyer of a “highly evolved, 
spiritual” order, of a “great patriar-
chal-imperial civilization which, 
alas, lies in ruin!” (as the supporters 
of millenary Patriarchalism might be 
tempted to lament), but a destroyer 
of a history (with all its corrupted 
systems and civilizations) built on 
hatred, hostility towards the fellow 
human being, lack of understanding 
for the fellow human being as a 
“woman”, on the non-fulfilment of 
the human being.  

Carrying on with this history 
would be monstrous, subhuman, 
pseudo-human, the ultimate aberra-
tions born from the masculine 
temptation to be completely separate 
from the woman and from the 
“feminine”, out of vanity (tempted 
by the techné29, whence the idea of 
“man accomplished without and 
contrary to the woman, through me-
chanisms and robots”). The 
“ascetic” (elevation of man to God, 
with the “feminine” rejected as 
“demonic”, construing salvation as 
“freeing oneself from the demonic 
feminine”)30 is replaced by the 
“robot-man”, the “cyborg” (in the 
scientist age, the man achieves 
elevation to a “higher condition”, 
while continuing to deny the “femi-
nine”, alienating from nature/soul/ 
the woman and turning into a robot, 
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in praise of the mechanic being, the 
“perfect soldier”, the “killing ma-
chine”). It is the last temptation of 
the corrupted “masculine”, to which 
the globalist age (stuck in the techné 
and in praise of technologies) yield. 
Only then, on the ruins of systems 
and civilizations based on techné 
and on a type of culture alienated 
from nature, opposing it and 
opposing the “feminine”, the “End 
of Times” and “Crushing the Head 
of the Serpent” will take place.  

Kali-yuga has a great grasp of 
this aspect of destruction. It is the 
only type of positive destruction that 
can exist in the cosmos and can be 
accepted at the level of the entire 
Divine Creation: destruction of evil, 
of the corrupted existence. It is the 
destruction of a history of darkness 
(of the mind and the soul, of the 
captivity of human existence, both 
of men and women, since both spent 
their lives in a paradigm which 
corrupted their energies and deter-
mined them to fight each other, even 
to define themselves in opposition to 
the other). Kali-yuga does not 
destroy chaotically (good and evil, 
all at once), nor does it destroy a 
positive paradigm (as many are 
tempted to believe, fooled by the 
assimilation of the corrupted mascu-
line civilization with a “human 
civilization”, by making the “mascu-
line/human” association). 

Kali-yuga destroys (relating to 
the Vedic eschatology) a history, 
which has been perverted by the 
unnatural manner (proud, hostile, 
exclusivist) in which the man relates 

to the feminine energy, to the 
woman, to the feminine universe, to 
God (the “supreme Patriarch”, not 
“God-love”). By destroying this 
erroneous history (invalid from the 
cosmic and divine viewpoint, since 
it cannot fulfil the “face and likeness 
to divinity, in the human being”, it 
fails to sublimate humanity and the 
human working relation – under-
stood as a relation between the man 
and the woman, a complementary 
pair – with God), Kali-yuga ensures 
transfer to the New Eon (age of re-
covering the sacred, complementary 
sense of the two masculine and 
feminine energies). It is the age of 
pure masculine and feminine ener-
gies, i.e. separated from the serpent-
history, freed from the cage of the 
Old Paradigm (in terms of humanity 
and each human being, in turn). 

These energies restore the human 
time as a new time, a time of 
complementariness between the two 
energies and unity of the human 
being (monad, as well as the cosmic-
divine wedding in the Apocalypse), 
and as theosis of the human being 
(activating the face and likeness to 
God in the fulfilled human being, 
i.e. in the man-woman unity). Thus, 
the human being (as monad, as man-
woman) becomes co-creator with 
God, because he/she activates his/ 
her entire potential and sublimates it 
through unity, not through sepa-
ration (every human being for 
himself/herself). Only here, does the 
Apostle manage to grasp the unity 
(the human being) towards which 
the feminine and masculine energies 
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must converge, to fulfil the work of 
God (Corinthians I, chapter 3:9), 
when specifically recognizing the 
essence of the message of Christ: 
“Nevertheless neither is the man 
without the woman, neither the 
woman without the man, in the 
Lord” (Corinthians I, chapter 11:11). 
Unfortunately, it is the same Paul 
the Apostle who places the essence 
of the Christic message (“however”) 
on a secondary position, in relation 
to the clearly discriminating state-
ments against the woman 
(Corinthians I, chapter 11:7-10) and 
which belong to the patriarchal 
mental and cultural pattern (domi-
nation over the woman, by using the 
religious argument). 

Technically, an entire system and 
even a civilization are built on 
Corinthians I, chapter 11:7-10 and, 
in full post-Christic period (!) until 
the present, when entering the New 
Eon, it perpetuates the splitting, 
discriminating model, hierarchical to 
the woman, opposing the Christic 
message. Based on the patriarchal 
model specific to the post-Christic 
period (the Old Testament in 
particular, but also the Leviticus, the 
Talmud, as well as other patriarchal-
type texts), the Christic model is 
used, but it is restructured, reinter-
preted not to disturb the power, the 
privileges of the (masculine) elites, 
of the great “teachers of law”, 
priests and scholars (theologians), 
the vast majority of whom are men 
(not to say exclusively men) and 
representing the masculine view of 
the Christic message, perspective 

which the women had to embrace, 
apply and to whom it was applied, 
starting from the Christian religious 
perspective of the woman, as 
described above, to the social, 
political ecclesiastic (non)status of 
the woman.  

In mid post-Christic period, when 
we would have expected to witness 
the exposure of discriminations 
against women, specific to the ante-
Christic period, the period of the Old 
Testament; we would have expected 
an attitude of respect, of appre-
ciation, of praising the woman, the 
feminine energy, an attitude of open 
mindedness and love for the fe-
minine energy, for the feminine 
universe and for the woman31 - who 
is not the “enemy”, but the “fellow 
human/neighbour”, not the “adver-
sary”, but one “half of the monad”32, 
we witness in actuality an attitude of 
perpetuating antagonism, suspicion, 
disdain, belittlement of the woman. 
Great theologians, teachers of law, 
people who interpret the Christic 
message and bring it to the people 
are exclusively men. This is the first 
aspect we must seriously consider, 
when analysing the texts, because 
they are the direct expression of a 
perspective in which the masculine 
speaks and which explains the 
woman, a perspective in which the 
woman is “silent”, in which she is 
defined and she is not allowed to 
define herself.  

Secondly, as a logical and proven 
consequence of the first 
ascertainment, “great law teachers”, 
Holy Fathers and the entire range of 
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theologians to follow fail (even with 
the best intentions) to produce a 
sufficiently strong, non-
discriminating vision of the relation 
between the man and the woman, 
from a Christian perspective, able to 
take root in the collective mind and 
the mind of the priesthood elites, 
able to enable the overcoming of the 
patriarchal model in the Corinthians 
I, chapter 11: 7-10.  

Thirdly, it is no wonder that this 
purpose is not achieved, since 
(returning to the symbol of 
“Crushing the head of the serpent”) 
this sacred act (of redefining the 
feminine energy, of redefining the 
human nature, of identifying the 
error of the “human” history – as a 
history of patriarchal-imperial acts 
and decisions – and, even though 
some of these decisions have been 
made by women sometimes, they 
always fit the millenary patriarchal-
imperial logic and pattern33) is an 

ultimate sacred act, reserved to the 
woman,  

The ”Decline of the Gods” (i.e. 
of the patriarchal-imperial model, 
which bred and nurtured entire 
cohorts of war gods, for millennia, 
dominating the world, nature, the 
woman, the feminine universe) takes 
place precisely through the warlike 
feminine action (“Crushing the head 
of the serpent”. It is a sacred act, 
with the woman as sole protagonist, 
followed by another cosmic-sacred 
act, in which we witness the woman 
participate as Empress, i.e. she is 
honoured, respected, crowned, re-
ceiving the praise and grace of an 
empress: it is the act of cosmic-
divine Wedding in the Revelation34, 
of recovering the pure sense (not 
perverted by the humanity, during 
the false history, the snake-history, 
invalid from the cosmic and divine 
viewpoint) of the masculine and 
feminine energy. 

 
 
Note 
 
1 The present article represents only 

the personal opinion of the author 
and it does not involve in any form 
any other natural person or legal 
entity. All the rights over the present 
text are reserved. The quotations 
from the present text are made by 
mentioning the author and the 
complete source. 

2 David C. Korten, Marea Cotitură. 
De la imperiu la comunitatea 
terestră, translated by Mihnea 
Columbeanu, Antet Publishing 
House, Prahova, 2007, pp. 23-27. 

3 And we wonder: in what system or 
form of governance, during the post-
Christic period for example (as a 
period during which the man – 
represented by the masculine elites – 
knew the Christic message of love 
for the fellow human being, as an 
intrinsic condition of the love for 
God, having thus the possibility and 
revelation to change the course of 
“human” history and to leave the 
state of split, did the woman receive 
the honour she deserved? In what 
political, economic, religious or 
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secular system, in what type of post-
Christ civilization do we encounter 
the moment and form of cancelling 
the split between the genders, do we 
encounter the respect, appreciation, 
honour paid to the feminine energy, 
the woman and the feminine values? 
On the contrary, the post-Christ 
period (after the resurrection and 
ascension of Jesus Christ, when the 
people had discovered the message 
of Christ and they could have used it 
to exit the false history, they could 
cancel the snake-history, they could 
crush the Great Split between 
Genders and all the divisions created 
for millennia, systems and civili-
zations) sees an ill-purposed inter-
pretation of Christ’s message of live 
(it is depersonalized in order to 
cover the entire world, in general, 
losing sight of the neighbour, of the 
woman – even if referring to the 
concept of “man striving to receive 
salvation”, seen however as a “state 
of freedom from the woman, from 
her temptations and seductions, from 
the feminized demonic, from the 
earthly realm associated with the 
woman, the sin, the flesh”). 
Christianity (at least the Occidental 
version, since Christianity itself saw 
a series of schisms) becomes a 
pretext for the deviated, separationist 
masculine to perpetuate the schism, 
i.e. it is deviated from its original 
message (love for the neighbour, i.e. 
inclusion of the woman in history, 
accepting that she is equal and com-
plementary to the man, not an 
“enemy” of whom one must get rid 
and against whom one must guard, 
to avoid being assimilated, mesme-
rized or destroyed) and modelled 
according to the Patriarchal view in 
the Old Testament. At this point, we 

note the fact that the humanity is 
blocked in the process of properly 
understanding God (as Love), we see 
how the elites turn enforcing the law 
(i.e. the message of Christ) into its 
opposite (consolidating the division 
between the genders, i.e. exactly the 
point which the human being of 
Christ should have overcome by 
loving his/her fellow human being). 
Through their dogmatic inter-
pretation (which bears no deviations) 
the elites turn humanity back to the 
old age of schism between genders 
and hierarchization of genders, 
draining Christic message of content 
(that of non-differentiation between 
genders, through the love for the 
fellow human being). 

4 Book of Revelation, chapter 19: 7-9. 
Chapter 21 :2, 9, 10 (the fortress 
descending from the sky is Anima, 
the fortress filled with the Holy 
Spirit, the sanctified Church, 
witnessing a symbolic, sacred and 
cosmic unification among the 
woman, the bride, the Church and 
the Holy Spirit).  

5 As noted by theologian Paul 
Evdokimov, Femeia şi mântuirea 
lumii, Christiana Publishing House, 
translated by Gabriela Moldoveanu, 
Bucharest, 1995, p. 25. 

6 Genesis, chapter. 1 :28, chapter. 
9 :1-3, 7 

7 Traditionally, a link was established 
between the woman and nature (or 
the environment), with the man 
proclaiming his absolute property 
right over nature and going as far as 
enjoying unlimited use, exploiting 
and destroying it. Also see Mircea 
Duţu, Andrei Duţu, Dreptul de 
proprietate şi exigenţele protecţiei 
mediului, Universul Juridic, 
Bucharest, 2011, pp. 29-30. Also see 
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Andrea Dworkin, Economia sexuală, 
cruntul adevăr (essay, 1976), in the 
anthology Războiul împotriva 
tăcerii, translated by Reghina 
Dascal, Gender Studies collection, 
Polirom Publishing House, Iaşi, 
2001, pp. 123-129.  

8 Mihaela Miroiu, Convenio. Despre 
natură, femei şi morală, Alternative 
Publishing House, Bucharest, 1996, 
pp. 40-42. 

9 “For we are co-workers in God’s 
service” (I Corinthians, chapter 3:9) 

10 “Nor the woman without the man, 
nor the man without the woman, but 
working with each other” (Paul the 
Apostle, Corinthians I 1:11), which 
is the very cancellation of the 
hierarchization between the man and 
the woman, on which the 
patriarchal-imperial mode leading to 
the exclusion of the woman from the 
“human” history is based, silencing 
her. “The silence” of passing 
through the false history, the history 
of Division between Genders, a 
history which does not represent the 
human being in his/her divine depth 
of “face and likeness of God”, a 
history created to keep the human 
being far from the model of God-
Love, to turn Him into an absolute 
tyrant-God, in the supreme Man-
God, into the fear-God, revenge-
God, anger-God, therefore to hinder 
the human being from fulfilment 
through ascension to God-Love, to 
hinder the co-work of human being 
and God, therefore the fulfilment of 
the cosmic and sacred role of the 
human being. 

11 Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, 
Abordări feministe în filozofia 
contemporană, Alternative 
Publishing House, Bucharest, 1995, 
pp. 49-50. 

12 Mihaela Miroiu, Convenio, quoted 
op., pp. 38-39. 

13 Paul Evdokimov, quoted op., pp. 
180-181. 

14 Excluding the woman and her 
influence on the serpent-history, by 
condemning her to “silence” and by 
denying her right to operate with her 
own definitions and concepts regar-
ding the human nature, the world 
and the very feminine energy. The 
woman has always been defined, she 
was not allowed to self-define (even 
from the separationist perspective, in 
which each gender has a right to 
define itself, including the separation 
from the other gender, each isolated 
in its own universe; thus, the a lack of 
communication and the isolation 
result in the matriarchate – “the 
overly feminine” – and the patriar-
chate – “the overly masculine”). The 
best definition of the human being is 
“one through another”, com-
plementariness (“woman through 
man and man through woman, one 
with God – the only God”, which 
means the sublimation and ful-
filment of the human being, within 
the spirit of God). 

15 A history that denies the Christic 
law of love (“Love does no harm to 
a neighbour. Therefore love is the 
fulfilment of the law.”) 

16 Mihaela Miroiu, Convenio, quoted 
op., pp. 39, 35-37 

17 Paul Evdokimov, quoted op., pp. 
171-172. 

18 Mihaela Miroiu, Gândul umbrei. 
Abordări feministe în filozofia con-
temporană, Alternative Publishing 
House, Bucharest, 1995, pp. 31-32. 

19 Galatians, chapter 3:26-28 
20 I Corinthians, chapter 6:19  
21 About the woman-Holy Spirit 

connection, in Manfred Schmidt-
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Brabant, Isis-Sophia şi Marea 
Mamă, în Manfred Schmidt-Brabant, 
Virginia Sease, Femininul Arhetipal 
în curentul misterial al umanităţii 
,translated by Daniela Lazăr, Univers 
Enciclopedic Gold Publishing House, 
Triade, Bucharest, 2001, pp. 52-62. 

22 Another clear indication of the so-
called “obligation of the woman to 
remain silent”, in a history that does 
not belong to her, which defines her 
in opposition to the man and which 
robs her of the cosmic-sacred honor, 
placing her on an inferior position of 
“attachment”, “servant”, something 
secondary and meaningless. From 
the very beginning, as the Apostles 
state the woman is ”forbidden to 
teach the others”, i.e. to express 
herself regarding God and to 
reconsider the human being-God 
relation, from the viewpoint of 
feminine values (which would have 
meant discussing and removing the 
patriarchal dogmas from the Old 
Testament, being able to remove 
these constructs of “theological 
argumentation”, the interpretations 
generated by the masculine elites, 
from the divine message), value 
which contradict the patriarchal 
model and remove the woman from 
the inferior position imposed by 
these Church elites, with millenary 
decision-making monopoly of the 
theological interpretation (either of 
the Old Testament, or of the New 
Testament). How many feminine 
perspectives, texts written by wo-
men-theologians are there in the 
works written by the Church Fathers 
(the patristic-patriarchal name, deri-
ved from the word “pater”, head of 
the family; this is how the man 
becomes head of the religious inter-
pretation, as well, holder of truth 

regarding the man-woman-God rela-
tion, from the perspective of Church 
elites and male scholars, who shape 
the Christic message based on the 
caduceus pattern of the… Old 
Testament (i.e. following the pa-
triarchal model and perpetuating the 
inferiority position of the woman, 
her “silence”, even more, expressly 
obligating her to respect the mono-
poly of the priesthood and theolo-
gians… “A woman[a] should learn 
in quietness and full submission” 
Timothy chapter 2:11-14 

23 Genesis, chapter 1:27-28, chapter 
5:2 

24 Genesis, chapter 1:27-29 
25 Genesis, chapter 1:21-23 
26 According to the second version of 

the Genesis, which contradicts the 
first version – illustrative for the 
patriarchal model (based on the 
premise of man’s superiority to the 
woman and on the argument of “pri-
mordiality” of man, in comparison to 
the woman – according to the first 
version, used by most interpretations 
and comments on the Old and even 
New Testament texts, including the 
Apostles and the Church Fathers). 
Genesis, chapter 2:23 

27 I Corinthians, chapter 11:8 
28 The fourth age of time, the age of 

decline, according to the Hindu 
religion. In John Bowker, Credinţe 
care au schimbat lumea. Istoria şi 
ideile marilor religii,translated by 
Iulia Pomagă, ed. Didactică şi 
Pedagogică, RA, Bucharest, 2010, 
p.106. 

29 A civilization based exclusively on 
technology, instead of culture, is in 
fact a barbaric state. 

30 Mihaela Miroiu, quoted op., pp. 60-
61. Paul Evdokimov, op. cit., pp. 
174-175, 177-179. 



POLIS 

 78

31 Starting from both the archetype of 
Virgin Mary and from the feminine 
aspects of the Holy Spirit, ignored 
by the theological discourse, for a 
long time. Also see Paul Evdokimov, 
quoted op., pp. 217-230. 

32 In the work of Dumitru Stăniloaie, 
the human being means the complete 
human being (full human being, 
man-woman) who, in this plenary 
and sacred view, becomes the church 
and the human person becomes a 
priest of the church – the inside of 
the human soul is the altar of God). 
See Dumitru Stăniloaie, Spiritu-
alitate şi comuniune în liturghia 
ortodoxă, 2nd edition, Ed. Institului 
Biblic şi de Misiune al BOR, 
Bucharest, 2004, pp. 34-35 

33 The women who asserted themselves 
during these periods did not defy the 
patriarchal-imperial pattern itself; on 
the contrary, they emphasized its 
importance, acting, deciding and 
behaving like “true men”. To receive 
recognition, access to power in the 
world of male decision-making mo-
nopoly, they had to abandon their 
femininity (they had to become 
masculine from the mental/social/ 
political/cultural viewpoint, to a 
higher extent than the men, in order 
to be capable of dominating them, 
based on their masculine rules and 
criteria. Therefore, they de-femi-
nized intentionally, turning against 
their own nature and acting as 
catalysts for a system strange to their 
nature), they turned to trickery 
(false, perverted feminization, with 
seductive purposes, using the man in 
a perverted game of mutual deceit, 
to access power: “who tricks 
whom”). However, we cannot talk 
about pure energies at this point, i.e. 
about energies open to the world, to 

love, which recreate the monad; 
instead, we are talking about per-
verted energies, through the systems 
and civilizations built on the 
hierarchized model of split between 
the genders. Domination does not 
create love, nor does the split 
between the genders. 

34 The Revelation, as a final point of 
crossing from a history to another, 
from a manner of creating and 
understanding history to another, 
from the Omega point to the Alpha 
point, from the decline of a 
corrupted planetary civilization, 
through the feminine/masculine split 
to the rise of a new civilization, of a 
New Eon, in which the Monad is 
accomplished (the Human being is 
recovered, through the complemen-
tariness the feminine and masculine 
part). The transfer is made by 
“Crushing the head of the serpent”, 
i.e. by abandoning the split between 
genders, by abandoning the dualist 
civilization, of the man versus wo-
man type. Through the “crushing”, 
the woman becomes an active factor 
in the creation of a new civilization; 
she becomes the Creator of the New 
Civilization, the initiator of the 
Monad. If the split was generated by 
the moment when the woman was 
tempted by the snake, the man-wo-
man reunion in the New Civilization 
is made by the same woman who 
acknowledges the split and ends it, 
by crushing the head of the serpent 
that tempted her. If the serpent 
placed the woman in the history of 
the Other (history of the masculine 
split from the feminine), by crushing 
the false history, the woman opens 
the gate to the New Eon, the Eon of 
the Monad, of reuniting the feminine 
and the masculine. 
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Pedro Fuentes-Cid: „Mama lui Fidel Castro i-a spus mamei 

mele: „Lolo, fiul ăsta al meu va distruge Cuba!” 
 

(Pedro Fuentes-Cid: ‘Fidel Castro’s mother told my mother: 
“Lolo, this son of mine will destroy Cuba’”) 

 
 

Interviu realizat de Georgeta CONDUR 
 

Abstract: The interview deals with the concept of “Continuous Revolution”, 
Fidel Castro’s regime, seen through the eyes of Pedro Fuentes-Cid and the 
future of Cuba   
 
Keywords: Cuba, Fidel Castro, Continuous Revolution, Democracy 

 
 
  

Pedro Fuentes-Cid s-a născut în 
1939, într-o familie cubaneză înstă-
rită de proprietari de terenuri şi 
culturi de trestie de zahăr, vecină cu 
familia fraţilor Fidel şi Raúl Castro. 
S-a implicat de când era adolescent, 
de la 16-17 ani, în activitatea revo-
luţionară de răsturnare a regimului 
dictatorial al lui Fulgencio Batista. 
S-a antrenat într-o tabără de guerilla 
din Republica Dominicană, a ajuns 
să lupte de aceeaşi parte cu Fidel şi 
Raúl Castro sau Che Guevara, cu 
toate că împărtăşeau ideologii 
diferite, şi a deţinut, după victoria 
Revoluţiei, funcţii în stat. Virarea 
către comunism a lui Fidel Castro şi 

ceea ce a considerat ca fiind trădarea 
idealurilor Revoluţiei de către acesta 
l-au determinat să se angajeze în 
activităţi de răsturnare a regimului 
castrist. A fost capturat, în martie 
1961, în timp ce transporta nişte 
arme, după un schimb de focuri în 
care în maşina sa au fost trase peste 
o sută de gloanţe. Intervenţii făcute 
în favoarea sa şi trecutul de revo-
luţionar l-au scăpat de pedeapsa cu 
moartea, pe care o risca, astfel încât 
a fost condamnat, în 1961, pe când 
avea 22 de ani, la 30 de ani de în-
chisoare, din care a executat 16, 
după care a beneficiat de o am-
nistiere colectivă în 1976. După doi 
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ani de la eliberare a reuşit să ajungă 
în Statele Unite, unde trăia familia 
sa, inclusiv fiul pe care nu-l mai 
văzuse în tot acest timp. Absolvent 
al unor studii la Paris şi licenţiat în 
Drept Diplomatic şi Consular al 
Universităţii din Havana încă din 
1961, odată ajuns în SUA a conti-
nuat, la vârsta de 40 de ani, să stu-
dieze, obţinând o diplomă de Master 
în Studii Interamericane la 
Universitatea din Miami (1979-1981) 
şi titlul de Juris Doctor la aceeaşi 
Universitate (1979-1989). Din 1989 a 
profesat ca avocat în Florida, dar s-a 
dedicat şi cauzei cubaneze, fiind 
implicat în activitatea de structurare 
şi ajutorare a foştilor deţinuţi politici 
din Cuba. Din 2002 este purtătorul de 
cuvânt al Presidio Politico Cubano 
(Asociaţia Deţinuţilor Politici 
Cubanezi) şi a călătorit în toată 
lumea (inclusiv în România, de mai 
multe ori), pentru a face cunoscută 
situaţia din ţara sa natală şi pentru a 
obţine susţinere internaţională 
pentru cauza cubaneză. 

 
Georgeta Condur: Este greşit şi 

nedrept să judeci acum evenimente, 
fapte, oameni sau idei din trecut, 
fără să ţii cont de contextul istoric. 
De aceea simt că sunt cumva 
nedreaptă judecând azi ce s-a 
întâmplat în Cuba acum mai bine de 
jumătate de secol. Dar m-a surprins 
puţin când mi-aţi spus ieri că aţi 
crezut şi credeţi în continuare că 
Revoluţia1 a fost o cauză bună. 

 
Pedro Fuentes-Cid: Da, aşa 

cred. 

Credeţi astăzi şi în conceptul 
revoluţiei continue? 
 
Nu, nu m-am referit la o revoluţie 
continuă, ci la faptul că principiile 
care ne-au făcut să luptăm pentru 
acea revoluţie, şi anume justiţia 
socială, libertatea, democraţia, trebuie 
să existe şi în viitor. Şi, bineînţeles, 
fără corupţie, asta e foarte important. 
Eliminarea corupţiei, libertate, drep-
tate pentru toţi, justiţie socială, edu-
caţie gratuită pentru mase, servicii 
de sănătate pentru fiecare, acestea 
sunt principii în care eu cred. Acum 
lucrurile s-au schimbat, dar, pe 
vremea mea, acestea erau principii 
revoluţionare şi noi am luptat cu 
arma în mână pentru ele. Fidel 
Castro a trădat Revoluţia noastră, 
pentru că în loc să facă lucrurile 
astea în mod democratic, aşa cum ar 
fi putut să fie făcute, el a devenit 
comunist. 
 
V-am întrebat fiindcă am văzut mereu 
aceste sloganuri, inclusiv în Cuba, cu 
„Revoluţia continuă”, şi n-a fost 
niciodată foarte clar ce doresc cei 
care le vehiculează: revoluţia şi 
schimbarea continuă spre ce? Acum 
înţeleg că, pentru dumneavoastră, 
Revoluţia a însemnat, de fapt, demo-
craţie. 
 
Da, şi justiţie socială, educaţie 
pentru mase şi lucruri de acest fel. 
Guvernare fără corupţie. 
 
Vă amintiţi cum vedeaţi pe vremea 
aceea, după ce luptaserăţi cu arma 
în mână, viitorul Cubei peste, să 
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zicem, cinci, zece ani? Nu aveaţi 
nicio idee că va deveni o ţară 
comunistă? 
 
Nu, nu, deloc. Când Fidel Castro a 
trădat Revoluţia, a devenit necesar 
pentru noi să luptăm împotriva lui. 
Castro a devenit comunist şi sin-
gurul motiv pentru care a făcut asta 
a fost că voia să rămână la putere. 
Voia ca Uniunea Sovietică să-l 
susţină, fiindcă era la 90 de mile 
distanţă de Statele Unite şi ştia că 
Statelor Unite nu le va plăcea ca el 
să rămână la putere mai mult de 
cincizeci de ani, aşa cum a făcut-o. 
S-a gândit că, fiind comunist, va 
avea ajutor sovietic şi chiar l-a avut, 
în mare măsură, atât financiar cât şi 
militar.  
 
Dar cum vă imaginaţi atunci că va fi 
Cuba? Ce fel de ţară? Aveaţi un 
exemplu sau un model? 
 
Nu, aveam propriul model, nu voiam 
să copiem pe nimeni. O vedeam pur 
şi simplu ca pe o ţară frumoasă, 
liberă. În mintea mea era, spre 
exemplu, perioada noastră republi-
cană, nu cea a dictaturii, ci perioada 
republicană pe care am avut-o cu 
preşedintele Carlos Prío2, preşedin-
tele Grau3, cei care fuseseră înainte 
aleşi de popor, oameni foarte plă-
cuţi, foarte inteligenţi. Grau era 
medic şi profesor universitar, Prío 
era un om foarte inteligent şi amabil. 
Eu eram foarte tânăr, dar, cu toate 
acestea, ştiu că Prío ţinea la mine ca 
un prieten adevărat. L-am întrebat 
odată, când eram în SUA, în 

legătură cu o acţiune concretă pe 
care voiam să o fac şi aproape că a 
plâns: „Pedro, ştii ceva? Am pierdut 
atât de mulţi oameni buni, nu vreau 
să te pierdem şi pe tine. Stai aici, am 
nevoie de tine aici. Nu te duce în 
Cuba acum, fiindcă e mult prea 
periculos”. Acest fel de om era. 
 
Dar astăzi care credeţi că este ţara 
care are cel mai bun posibil 
(fiindcă, sigur, nu vorbim despre 
regimuri ideale) sistem politic? 
 
Sunt foarte critic. De exemplu, în 
Statele Unite există multe lucruri 
fantastic de bune, dar şi multe 
defecte, iar eu le văd. Ca avocat, eu 
văd şi defectele pe care le are, 
vorbind din punct de vedere juridic, 
chiar şi în Constituţie. Dar e una 
dintre cele mai bune constituţii din 
lume. A fost gândită într-un mod 
genial, cu împărţirea puterii în cele 
trei părţi, judecătorească, executivă 
şi legislativă, care se controlează 
reciproc. 
 
„Checks and balances”.  
 
Exact. Fiecare este o putere în sine, 
astfel încât fiecare o poate face pe 
cealaltă să respecte principiile demo-
craţiei şi Constituţia. E minunat. Sunt 
şi unele probleme, dar ceea ce i-a 
inspirat pe patrioţii cubanezi a fost 
exact exemplul stabilit de Revoluţia 
americană. Să ne amintim: a fost 
Revoluţia Americană, a fost 
Revoluţia Franceză... 
 
Şi Revoluţia română, în 1989. 
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Da, ştiu. Revoluţia română, frumos 
moment... Îmi place foarte mult şi 
cred că voi, românii, aţi făcut un 
lucru extraordinar. Iar pentru mine 
chiar e un exemplu faptul că mai 
târziu aţi vrut să-i puneţi sub acuzare 
pe cei care au comis abuzuri 
împotriva deţinuţilor politici sau i-au 
omorât pe cei care au luptat 
împotriva regimului comunist. Am 
vizitat de trei-patru ori, de câte ori 
am fost în România, oameni de la 
Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi o voi face de câte 
ori mă voi întoarce, să fiu cu ei şi să 
învăţ de la ei. 
 
 

În regimul lui Fidel, până şi 
mama lui a fost arestată 

 
Haideţi să discutăm un pic despre 
povestea dumneavoastră. Imediat 
după ce Revoluţia a învins, ce funcţii 
aţi deţinut? 
 
Am fost în Poliţia Turismului, al 
doilea în ierarhia de comandă. Era o 
instituţie militarizată, la fel ca ar-
mata rebelilor. Trebuia să protejăm 
turiştii care veneau în Cuba. Erau 
milioane de turişti care veneau în 
1959, după triumful Revoluţiei, şi 
erau anumite infracţiuni împotriva 
lor, iar noi trebuia să-i prindem pe 
cei care-i jefuiau şi toate celelalte. 
Am fost acolo o perioadă, după care 
am fost transferat la Ministerul de 
Externe. Mă ocupam de cei care 
plecau consuli în diferitele ţări ale 
lumii, îi instruiam. Apăreau şi 
probleme uneori, fiindcă unii dintre 

cei care mi se trimiteau erau complet 
nepotriviţi. Ţin minte că a fost un 
caz în care un tip de-abia a ajuns în 
ţara de destinaţie, că s-a şi îmbătat şi 
a condus maşina în starea aceea, 
făcând un accident mortal. La un 
moment dat, mi-am dat seama că 
lucrurile în ţară nu merg în direcţia 
în care ar trebui şi am trecut 
împotriva lui Fidel Castro.   
 
Apoi aţi fost arestat, în 1961. 
 
Pe 27 martie, da. Aveam arme în 
maşină, a avut loc un schimb de 
focuri şi am avut noroc că am scăpat 
cu viaţă, având în vedere că au tras 
peste o sută de gloanţe în maşina 
noastră. M-au condamnat la 30 de 
ani de închisoare. M-am bucurat 
când am aflat sentinţa, fiindcă aş fi 
putut să fiu condamnat la moarte. În 
1976 a fost o amnistie şi am scăpat. 
 
Ce aţi făcut după ce aţi fost eliberat 
din închisoare? 
 
După ce am devenit liber, am creat 
prima organizaţie neguvernamentală 
din Cuba, formată din foşti deţinuţi 
politici, care m-au ales preşedinte al 
acestui grup. Optaserăm pentru 
Venezuela drept cale de a părăsi 
Cuba. Voiam să ne reunim cu 
familiile noastre din exil, iar gu-
vernul american acorda atunci doar 
o mie de vize pe an, în timp ce în 
Cuba erau, numai în acel moment, 
aproximativ 20.000 de foşti deţinuţi 
politici care voiau să plece. Ar fi 
însemnat că unii au de aşteptat vreo 
douăzeci de ani ca să le vină rândul. 
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De ce se întâmpla acest lucru? 
Fiindcă, în acea vreme, americanii 
voiau să ne folosească pentru a crea 
probleme guvernului cubanez, voiau 
să existe o stare de nemulţumire a 
zeci de mii de oameni, care nu se 
puteau reuni cu familiile lor, erau 
nefericiţi şi asta, se gândeau ame-
ricanii, ar putea şubrezi puterea în 
Cuba. Şi atunci am fost vizitat de un 
grup de cubanezi din diferite părţi 
ale lumii, care iniţiaseră un dialog 
între comunităţile cubaneze din exil 
şi guvernul cubanez. Unul dintre 
aceştia a fost Roblejo Lorie. El a 
înfiinţat ceea ce s-a numit 
„Comitetul celor 100”, care avea 
acest nume fiindcă a încercat, la un 
moment dat, să intermedieze un troc 
cu guvernul cubanez: guvernul să 
primească rămăşiţele lui Che 
Guevara4 şi să permită, în schimb, ca 
o sută de deţinuţi politici şi de foşti 
deţinuţi politici din Cuba să poată 
pleca în SUA. Eu am fost unul 
dintre ei. M-a sunat atunci tatăl meu 
din Miami. Tatăl meu a fost cel mai 
bun tată, cel mai bun prieten, cel mai 
bun soţ şi unul dintre cei mai buni 
oameni pe care i-am cunoscut în 
toată viaţa mea. Era unic din toate 
punctele de vedere. Şi era şi un 
foarte bun om de afaceri. Când a 
ajuns în Miami, a început să mun-
cească din greu şi, câţiva ani mai 
târziu, doar prin munca sa, fără să 
facă nimic ilegal, spre sfârşitul ca-
rierei sale, când am ajuns eu acolo, 
avea şase hoteluri în Miami. L-am 
ajutat şi eu, am fost şi recepţioner, la 
început. El m-a ajutat financiar când 
am ajuns în SUA, iar eu am decis că 

vreau să studiez, ceea ce m-a sfătuit 
şi fratele meu, care era deja avocat şi 
mi-a spus că trebuie să depăşesc 
experienţa îngrozitoare din Cuba şi 
să învăţ. 
 
Cum a fost imediat după ce aţi 
„evadat” din Cuba castristă? 
 
Îmi amintesc că eu am ajuns în SUA 
în 1979, pe 14 februarie, de 
Valentine’s Day. Vărul meu, Carlos, 
fost apropiat de George Bush de-a 
lungul întregii sale cariere, era 
absolvent al Universităţii 
Georgetown din Washington, a fost 
consulul Cubei acolo timp de două-
zeci şi ceva de ani, fiind decanul de 
vârstă al consulilor din Washington. 
În fine, îmi aduc aminte că în 1979, 
când am ajuns, Carlos era în 
Washington, dar, fiind apropiat de 
George Bush Sr., l-a rugat pe Jeb 
Bush să mă ajute în Miami, acesta 
fiind acolo. Aşa că prima persoană, 
în afară de familia mea, care m-a 
sunat şi mi-a oferit ajutor a fost Jeb 
Bush, iar eu nu voi uita asta 
niciodată. Pe vremea aceea, el nu 
avea funcţii publice, lucra cu un 
dezvoltator cubanez, Codina5. Şi mi-
a spus: „Pedro, dacă e ceva ce pot 
face pentru tine, spune-mi! Şi aş 
vrea să fim prieteni, dacă e în regulă 
pentru tine”. Vă daţi seama că am 
fost bucuros. Nu i-am cerut nicio-
dată un penny. Nu-mi place să le cer 
oamenilor bani. Şi asta a fost una 
dintre problemele pe care le-am avut 
cu Fidel Castro. Aveam 17 ani, eram 
prea tânăr ca să mă ia cu el în 
Mexic, fiindcă eram minor şi ar fi 
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putut fi acuzat de răpire, aşa că mi-a 
spus: „Pedro, stai aici şi vinde 
oamenilor obligaţiuni ‘26 iulie’6, 
fiindcă avem nevoie de bani”. I-am 
răspuns: „Ştii ceva, Fidel? Mie nu-
mi place să le cer oamenilor bani. 
Îmi pare rău, nu pot să fac asta”. Nu 
i-a prea convenit că l-am refuzat. 
 
Dincolo de imaginea sa publică, 
cum vi-l amintiţi pe Fidel Castro, 
cum era ca om? 
 
E ceva ciudat aici. Am avut ocazia 
să stau de vorbă cu el. Eram un 
puşti, aveam 17 ani, dar nu eram 
prost, puteam evalua oamenii. Im-
presia pe care mi-a dat-o a fost că nu 
e o fiinţă umană.  
 
De ce, părea lipsit de emoţii?  
 
Nu ştiu, n-am mai văzut niciodată 
aşa ceva, dar impresia pe care mi-a 
dat-o a fost că nu e o fiinţă umană. 
Am simţit că era gol în interior, că 
nu avea sentimente, cum are orice 
om. Cu mine a fost amabil.  
 
Pare o descriere destul de fidelă a 
unui sociopat, lipsit de empatie. 
Avea un temperament dificil, avea 
ieşiri de furie? 
 
Nu, era calm. În orice caz, cu mine a 
fost foarte calm. Prin 1956, dacă îmi 
amintesc bine, spuneam între noi că 
ori ajungem martiri, ori vom fi 
liberi. Şi l-am întrebat, după o 
vreme, dacă vrea într-adevăr asta. Şi 
a răspuns foarte calm că da. Şi chiar 
a reuşit. Dar era un om fără 

sentimente. Mai târziu, când am 
încercat să identific câteva dintre 
trăsăturile lui, pe care le-am simţit 
când l-am întâlnit, mi-am dat seama 
că era un om foarte rece. De exem-
plu, nu-i păsa de mama lui. Mama 
lui, Lina7, era prietenă cu mama 
mea. Era mai în vârstă decât mama, 
dar erau vecine şi ţin minte că i-a 
spus cândva mamei mele: „Lolo (aşa 
îi spunea mamei), fiul ăsta al meu va 
distruge ţara asta”. Odată mama lui a 
fost chiar arestată, fiindcă era o 
catolică ferventă şi a ieşit la un marş 
de ziua Fecioarei, împreună cu alte 
femei. Uimitor. 
 
Puteţi face şi un portret al lui Che 
Guevara? 
 
Che Guevara era un aventurier, l-am 
întâlnit şi pe el. În zilele Revoluţiei 
mă desemnaseră pe mine şi pe alţi 
câţiva revoluţionari tineri să înfiin-
ţăm Juventud Rebelde, Asociaţia 
Tineretului Rebel, afiliată Organiza-
ţiei de Tineret a Revoluţionarilor, 
care mai târziu a devenit Organizaţia 
Tineretului Comunist. Să nu înţe-
legeţi greşit, eu nu am fondat 
Tineretul Comunist, ci, împreună cu 
alţii, prima organizaţie a Tineretului 
Rebel. Ne-am întâlnit cu Che, iar el 
era un fel de naş al nostru şi se 
comporta bine cu noi. 
 
Cum vă explicaţi popularitatea sa în 
rândul unor tineri din state 
democratice? 
 
Prin ignoranţă în legătură cu istoria 
şi cum a fost Che în realitate. Poate 
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că sunt şi unii care îi împărtăşesc 
filosofia crudă, dar cred că majo-
ritatea doar din ignoranţă. 
 
A fost un bun produs de marketing 
politic. 
 
Da, s-a vândut o imagine romantică 
fără legătură cu personajul real. A 
condus o vreme şi închisoarea „La 
Cabaña”, o fostă fortăreaţă spaniolă, 
unde au fost împuşcaţi mii de 
cubanezi. Eu am stat acolo un an, în 
timp ce aşteptam să fiu judecat şi 
ştiu cum era acel loc. În timpul cât 
am stat eu au fost cel puţin două sute 
de execuţii prin împuşcare în curtea 
închisorii. Auzeam strigătele con-
damnaţilor, „Viva Cuba libre!”, 
auzeam împuşcăturile.  
 
„Cuba produce doar foşti deţinuţi 
politici” 
 
De când aţi fost arestat şi până 
acum, câţi oameni credeţi că au fost 
omorâţi sau au avut de suferit în 
mod foarte serios, neluându-i în 
considerare pe cei care au avut doar 
mici inconveniente, de pe urma 
regimului Castro? 
 
S-a făcut deja o estimare foarte 
apropiată de adevăr, de către Maria 
Werlau, care a fost ajutată de diferite 
fundaţii din Washington. O cunosc 
şi ştiu că e o persoană luptătoare şi 
foarte onestă. Ea a estimat la 10.000 
numărul de oameni care au fost îm-
puşcaţi şi documentează foarte meti-
culos cazurile de oameni pe care i-a 
ucis regimul. În legătură cu deţinuţii 

politici... Sunt cazuri, precum cel al 
lui Armando Sosa Fortuny, de 
oameni care au stat în închisoare 
patruzeci de ani. El a fost închis cu 
mine, a fost eliberat în cadrul 
aceleiaşi amnistii, a plecat şi el în 
SUA, dar s-a întors ulterior în Cuba 
şi a fost arestat şi condamnat din 
nou. E deţinut politic de patruzeci de 
ani. Alţii, ca mine, au stat 16-17 ani. 
L-aţi cunoscut pe Rafael Pizano, 
care e acum cu mine în România; 
tatăl său a făcut 18 ani de puşcărie. 
Au fost mulţi care au stat un an, doi 
ani, şapte ani... Au fost şi oameni 
care au fost arestaţi pentru o 
săptămână, două săptămâni. Alţii, 
numai o zi, două zile, trei zile. 
Există o aproximare că, la un mo-
ment dat, au fost o sută de mii de 
deţinuţi politici în acelaşi timp, în 
diferite părţi ale Cubei. Fusese un 
moment de criză şi i-au arestat pe 
toţi cei care nu erau de acord cu gu-
vernul sau erau consideraţi suspecţi, 
ţinându-i chiar şi pe stadioane, de 
exemplu. 
 
Întreaga populaţie a Cubei este, în 
prezent, de circa 11 milioane, fiind 
chiar mai mică în trecut. Făcând un 
calcul rapid şi ţinând cont de faptul 
că unii făceau parte din conducerea 
ţării sau din forţele de ordine fidele 
şi că unii erau copii, asta înseamnă 
că, în acel moment de criză de care 
vorbiţi, practic, cel puţin unul dintr-
o sută de cubanezi adulţi era reţinut. 
 
Aşa e. Dacă mă întrebaţi câţi oameni 
au trecut, din motive politice, printr-
o puşcărie cubaneză în cei 58 de ani 
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de la Revoluţie, v-aş spune, fără 
nicio teamă că voi greşi, că au fost 
circa un milion. Pe puţin. Fidel 
Castro sau Raúl nu au construit case 
pentru cubanezi, nu au făcut nimic 
bun pentru ţară... Tot ce au produs a 
fost o mulţime de foşti deţinuţi 
politici. Organizaţia al cărei purtător 
de cuvânt sunt nu-i reprezintă pe toţi 
foştii deţinuţi politici, fiindcă unii nu 
mai trăiesc, alţii locuiesc în alte 
părţi, au alte ideologii sau militează 
în alte grupări, dar reprezintă aproa-
pe 50.000 de foşti deţinuţi politici 
care trăiesc în sudul Floridei, cu 
familiile lor. Suntem mulţi şi suntem 
ca o armată. De aceea suntem im-
portanţi şi din punct de vedere po-
litic, putem schimba lucrurile. 
 
„Fidel îl lovea pe Raúl, îl folosea” 
 
Raúl are acum 86 de ani şi a spus că 
anul viitor oricum va renunţa la 
putere. Îl credeţi? 
 
O, da. Îl ştiu pe tipul ăsta. Îl ştiu pe 
Raúl, îi ştiu stilul. Fratele lui, Fidel, 
l-a abuzat. Ştiu asta, cunosc familia. 
Am fost vecini. Fidel îi trăgea şuturi, 
îl lovea, se comporta abuziv cu el. Îl 
folosea când avea nevoie de cineva 
care să facă diverse lucruri pentru el. 
Raúl a fost şi el o victimă. I-a fost 
un frate bun lui Fidel. A fost un frate 
mai bun pentru Fidel decât a fost 
Fidel pentru el. 
 
Şi atunci asta înseamnă că anul 
viitor va fi începutul unui nou viitor 
pentru Cuba? 
 

Nu. Problema e că Raúl nu vrea să 
fie judecat. Şi nu vrea nici ca 
prietenii lui să fie judecaţi. Chiar 
dacă ar pleca din Cuba, nu e sigur că 
tribunalele internaţionale de astăzi 
nu-l vor trimite înapoi în faţa 
justiţiei din Cuba. Ştiu că, la un 
moment dat, s-a gândit să plece. Am 
fost cândva la Departamentul de Stat 
al SUA, am fost în biroul 
Secretarului de Stat. Erau acolo, 
într-o încăpere ca asta, foarte mulţi 
oameni. Nu ştiu cine erau. S-au 
făcut prezentările, dar nu ştiu dacă 
mi-au spus numele lor reale sau nu. 
Ce ştiu este că unii reprezentau 
serviciile de informaţii, alţii puterea 
executivă din acea vreme. Mi-au zis 
că pot să spun guvernului cubanez, 
adică unei persoane cu care aveam 
conexiuni pe atunci, că le vor 
furniza avioane să plece, că le vor 
garanta că, oriunde ar alege să plece 
sau unde i-ar duce SUA, nu vor fi 
deranjaţi, că-şi pot lua bunurile cu ei 
şi că vor muri de bătrâneţe acolo, 
fără să aibă probleme. Şi cred că 
ăsta e un lucru care încă se întâmplă. 
Se va întâmpla. Ei vor pleca din ţară, 
îşi vor lua familiile cu ei sau, dacă 
vor rămâne, aşa cum s-a întâmplat 
într-o mulţime de ţări comuniste din 
Europa, va fi cum a fost, de 
exemplu, în Cehoslovacia. Vaclav 
Havel a preluat puterea, cu un grup 
din „Carta 77”, iar cei mai mulţi no-
menklaturişti din Partidul Comunist 
au rămas acolo, nu au fost omorâţi, 
târâţi pe străzi sau mai ştiu eu ce. 
Aici, în România, au fost executaţi 
Ceauşescu şi soţia sa, dar restul 
oamenilor regimului, nu. Câţi au 
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murit după aceea? Niciunul. Unii au 
fost condamnaţi sau încă sunt, 
fiindcă merită să fie condamnaţi. Iar 
Raúl se teme, probabil, de această 
posibilitate. Ce e important e că în 
Cuba anul viitor ar putea fi alegeri 
prezidenţiale. Sigur, felul în care îşi 
fac ei planurile nu e acelaşi cu al 
meu, vrem să împingem lucrurile în 
direcţii diferite. Spre exemplu, eu 
am vrut să merg în Cuba, am depus 
actele, am cerut permisiunea gu-
vernului să merg. 
 
Chiar voiam să vă întreb, fiindcă 
mi-aţi spus ieri că n-aţi fost în Cuba 
de aproape patru decenii. Dacă aţi 
vrea să mergeţi acum, care e 
situaţia? 
 
Vreau să merg. Am cerut guvernului 
să-mi dea paşaport cubanez, ceea ce 
înseamnă permisiunea lor de a 
merge acolo. Dacă m-aş strecura sau 
infiltra în ţară, le-aş da ocazia să mă 
bage din nou în puşcărie. Dar, dacă 
le cer permisiunea şi ei o acordă, vor 
fi nevoiţi să deschidă uşile, iar eu 
voi fi acolo legal. 
 
Dar nu aveţi cetăţenie americană? 
Nu aţi putea solicita o viză în 
această calitate? 
 
Ba da, am cetăţenie americană, dar 
nu pot zbura acolo, pur şi simplu, cu 
paşaportul meu american, fiindcă 
guvernul cubanez nu îmi va da voie. 
De aceea, în februarie 2016 am 
aplicat pentru paşaport cubanez şi 
după un an, în februarie 2017, am 
întrebat, prin persoana care a făcut 

hârtiile pentru mine: „Unde este 
paşaportul meu?”. Au răspuns: 
„Domnule Fuentes-Cid, vă vom da 
paşaportul până la sfârşitul lunii 
mai”. Încă una dintre minciunile lor. 
Nu mi-au dat paşaport. Între timp 
am primit telefoane de la o mulţime 
de oameni care nu mă caută de 
obicei şi am fost abordat de tot felul 
de persoane ciudate. Probabil 
guvernul cubanez voia să ştie ce 
intenţionez să fac, ce planuri am. Nu 
am motive să mint, aşa că le-am 
spus tuturor adevărul, că vreau să-mi 
revăd oraşul natal, care e acelaşi cu 
al lui Castro, dar n-are motive de 
gelozie, fiindcă e un oraş mare şi n-o 
să-l ţin doar pentru mine. (Râde) Cel 
care a dat numele unui parc de 
acolo, Generalul Calixto García, a 
fost vărul primar al bunicului meu. 
Deci e totul în familie. (Râde din 
nou) 
 
„Voi câştiga preşedinţia Cubei”  
 
Dar dacă mâine, de exemplu, vă vor 
da voie să călătoriţi, înţeleg că vă 
veţi duce acolo fără frică. 
 
Nu, nu, n-o să vă spun că n-am 
simţit frică niciodată. Am simţit. 
Cred că, de fapt, curajul înseamnă 
să-ţi învingi frica, să mergi mai 
departe şi să faci ceea ce trebuie. 
 
Dar acum mai simţiţi frică? 
 
Da. Prietenii mei m-au desemnat 
candidat la preşedinţia Cubei şi am 
acceptat. La început am fost reticent. 
Nu m-am pensionat încă, fiindcă îmi 
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place ceea ce fac, încă am un birou 
de avocatură în Miami, altul în 
Tampa, iar să adaug şi candidatura e 
o mare responsabilitate, nu e o 
glumă. Să conduci o ţară e un lucru 
foarte serios. Până la urmă am spus 
„Bine, sunt de acord” şi ştiu că 
prietenii mei mă vor susţine, foştii 
deţinuţi politici din Cuba mă vor 
susţine, organizaţiile din care fac 
parte mă vor susţine, grupul care m-
a desemnat în unanimitate coordo-
natorul pe Relaţii internaţionale mă 
va susţine, sunt sigur de asta, dar 
întâi trebuie să am oportunitatea să 
intru în Cuba. Guvernul cubanez 
trebuie să înţeleagă că singura 
salvare pe care ţara o are, din punct 
de vedere economic şi politic, este 
să deschidă porţile. Pentru toţi, nu în 
mod special pentru mine. Trebuie să 
facă alegeri, să lăsăm poporul 
cubanez să aleagă pe cine vrea 
preşedinte. 
 
Deci e foarte posibil ca anul viitor 
să candidaţi la preşedinţia Cubei? 
 
Da, da, sigur. Şi voi câştiga! (Râde 
cu poftă) 
 
Atunci să vă pun şi primele întrebări 
de potenţială campanie electorală: 
ce veţi promite poporului cubanez? 
 
Nu, de promis, nu. Eu voi face. 
 
Atunci spuneţi-mi ce veţi face, dacă 
veţi fi ales preşedinte. 
 
În primul rând, mă voi asigura că 
cele mai bune măsuri pe care 

Revoluţia le-a făcut vor rămâne: 
educaţie gratuită, servicii gratuite de 
sănătate, acestea vor rămâne cu 
siguranţă. Vor costa o grămadă de 
bani şi voi avea nevoie de mult 
ajutor. Dar am planuri care să 
asigure stabilitatea economică. Am 
multe idei cum să fac acest lucru şi 
am mulţi specialişti, care-mi sunt 
prieteni, în diferite părţi ale lumii: în 
SUA, în Cehia, în România... Am 
toate aceste planuri în minte şi sunt 
hotărât să le pun în aplicare. De 
exemplu, Cuba a luat pământurile 
tuturor, inclusiv companiilor ame-
ricane, canadiene, europene. Poţi să 
dai titluri de proprietate proprie-
tarilor anteriori, cum s-a făcut în 
Cehia sau în România. Ministrul 
care s-a ocupat de retrocedarea pro-
prietăţilor confiscate în Cehia îmi 
este prieten, ne întâlnim de câte ori 
merg acolo şi mi-a promis că mă va 
ajuta cu această problemă în Cuba. 
Nu trebuie să reinventezi totul, poţi 
folosi experienţa altora. Deci, trebuie 
date pământurile înapoi proprietarilor 
lor de drept, cu titluri de proprietate.  
Apoi, vom avea o adunare consti-
tuţională şi o nouă Constituţie pro-
iectată şi votată de reprezentanţii 
poporului.Totul în primul an. 
Această Constituţie va da înapoi 
puterea poporului, precum şi dreptul 
de proprietate asupra caselor, afa-
cerilor şi tuturor celorlalte lucruri, aşa 
cum o democraţie adevărată face. Aş 
institui separarea puterilor în stat, în 
judecătorească, executivă şi legisla-
tivă, aş ţine alegeri legislative co-
recte, astfel încât oamenii să-şi poată 
alege reprezentanţii în cele două 
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Camere, Congres şi Senat, aşa cum 
aveam înainte, ca în SUA, fiindcă 
noi de la ei copiaserăm. După aceea, 
băncile pot da împrumuturi celor 
care au titluri de proprietate, utili-
zându-le ca garanţie, pentru că e 
nevoie de bani ca să faci lucrurile să 
meargă. Toată Cuba e plină acum de 
buruieni şi trebuie curăţate tere-
nurile. Cuba are un sol foarte fertil. 
Pe vremuri creşteam cocoşi de luptă 
şi îi hrăneam cu boabe de porumb. 
Le aruncam boabele şi unele ger-
minau. Aveam porumb care creştea 
în grădină fără să-l plantez, doar din 
boabele pe care le aruncam. Aşa de 
mănoasă e Cuba. 
 
Credeţi, aşadar, că agricultura şi 
turismul sunt, probabil, şansele 
Cubei. 
 
Exact. Şi vom avea cu ce să hrănim 
poporul, fiindcă asta e acum o 
problemă. Le voi garanta tuturor 
investitorilor că investiţiile lor sunt 
în siguranţă, sub noua Constituţie. Şi 
cred că mulţi investitori vor veni în 
Cuba. Ei mor să vină în Cuba, nu 
exagerez, dar vor ca banii să le fie 
garantaţi. 
 
Noi, românii, avem această expe-
rienţă cu trecerea de la un regim 
comunist. După Revoluţie, am spe-
rat că va fi o tranziţie foarte rapidă 
către democraţie şi prosperitate. 
Dar am constatat că tranziţia a fost 
lungă şi că ceea ce s-a întâmplat în 
anii de comunism a lăsat urme în 
mintea oamenilor mai greu de şters 
decât credeam atunci, în zilele 

Revoluţiei. Sunteţi, totuşi, optimist 
că în Cuba va fi posibilă o tranziţie 
foarte scurtă, fără să dureze două 
decenii şi mai bine, ca la noi, cu 
probleme legate şi de corupţie şi 
multe altele pe care le ştiţi?  
 
Nu, la noi va fi uşor. Noi am aşteptat 
mult prea mult şi de aceea vom fi 
foarte vigilenţi asupra felului în care 
vor decurge lucrurile. Ne vom 
asigura că vom avea o guvernare 
decentă şi că vom avea alegeri 
imediat, cât de repede se poate. 
 
Şi la noi s-au făcut alegeri după 
câteva luni. Cu toate acestea, repre-
zentanţii din linia a doua ai fostului 
regim şi partid comunist au fost 
votaţi de populaţie şi au deturnat 
oarecum lucrurile. Vă spun aceasta 
fiindcă există pericolul să vă treziţi 
că nici în Cuba lucrurile nu merg 
cum aţi sperat şi că tranziţia 
durează vreo treizeci de ani.  
Asta îmi aminteşte de o glumă pe 
care am citit-o zilele trecute. Un 
băieţel este întrebat la şcoală ce este 
tatăl lui şi el spune că e stripper, că 
se dezbracă în timp ce dansează şi 
spectatorii îi bagă bani în chiloţi. 
„Serios? Şi tu te simţi în regulă cu 
asta?”, îl întreabă învăţătoarea. „De 
fapt, am minţit”, spune puştiul jenat. 
„Tatăl meu e politician, dar mi-a fost 
ruşine să recunosc”. Ei, bine, dacă în 
Cuba s-ar întâmpla ce spuneţi, chiar 
ar fi o ruşine pentru toţi politicienii. 
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„El comunismo es 
intrínsecamente perverso” 

 
Dacă tot am ajuns la politicieni şi, 
după cum ştiţi, Polis este o revistă 
de ştiinţe politice, aş vrea să 
discutăm puţin şi despre ideologii. 
Ce credeţi astăzi despre comunism, 
cum l-aţi defini în câteva cuvinte? 
 
Cea mai bună definiţie a comu-
nismului a fost dată de un papă şi 
îmi place cum sună în spaniolă: „El 
comunismo es intrínsecamente per-
verso”8. Aceasta este cea mai bună 
definiţie. „Intrínsecamente perver-
so”. Nu are calităţi care să poată fi 
recuperate. Şi ştiţi de ce e aşa? Poate 
şi din cauza faptului că, fără glumă, 
Marx suferea de furuncule, inclusiv 
în zone foarte sensibile, şi a scris cu 
acea stare de disconfort produsă de 
furunculele care-l chinuiau. 
 
N-aţi crezut niciodată în marxism, 
nici atunci când eraţi tânăr şi luptaţi 
de partea Revoluţiei? 
 
Niciodată. Niciodată! Poate şi din 
cauza familiei, tatăl meu, bunicul 
meu, toţi erau persoane democrate şi 
iubitoare de libertate. Străbunicul 
meu a luptat cu maceta împotriva 
spaniolilor, pentru libertate. Nu, nu 
mi-a plăcut niciodată comunismul. 
 
V-am întrebat fiindcă la noi există o 
oarecare confuzie, mulţi cred că toţi 
cei care au luptat în Revoluţia 
Cubaneză erau, cel puţin într-o 
oarecare măsură, marxişti. 
 

Nu, în niciun caz. Nu toate revo-
luţiile trebuie să fie comuniste. Eu n-
am îmbrăţişat conceptul Revoluţiei 
permanente, ci o vedeam doar ca pe 
o fază de tranziţie către ceva. Adică 
noi schimbăm lucrurile cu sângele 
nostru, cu vieţile noastre, după care 
generaţiile noi preiau şi fac ceea ce e 
bun pentru democraţie şi libertate.  
 
Este cumva ironic că Fulgencio 
Batista era un băiat sărac, susţinut 
de Partidul Comunist în primul 
mandat şi care a devenit apoi un 
dictator ce promova, totuşi, econo-
mia de tip capitalist şi era sprijinit 
de SUA, iar Fidel Castro, care 
provenea dintr-o familie înstărită, a 
devenit marxist.  
 
Da, tatăl lui Castro a fost bogat, dar 
cei mai mulţi dintre banii lui erau 
furaţi. A furat şi de la străbunicul 
meu, care a vrut să-i taie capul cu 
maceta şi îmi pare rău că n-a făcut-
o, fiindcă aşa nu s-ar mai fi născut 
Fidel. A furat şi de la United Fruit 
Company, cu care se învecina 
terenul său. Doar de la mătuşa mea, 
cu care de asemenea se învecina 
proprietatea lor, n-a furat, fiindcă era 
aprigă. 
 
 

„Simt că Václav Havel mă 
ajută şi din mormânt” 

 
Credeţi că în toţi aceşti ani 
instituţiile internaţionale şi celelalte 
ţări n-au făcut destul, nu l-au presat 
suficient pe Castro? Credeţi că a 
fost şi o greşeală a ţărilor 
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occidentale şi că ar fi putut face mai 
multe pentru poporul cubanez? 
 
Cert. Ar fi trebuit să protesteze de 
câte ori aflau de o violare a 
drepturilor omului. De câte ori afli 
că un copil este lovit, faci ceva, nu? 
Protestezi, anunţi poliţia, faci ceva 
atunci când afli că oamenii sunt 
abuzaţi sau bătuţi, nu-i aşa? În Cuba 
asta se întâmplă şi nimeni nu face 
nimic. De aceea noi, cei plecaţi, 
trebuie să călătorim şi să cerem 
oamenilor importanţi din întreaga 
lume să ne ajute să denunţăm aceste 
încălcări ale drepturilor omului, 
oriunde s-ar întâmpla. Ajutaţi-ne să 
spunem lumii întregi! Când vă 
spunem că, în mai puţin de o lună, 
au fost împuşcaţi 63 de oameni în 
Venezuela, acum, recent, la de-
monstraţii, vă rugăm, ajutaţi-ne! 
Condamnaţi public guvernul 
Venezuelei pentru omorârea acestor 
tineri! Şi aşa şi cu guvernul Cubei.  
 
Până acum aţi simţit că oamenii 
cărora le povestiţi despre nişte 
lucruri care se întâmplă la mare 
distanţă de ei sunt interesaţi? Poate 
că unora nu le pasă...  
 
Unora nu le pasă, dar multora, da. 
Când vorbeşti cu oameni de calitate 
şi le spui ce se întâmplă, cred că ei 
se simt cumva obligaţi să facă ceva. 
Se gândesc că cineva sau propria 
conştiinţă le va spune: hei, ai fost 
acolo când acest om ţi-a spus de 
acele încălcări ale drepturilor omului 
şi crime, iar tu n-ai făcut nimic. Şi 
de aceea ei acţionează, ne ajută. Se 

simt solidari cu tine şi te ajută. 
Aceasta este experienţa pe care am 
avut-o peste tot în Europa. L-am 
întâlnit pe Lech Wałęsa şi ne-a 
ajutat. M-am întâlnit cu Václav 
Havel, care a fost un bun prieten şi 
ne-a ajutat imens şi care încă ne 
ajută şi acum, după moarte. Da, simt 
că mă ajută şi din mormânt, prin alţi 
oameni, cum e prietenul ceh cu care 
am venit acum în România sau 
ambasadorul Martin Palouš, şi el 
fost deţinut politic care a luptat îm-
potriva comunismului şi a fost mâna 
dreaptă a lui Havel. L-am întâlnit în 
Ungaria pe Árpád Göncz, un om 
extraordinar, care ne-a ajutat. Fiica 
lui, Kinga, care a fost ministru al 
Afacerilor Externe, ne-a ajutat şi ea. 
În Polonia, preşedintele Kaczyński, 
care a murit în avionul prăbuşit, şi 
fratele lui geamăn ne-au ajutat imens 
şi cred că sunt norocos să întâlnesc 
astfel de oameni. 
 
Dacă guvernul cubanez nu vă 
acordă paşaport şi dreptul de a 
călători, nu veţi putea candida la 
preşedinţie. Ce veţi face? 
 
Ştiu. Încerc să-i contactez pe toţi 
oamenii pe care-i cunosc, mă gân-
desc să apelez şi la nişte ONG-uri 
internaţionale importante care să mă 
ajute cumva şi nu numai pe mine, ci 
pe orice cubanez care va dori să 
candideze. Am încercat să contactez 
chiar şi un ONG din Bucureşti, dar 
în obiectul său de activitate sunt 
incluse doar drepturile oamenilor la 
nivel naţional, nu are şi activitate 
internaţională. De aceea o să mă 
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orientez spre alte organizaţii. Dar nu  
neapărată nevoie să fiu eu cel care 
candidează, ajut pe oricine care vrea 
să candideze acolo, să reinstaureze 
democraţia şi să le asigure oame-
nilor hrana. 
 
După perioade lungi de regimuri 
opresive, oamenii sunt afectaţi, 
uneori nu ştiu să-şi folosească 
libertatea sau cum să facă cele mai 
bune alegeri. În 1990, Corneliu 
Coposu, fost deţinut politic timp de 
17 ani, a fost tratat foarte rău de 
majoritatea populaţiei. Lui Ion 
Raţiu, un candidat la alegerile 
prezidenţiale, întors din diaspora, i 
s-a reproşat că n-a fost aici, să 
mănânce salam cu soia, cu toţi 
ceilalţi, astfel că a luat un scor sub 
5%. Nu vă e teamă că, şi în situţia 
fericită în care veţi putea candida, vi 
se va reproşa acelaşi lucru, că aţi 
trăit în bunăstare, în SUA, în loc să 
mâncaţi metaforicul „salam cu 
soia”? 
 
Se poate, dar eu sunt întotdeauna 
optimist. Şi, oricum, este de datoria 
mea să fac tot ce pot. 
 
Ce credeţi că ar fi important ca 
românii să ştie despre Cuba? Ce 
mesaj le-aţi transmite? 
 
Că drepturile cubanezilor sunt 
violate în fiecare zi. Chiar şi acum. 
Azi. 

Chiar şi după vizita fostului 
preşedinte Obama?  
 

Obama n-a făcut nimic pentru a 
împiedica violarea drepturilor cuba-
nezilor. Nimic. Când a fost acolo şi 
s-au reînnodat relaţiile diplomatice, 
poporul cubanez a sperat că lucrurile 
se vor îmbunătăţi. Dacă acum 
suntem în pace cu „yankeii impe-
rialişti care vor să ne invadeze”, cum 
era povestea lui Fidel, nu vor mai fi 
probleme şi vom fi fericiţi, au gândit 
cubanezii. Au avut speranţe false. 
Au început să capete voce, au 
început să nu se mai teamă, iar 
guvernul a început să se sperie şi a 
trecut la represalii. Rezultatul? Mai 
mulţi deţinuţi politici. Anul trecut au 
fost 70 de deţinuţi politici, anul 
acesta - 140. Dublu. Ce arată acest 
lucru? Că represiunea e în creştere. 
Poporului român i-aş transmite acest 
mesaj: aveţi grijă de libertatea 
voastră! Preţuiţi-o, aveţi grijă să n-o 
pierdeţi, luptaţi pentru ea! Da, 
luptaţi pentru ea, dacă e nevoie! Şi 
le-aş mai spune să aibă grijă şi de 
libertatea celorlalţi. Nu e nevoie să 
vă fie neapărat vecini. Pot fi şi 
oameni aflaţi la depărtare, cum sunt 
cubanezii. Dacă aflaţi că li se încalcă 
drepturile cubanezilor, nu uitaţi că 
suntem fiinţe umane şi avem drep-
turi, cum au şi românii. Ajutaţi-ne! 
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Note
 
 1 Revoluţia Cubaneză (1953-1959), 

revoltă armată condusă de Fidel 
Castro, care a reuşit răsturnarea regi-
mului autoritar al lui Fulgencio 
Batista, susţinut de Statele Unite.  

2 Carlos Prío Socarrás a fost 
preşedintele Cubei între 1948-1952 
şi a fost înlăturat de la putere cu trei 
luni înainte de organizarea de noi 
alegeri, printr-o lovitură militară 
dată de Fulgencio Batista. 

3  Ramón Grau a fost preşedintele 
Cubei între 1933-1934 şi 1944-1948. 

4 Propunerea legată de rămăşiţele 
pământeşti ale lui Ernesto „Che” 
Guevara fusese, aparent, făcută de 
Fidel Castro în 1968, în nişte ne-
gocieri cu René Barrientos, şeful 
statului bolivian din acea vreme. 
Peste trei ani, Castro a respins public 
sugestia de schimb a „Comitetului 
100”, declarând că propunerea 
fusese făcută iniţial doar cu scopul 
de a-l demasca pe Barrientos. Rămă-
şiţele lui Guevara au fost efectiv 
descoperite şi identificate de o 
echipă de arheologi şi antropologi în 
Vallegrande, Bolivia, abia în 1997. 
În prezent, ele se găsesc într-un 
mausoleu construit special în oraşul 
cubanez Santa Clara. (N.a.) 

5 Armando Codina era un imigrant 
cubanez care a devenit milionar prin 

forţe proprii, făcând o avere în do-
meniul computerelor şi care ulterior 
a avut succes şi în domeniul imo-
biliar, unde l-a luat partener (cu 
40%) pe Jeb Bush. 

6 Mişcarea „26 iulie” a fost o 
organizaţie revoluţionară (şi apoi un 
partid) condusă de Fidel Castro, care 
în 1959 l-a răsturnat de la putere pe 
Fulgencio Batista. Numele organi-
zaţiei provine de la data la care, în 
1953, un mic grup de revoluţionari, 
condus de Fidel Castro, a atacat uni-
tatea militară „Moncada” din Santiago 
de Cuba, moment care este 
considerat începutul Revoluţiei 
cubaneze. Atacul armat a eşuat, 
Castro a fost capturat şi condamnat 
la 15 ani de închisoare, dar a fost 
amnistiat după doi ani, în urma unei 
campanii intense pentru eliberarea 
sa.  

7  Lina Ruz González a fost cea de-a 
doua soţie a tatălui lui Fidel Castro. 
Era cu 28 de ani mai tânără decât el 
şi fusese iniţial servitoarea sa. Cei 
doi au avut împreună patru fete şi 
trei băieţi, printre care Fidel şi Raúl, 
dar s-au căsătorit legal târziu, când 
Fidel Castro avea deja 17 ani. 

8  „Comunismul este în mod intrinsec 
rău”. Pius al XI-lea, Enciclica Divini 
Redemptoris, 19 martie 1937. 
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Abstract: J. Delors's political career was characterized by important experiences 
that he had translated into concepts or principles that he could apply when found 
at the top of the Community institution. Delors was President of the European 
Commission from January 1985 to January 1995. The activities of Delors 
Commissions were of great importance and left a very significant influence, the 
Single Market, the Common Agricultural Policy was established, the European 
Union Act, the Schengen Agreements and the Maastricht Treaty were signed. 
Delors's aim, unlike what Monnet’s and De Gaulle’s, was to bring the 
Commission to play the central role of "Engineer of European Construction". In 
1985 he presented the White Paper on the Single Market with the aim of drawing 
the path for the gradual realization of a single market and free trade by 1992.   
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Delors, economista e uomo poli-
tico francese, nasce a Parigi il 25 
Luglio 1925, frequenta il Lycée 
Voltaire e consegue la maturità scien-
tifica, inizia la sua carriera presso la 
Banque de France (1945-1962).  

Nel 1950 ottiene il diploma al 
“Centro studi superiori”, successi-
vamente si laurea in Scienze econo-
miche e proseguirà gli studi uma-
nistici da autodidatta.  

Mendès-France1 affermerà che 
“la carta vincente di Delors è 
rappresentata dal fatto di essere 
autodidatta, quindi concreto”.2  

Nel periodo successivo ai suoi 
studi nasce in lui l’esigenza di im-
pegnarsi nel settore del sociale, dopo 
aver visto l’ingiustizia e la disu-
guaglianza presente nelle scuole fran-
cesi, che avevano indotto alcuni suoi 
colleghi di corso ad abbandonare gli 
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studi. Da quel momento inizia il suo 
impegno verso una società capace di 
offrire a tutti maggiori opportunità.  

Nel 1950 aderisce al sindacato 
Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens (CFTC), che, 
per Delors, appare il luogo adatto per 
condividere un sentimento di fra-
ternità e per lottare contro l’ingiusti-
zia sociale. Delors, sin dagli inizi 
della sua adesione al movimento, si 
pone come obiettivo quello di creare, 
sul piano politico-sociale, un dialogo 
costruttivo tra i lavoratori di ispi-
razione cristiana e i non credenti. Nel 
1952 aderisce al movimento demo-
cratico cristiano La Vie Nouvelle, 
ancora oggi esistente.  

L’esperienza in questo movi-
mento risulterà importante nella for-
mazione dello statista, soprattutto per 
l’approfondimento della fede, perché 
si fonda sul principio della fraternità 
di vicinato o propriamente “fraternité 
de voisinage”, concetto che viene 
applicato nelle riunioni e cene di 
gruppo, che si svolgono nei quartieri 
di Parigi, in cui si discute di problemi 
generali e personali.  

Delors considera di grande valore 
la vita politica vissuta nei movimenti, 
Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens e La Vie 
Nouvelle, in cui il valore comune è la 
fraternità, un’esperienza che defi-
nisce positiva, più di quanto possa 
esistere all’interno dei partiti politici.  

Nel 1953 aderisce alla Jeune 
République e alla fine degli anni cin-
quanta diventa uno dei principali 
ideologi della “deuxiéme gauche,” 3 

che si ispira al modello di Mendès-

France4 e nel 1959 fonda il mo-
vimento “Citoyens 60”.5  

Il movimento, “Citoyens 60”, si 
pone tre obiettivi: creare corsi di 
formazione per valorizzare l’educa-
zione alla politica, creare un labora-
torio per guidare i cittadini all’im-
pegno civico e come ultimo obiettivo 
il coinvolgimento dei cittadini in una 
seria riflessione politica.  

Uno dei concetti del movimento è 
“la démocratie à portée de la main”, 
che vuol far intendere maggiore 
concretezza nell’agire. Proprio all’in-
terno di questo movimento nasce un 
impegno civico, nuovo e attivo, che 
chiede al cittadino, non solo l’im-
pegno nel momento del voto elet-
torale, ma una cittadinanza attiva che 
miri a decentrare i poteri.6  

Durante gli anni ‘50 e ‘60 i clubs 
avevano il compito di guidare la for-
mazione della classe politica francese 
verso la democrazia, il decentra-
mento, la pianificazione, la moder-
nizzazione dell’economia e la costru-
zione europea.7  

Delors diventa immediatamente 
famoso, per il suo linguaggio sem-
plice e pratico, il saper conciliare idee 
e pragmatismo, convinzione e re-
sponsabilità, caratterizzerà la sua vita 
politica.8  

In alcune interviste del 1975, 
Delors dichiarerà: “Ciò di cui ho 
bisogno non è né la sola azione, né la 
sola riflessione, ma una combi-
nazione delle due” e nel 1994 
affermerà: “Non ho mai distinto, fin 
dalla mia giovane militanza, il cosa 
fare dal come fare: ho sempre 
pensato che le ideologie siano 



Democraţia majorităţii 

 99 

necessarie, ma se esse si allontanano 
troppo dai fatti vanno pericolosa-
mente alla deriva […]. Di conse-
guenza, parlare senza la volontà di 
rimediare allo stato delle cose non mi 
interessa. Preferisco parlare meno e 
provare ad agire, pur conoscendo i 
limiti di ciascuna azione umana, 
nella sua portata e durata”.9  

Nel 1962 viene nominato capo 
dell’Ufficio degli Affari sociali 
presso il Commissariato Generale 
alla Pianificazione del governo fran-
cese e svolge il suo compito con 
grande professionalità ed un suo forte 
senso di responsabilità nei confronti 
della funzione pubblica.10  

L’impegno in questa Istituzione è 
un passaggio quasi obbligato per chi, 
come Delors, che ha voglia di pro-
porre iniziative con la sua spiccata 
creatività e capacità, riesce a costrui-
re un dialogo sociale con i partner in 
modo da poter decidere, con un con-
senso allargato, riforme importanti, 
capaci di modernizzare l’economia 
francese e contrattualizzare, in modo 
trasparente, i rapporti sociali.  

Delors, di fronte all’eccessivo peso 
delle gerarchie sindacali, propone nel 
1975 una nuova politica contrattuale e 
con la nuova legge Delors si stabilì la 
formula del contratto, come elemento 
costitutivo delle relazioni di lavoro, 
modificando quello che sino al 1975 
avveniva e cioè che i sindacati 
dell’impresa pubblica apprendevano 
dal consiglio dei Ministri quale 
sarebbe stato l’aumento salariale dei 
lavoratori, senza alcuna forma di 
accordo con le parti sociali.  

Nel 1969 viene nominato dal 
primo ministro Jacques Chaban-

Delmas (1915-2000) consigliere per 
gli affari sociali e culturali.  

Il Primo ministro Chaban-Delmas 
sceglie un uomo come Delors perché 
è certo che la sua nuova politica 
contrattuale sulle riforme sociali può 
valorizzare la partecipazione dei la-
voratori e diventare un elemento 
essenziale per la realizzazione di una 
“nouvelle société.”11  

Con gli avvenimenti del 1968, 
anche la società francese viene 
disorientata e nel 1971 con la “legge 
Delors” oltre alla politica contrat-
tuale si avvia la riforma sulla for-
mazione permanente garantita ad 
ogni lavoratore e per i giovani che 
lasciano la scuola prematuramente, la 
riforma, propone l’adattamento alla 
vita professionale, corsi di riquali-
ficazione per chi è costretto a cam-
biare attività lavorativa e infine ven-
gono promosse quelle iniziative che 
consentono ai lavoratori di adeguarsi 
alla nuova organizzazione del lavoro12. 

Viene nominato componente del 
consiglio d'amministrazione della 
Banque de France dal 1973 al 1979.  

Nel 1974 aderisce al Partito so-
cialista di cui diventa, dal 1976 al 
1979, delegato nazionale per le rela-
zioni economiche internazionali.  

È in tale occasione che matura la 
convinzione della superiorità della 
politica rispetto ad un percorso socio-
economico.  

Nel 1979 viene eletto al 
Parlamento europeo dove presiede la 
Commissione economica e mone-
taria. Già in quell’anno Delors fu il 
fautore dell’idea di Europa a “geo-
metria variabile”: “lo statista fran-
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cese non crede a una costruzione 
ideologica del vecchio continente, a 
causa dei contrasti tra gli Stati 
membri, ma alla possibilità di 
perseguire progetti d’integrazione 
settoriale”13.  

In altri termini, egli auspicava la 
creazione di una Comunità di base, 
costituita da un Mercato Comune, a 
cui avrebbero potuto aderire tutti i 
Paesi che avessero voluto farlo.  

Dal 1981 al 1984 è nominato 
Ministro delle finanze nei tre governi 
guidati da Mauroy. In questo periodo 
la Francia vive un periodo di forte 
crisi economica e Delors, per rime-
diare la delicata situazione, è 
costretto a intraprendere un’austera 
politica di rigore, accompagnate da 
una serie di svalutazioni della moneta 
francese.  

Dal 1983, Delors è consigliere 
comunale e sindaco di Clichy e nel 
contesto urbano arricchisce ancora la 
sua esperienza, affronta alcuni pro-
blemi come l’integrazione sociale e 
culturale, la segregazione tra le razze 
e la disoccupazione dei giovani.14 

Il 18 luglio 1984 Delors venne 
nominato presidente della 
Commissione Europea e per questo si 
dimise da qualsiasi impegno di 
governo e dalla carica di sindaco di 
Clichy.  

Delors, a capo della Commissione 
europea per due mandati, dal 6 
gennaio 1985 al 5 gennaio 1995, 
guida un importante rilancio della 
costruzione europea.  

In dieci anni del suo impegno 
europeo, Delors, portò avanti 
l’”Obbiettivo 1992” che prevedeva 

la soppressione delle barriere doga-
nali e fiscali all’interno degli Stati 
membri, nonché alla firma dell’Atto 
Unico, avvenuto nel 1986, che estese 
le competenze dell’Unione in materia 
di “coesione economica e sociale”.  

Delors guidò il Comitato inca-
ricato di studiare il progetto di una 
Unione economica e monetaria, il cui 
contributo ispirò il Trattato di 
Maastricht e la nascita della moneta 
unica.  

Con la firma del Trattato di 
Maastricht, avvenuto nel 1992, au-
mentarono considerevolmente le com-
petenze dell’Unione europea.  

Nel contempo Delors si interessò 
alle politiche strutturali dell’Unione 
Europea, alle politiche sociali con la 
Carta Sociale europea e il progetto 
Erasmus.  

Nel 1993 presentò il Libro Bianco 
“Crescita competitività e occupa-
zione” che verrà adottato dal Consi-
glio europeo nello stesso anno.  

Alla fine del suo mandato, il 5 
gennaio 1995, Delors lasciò un’Europa 
allargata a 15 Stati e completamente 
rinnovata. Negli anni successivi 
guidò il gruppo di studio “Notre 
Europe” e, dal 2000, il Consiglio per 
l’occupazione.  

Il percorso della sua vita politica è 
stato caratterizzato da esperienze 
importanti che lo statista ha saputo 
tradurre in concetti o principi che ha 
potuto applicare quando si è trovato 
al vertice dell’istituzione comuni-
taria: i principi di solidarietà, com-
petizione e cooperazione, non a caso 
sono i tre pilastri su cui si basa il 
modello europeo; la formazione; i 
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concetti sulla “federazione degli 
Stati-nazione”, sussidiarietà e”appro-
che  fédérale”.  

 
 

Delors e l’obiettivo 1992 
 
Divenuto presidente della 

Commissione Europea, Jacques 
Delors, fin da subito concentra la sua 
attenzione sul rafforzamento del 
ruolo della stessa Commissione e so-
prattutto sulla capacità d’iniziativa.  

Sebbene infatti il Trattato CEE, 
all’art. 155, assegni alla Commissione 
tre principali funzioni, (garantire 
l’applicazione del Trattato, utilizzare 
il diritto d’iniziativa, eseguire le 
decisioni adottate dal Consiglio), lo 
statista francese analizza dettagli-
atamente il diritto d’iniziativa sotto-
lineando come, quest’ultimo debba 
essere sfruttato maggiormente dalla 
Commissione sia come impulso nei 
confronti della Comunità, attraverso 
la presentazione di proposte, sia 
come compromesso tramite la ricerca 
di accordi tra i paesi membri.15 

Obiettivo di Delors, diversamente 
da quanto auspicato da Monnet e De 
Gaulle16, è quello di portare la 
Commissione a svolgere il ruolo 
centrale di “ingegnere della costru-
zione europea”, riallacciandosi in tal 
modo al pensiero di Spinelli che, nel 
saggio “L’avventura europea”, sostiene 
che il compito principale della Com-
missione non debba essere tanto 
quello di vigilare sulla corretta inter-
pretazione dei Trattati, ma quello di 
vero e proprio motore politico del 
processo di integrazione comunitaria.17  

Durante il Consiglio europeo di 
Fontainbleu18, lo statista francese, 
presidente della Commissione, affidò 
al suo vice presidente, il conservatore 
britannico Cockfield, il portafoglio 
del Mercato interno e il compito di 
redigere il Libro bianco sul Mercato 
Unico.19 

Il documento in questione preve-
deva, entro sette anni, l’abolizione 
delle frontiere geografiche, tecniche e 
industriali, in altri termini lo scopo 
del Libro bianco era quello di 
tracciare il percorso per l’effettiva 
realizzazione graduale di un mercato 
unico e del libero scambio.  

In realtà la libera circolazione 
delle merci, che il Libro bianco si 
poneva come traguardo, costituiva 
solo la premessa di uno scopo più 
alto, la realizzazione dell’unità euro-
pea, che diventava obiettivo politico.  

In verità, anche Delors scelse per 
una deregolamentazione e per la 
soppressione di ogni ostacolo alla 
libera circolazione, piuttosto che 
optare per una vera e propria riforma 
istituzionale, che, a suo avviso, 
avrebbe solo generato scontri ideo-
logici sul ruolo della sovranità, tra 
confederalisti e federalisti.  

All’indomani della proposta del 
completamento del Mercato Unico 
entro il 199220, pronunciato il 14 
gennaio 1985 dinanzi al Parlamento 
europeo e accettato all’unanimità dai 
Paesi membri, Delors scrisse: “Noi 
dirigenti avevamo nei confronti dei 
Padri fondatori una forma di 
riconoscenza[…]. I capi di Stato e di 
Governo sentivano la necessità di 
rilanciare la costruzione europea. 
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Essi volevano progredire tramite 
un’idea. Di conseguenza, spettava a 
me proporre”. 21 

Il rispetto della scadenza tempo-
rale, ‘entro il 1992’, secondo lo 
statista, non è casuale anzi è im-
portante per il raggiungimento di 
ulteriori obiettivi, tanto da affermare 
che “Un elemento del mio metodo è 
rappresentato dal calendario con 
l’obbligo del risultato. Per esempio, 
nel piano Werner, ideato per la 
creazione di un sistema monetario 
europeo, benché fossero indicate le 
tappe non le si era raggiunte per 
mancanza di una scadenza precisa 
[…]. A partire dall’obiettivo 1992, 
intendo spiegare come una misura ne 
generi un’altra. È un po’ la stessa 
cosa che accade nel campo della 
ricerca scientifica. Si fa una sco-
perta, poi una seconda che conduce a 
una terza. È come un sistema 
piramidale. In questo modo, gli Stati 
membri sono coinvolti in una sorta di 
ingranaggio virtuoso.”22  

Il Libro bianco, sugli orientamenti 
della Commissione, fu presentato il 
28 e 29 giugno 1985 durante il 
Consiglio Europeo di Milano.  

In occasione di questo vertice, 
viene convocata una Conferenza 
Intergovernativa che riceve un dop-
pio mandato, quello di predisporre un 
progetto di Trattato sulla politica 
estera e la sicurezza comune e quello 
di procedere alle modifiche dei 
Trattati di Roma sul processo deci-
sionale del Consiglio, sui poteri della 
Commissione e del Parlamento.23  

Durante i negoziati di 
Lussemburgo, iniziati il 9 settembre 

1985, Delors segue il percorso fun-
zionalista, proprio per ottenere ampio 
consenso tra gli Stati membri, perché 
ritiene prematura la trasformazione 
della Comunità in un’Unione. 
Ridimensiona alcuni obiettivi previsti 
dalla relazione del Comitato Dooge 
primo tra tutti, “la creazione di una 
vera entità politica tra gli Stati 
membri”24, forse ritenuto il più im-
portante e al tempo stesso particolar-
mente delicato tanto da favorire 
contrasti tra i Paesi membri. “Delors 
tratteggiò inoltre le grandi linee 
strategiche per lo sviluppo dell’inte-
grazione economica e il suo 
approccio subordinava le riforme 
istituzionali alla definizione dei nuovi 
obiettivi CEE. La Commissione vo-
leva che si precisassero gli obiettivi e 
gli strumenti per il mercato interno e 
che fossero esplicitamente integrate 
nel Trattato le nuove politiche (am-
biente, ricerca, politica regionale) 
che la CEE aveva sviluppato 
nell’ultimo decennio. Chiedeva infine 
che si rafforzassero gli obiettivi e gli 
strumenti della politica sociale. Per 
quanto riguarda il processo deci-
sionale, la logica era la stessa dei 
Trattati originari e prevedeva il 
ricorso al voto di maggioranza per il 
conseguimento di obiettivi esplici-
tamente definiti dai Trattati stessi”25. 

L’Atto Unico fu sottoscritto dai 
Dodici Paesi membri nel febbraio del 
1986 ed entrò in vigore il 1 luglio 
dell’anno successivo: “si trattava di 
un testo che riguardava due distinte 
materie, quella comunitaria e la 
cooperazione politica. Con l’Atto 
unico, il completamento del mercato 



Democraţia majorităţii 

 103

interno diventava formalmente un 
obiettivo della CEE[…]”26. 

Il mercato interno viene definito 
uno “spazio senza frontiere interne, 
nel quale è assicurata la libera cir-
colazione delle merci, delle persone e 
dei capitali”27. 

Con l’Atto Unico, oltre a 
realizzare il mercato interno, entro il 
1992, si mira a migliorare il sistema 
istituzionale, si fissano nuovi 
obiettivi e tra questi il rafforzamento 
della coesione economica e sociale.  

Per raggiungere questi traguardi 
Delors mette in evidenza le nuove 
responsabilità della Comunità e la 
necessità di “adattare le sue vecchie 
politiche alle nuove condizioni: la 
riforma della politica agricola co-
mune […], la riforma dei fondi 
strutturali […], la riforma delle re-
gole finanziarie […]. Acquisite 
queste riforme la Comunità dovrà 
disporre di tutte le risorse che sono 
necessarie per poter realizzare gli 
obiettivi dell’Atto unico”.  

Tutto questo comporta la messa in 
atto di sei nuove politiche e”ognuna 
di queste non funziona senza le altre, 
se si vuole realmente pervenire alla 
creazione di uno spazio economico 
comune, unica via d’uscita com-
patibile con la grande idea di 
un’Unione europea peraltro confer-
mata solennemente nel preambolo 
dell’Atto Unico.”28   

L’Atto Unico si articola in due 
parti, la prima comprende la revi-
sione dei Trattati di Roma e le misure 
necessarie per la realizzazione del 
Mercato unico; la seconda, fissa le 
disposizioni sulla cooperazione 
europea in materia di politica estera.  

Dal punto di vista istituzionale, 
l’Atto prevede l’estensione del voto a 
maggioranza che permette al 
Consiglio di migliorare la propria 
capacità decisionale, ed inoltre, 
attraverso la procedura di coopera-
zione tra Parlamento europeo e 
Consiglio si favorisce il migliora-
mento del livello di democrazia e di 
efficienza dell’iter legislativo.  

Per quanto riguarda il primo 
punto, Delors favorisce la strategia 
funzionalista, che sintetizza in 
“mieux decider” e “mieux agir”, 
evidenziando i vantaggi che il voto a 
maggioranza qualificata avrebbe por-
tato all’intera Comunità e gli svan-
taggi avuti, sino a quel momento, dal 
voto espresso all’unanimità.29  

In verità la questione del voto 
all’unanimità o a maggioranza quali-
ficata ha sempre influenzato lo 
sviluppo dei lavori comunitari, 
laddove non si raggiungeva il voto 
all’unanimità c’era l’impossibilità a 
risolvere questioni fondamentali o a 
rinviarle.30  

Secondo Delors, l’inserimento 
delle disposizioni sulla cooperazione 
in materia di politica estera deriva 
dall’esigenza di uniformare i pro-
gressi realizzati in campo economico 
a quelli politici.31  

Nonostante gli sforzi di Delors, 
l’integrazione della politica estera 
rimase agli stadi primordiali, so-
prattutto perché gli Stati prose-
guirono ad assumere la posizione 
abituale.  

Ma è proprio in questo paralle-
lismo, tra i progressi in campo 
economico e quelli in campo politico 
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che Delors, nell’Atto Unico, mani-
festa il suo indirizzo funzionalista.  

Secondo tale indirizzo, l’Atto 
unico europeo avrebbe creato una 
relazione tra il settore economico, 
sociale e monetario e la cooperazione 
politica.32  

Delors, come Monnet33, considera 
il Mercato unico come la premessa di 
uno spill over effect, cioè come la 
realizzazione di un obiettivo che, a 
sua volta, avrebbe portato ad un altro 
obiettivo.34  

“L’Atto unico comportava un 
rafforzamento significativo della 
Commissione e una riaffermazione 
dell’approccio funzionalista che si 
era rivelato l’unico capace di 
consolidare la coesione dei «paesi 
fondatori» e di imporsi a quelli più 
riottosi.”35  

Attraverso il metodo funzio-
nalista, Delors evidenzia i principi 
essenziali: la “necessità”, il “con-
senso”, il “realismo” ed il “funziona-
lismo”, utilizzati prima di lui da 
Monnet. 

Se agli inizi degli anni ‘50, infatti, 
Monnet promuove il processo d’inte-
grazione attraverso la CECA come 
condizione indispensabile per il 
rilancio economico dell’Europa, allo 
stesso modo Delors vede il com-
pletamento del Mercato unico come 
una imprescindibile “necessità” per 
ovviare al periodo di crisi europea, 
conseguente agli shock petroliferi del 
1973 e 1980.  

Una volta stabilito l’obiettivo, il 
metodo prevede l’acquisizione del 
“consenso”, ottenuto prima tramite 
l’approvazione dei Sei per la CECA e 

per gli allargamenti e poi, tramite 
l’approvazione dei Dodici, per 
l’obiettivo 1992.  

Il terzo principio è costituito dal 
“realismo”, che ha caratterizzato 
l’opera di Monnet per aver saputo 
attendere ed ottimizzare le cir-
costanze relative al processo d’inte-
grazione, reinserendo la Germania 
nel sistema internazionale, poi l’o-
pera di Delors, quando propose 
l’obiettivo 1992 per il mancato com-
pletamento del Mercato unico.  

Per ciò che attiene al funzio-
nalismo, Delors riconosce a Monnet 
il merito di aver creato un modus 
operandi perfettamente rispondente 
alle circostanze storiche del tempo, 
senza ricorrere a modelli del 
passato.36  

L’approvazione dell’Atto unico 
europeo comporta, ancora una volta, 
la preminenza delle teorie funzio-
naliste a scapito delle tesi federaliste.  

Con l’approvazione del modus 
operandi funzionalista, si accantona 
definitivamente il progetto di Trattato 
di A. Spinelli che prevedeva la 
trasformazione della Comunità eco-
nomica in un’Unione politica.37  

In occasione della nona Confe-
renza Jean Monnet, tenutasi il 21 
novembre del 1986 presso l’Istituto 
universitario di Firenze, Delors 
difende l’Atto unico europeo defi-
nendolo un «momento di verità», un 
contratto tra i Paesi membri, e 
«l’acceleratore» dell’obiettivo 
1992.38  

Il Presidente della Commissione 
dichiarerà: “Per concretizzare il 
rilancio comunitario occorrono 
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istituzioni che funzionino meglio e 
siano meno burocratiche. Decidere 
meglio e agire più efficacemente, 
[questo è] lo spirito delle proposte 
che la Commissione ha avanzato 
durante la Conferenza intergo-
vernativa […]. Ecco per cui l’Atto 
unico rappresenta un momento di 
verità per l’Europa, sia per quanto 
riguarda il funzionamento delle 
istituzioni, sia per l’orientamento che 
intendiamo dare alla costruzione 
europea”39  

L’Atto Unico Europeo creò 
volontariamente uno spazio in cui i 
Dodici avrebbero potuto costruire 
qualcosa di nuovo attraverso il 
diritto.  

Lo stesso Delors ricorda: “I 
filosofi che fondarono in Europa le 
discipline che studiano l’ordinamen-
to internazionale misero l’accento 
introduttivo sull’importanza del 
diritto. Per il grande giurista 
olandese Grozio, il padre del diritto 
internazionale, lo sviluppo delle 
relazioni fra i paesi era, più ancora 
di quello inerente la dimensione 
interna della nazione, subordinato a 
un progresso del diritto. In questo 
modo respingeva in anticipo il 
carattere esclusivo della teoria dei 
‚mostri freddi’”.  

L’Atto unico si colloca come un 
nuovo Trattato della Comunità e 
“consacra nuovamente il principio 
fondamentale di un reciproco impeg-
no fra i Dodici, fondato sull’egua-
glianza dei diritti delle nazioni 
contraenti. […]. Innanzitutto l’obiet-
tivo. Questo è di carattere politico. È 
quello dell’Unione europea, quale è 

stata evocata fin dall’inizio dai padri 
della Comunità, poi riaffermata 
solennemente nel Preambolo dell’Atto 
Unico. E quando questo stesso indica 
l’obiettivo del 1992 come quello 
della realizzazione d’uno spazio 
economico e sociale comune, sta-
bilisce in qualche modo una delle 
fondamenta del futuro complesso 
politico.”40 

L’Atto unico ha saputo, pertanto, 
collocare, attraverso una “veste 
giuridica formale, quelle politiche 
comunitarie non previste origina-
riamente nei Trattati, ma che si sono 
sviluppate senza una specifica base 
giuridica, come la politica regionale, 
quella dell’ambiente, la politica della 
ricerca. L’esempio più significativo 
riguarda il Fondo di sviluppo re-
gionale. […]. Il suo riconoscimento 
giuridico pose fine alle ricorrenti 
reticenze sulla politica regionale. 
Insieme agli altri Fondi a 
disposizione della CEE, il Fondo 
sociale, FSE, divenne lo strumento 
della «coesione economica e 
sociale», nuovo obiettivo introdotto 
dall’Atto Unico.”41 

Prima dell’entrata in vigore 
dell’Atto unico, Delors nel febbraio 
del 1987, dinanzi all’Assemblea di 
Strasburgo, illustra un programma, 
conosciuto come “pacchetto Delors”, 
che contiene una serie di proposte 
intese a fornire alla CEE le risorse 
finanziarie per perseguire gli obiettivi 
proposti dal nuovo Trattato, la 
realizzazione del Mercato Unico e 
una maggiore coesione economica e 
sociale, finalizzate alla creazione di 
uno ’spazio sociale europeo’.42  
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La Commissione, per la prima 
volta, presentava al Consiglio un 
programma pluriennale di sviluppo e 
una riforma del bilancio comunitario.  

Delors si propone non solo come 
“l’inventore della proposta del 
mercato unico con un contenuto 
essenzialmente liberale, ma anche 
come promotore di un cambiamento 
del ‚contesto sociale’ della CEE.”43  

In questo documento è presente 
gran parte della filosofia deloriana 
che si regge sui concetti di soli-
darietà, competizione, cooperazione e 
sui principi di un federalismo soli-
dale. Attraverso il pacchetto, Delors 
intende realizzare «tutto l’Atto 
unico»44.  

Una espressione, quest’ultima, da 
lui usata per confermare che il 
Mercato comunitario non è il solo 
obiettivo che il Trattato vuole 
realizzare.  

Se da un lato non è possibile 
perseguire una crescita duratura 
senza la solidarietà, dall’altro è poco 
probabile realizzare un’Europa soli-
dale senza progresso economico.  

I presupposti come competitività, 
occupazione e coesione sociale 
devono svilupparsi insieme per poter 
raggiungere “la «nuova frontiera» 
che è rispettosa delle nostre diversità 
e delle nostre nazioni”.45 

Delors considera prioritaria la 
tutela delle diversità, soprattutto in 
vista dell’allagamento della Comu-
nità a dodici Paesi membri, pertanto 
dichiarerà che “L’Atto Unico è anche 
basato su una riflessione di fondo: la 
nostra ricchezza è rappresentata 
dalle diversità dell’Europa […]. 

Quando parliamo con superficialità 
degli Stati-nazione, affermando che 
siamo entrati in un’era post-nazio-
nale, dimostriamo di ignorare ciò che 
abbiamo ereditato dagli altri paesi. 
Chi ha valorizzato i concetti di libertà 
e giustizia? Gli Stati-nazione. Ecco il 
motivo per cui è necessario rispettare 
le diversità che essi esprimono.”46 

Il primo pacchetto Delors viene 
approvato al Consiglio straordinario 
di Bruxelles il 13 febbraio 1988 e il 
28 giugno del 1988, al Consiglio 
europeo di Hannover, viene rinno-
vato il mandato di Delors, a 
Presidente della Commissione.  

In tale occasione i Capi di Stato e 
di Governo oltre a discutere, 
sull’importanza del Mercato interno, 
sulla necessità delle regole dell’Atto 
Unico e di buona parte delle misure 
del Libro bianco, decidono il 
successivo sviluppo della costruzione 
europea attraverso la realizzazione 
graduale dell’Unione economica e 
monetaria.  

Il Consiglio affida ad un Comitato 
tecnico, presieduto da Delors, il com-
pito di studiare e proporre le tappe 
concrete per realizzare l’obiettivo 
dell’UEM.  

Lo statista francese, oltre all’o-
biettivo economico, si pone di 
realizzare uno ‚spazio sociale euro-
peo’ e nel dicembre del 1988 al Con-
siglio europeo di Rodi si discute della 
«dimensione sociale» dell’Europa 
unita, un tema molto caro a Delors e 
contrastato aspramente dal governo 
britannico nei precedenti Consigli.  

Al Consiglio europeo di Madrid 
del giugno 1989, Delors consegna il 
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rapporto del Comitato tecnico sulla 
realizzazione dell’UEM, tale docu-
mento si limita a riproporre il 
Rapporto Werner del 1970 e definire 
tempi e modalità per raggiungere 
l’obiettivo. L’unione economica 
comprendeva il completamento del 
mercato interno con l’integrazione 
più avanzata delle politiche strutturali 
e regionali, strumenti già esistenti che 
però dovevano essere perfezionati e 
dotati di risorse finanziarie adeguate.  

Il rapporto Delors viene accolto 
positivamente al Consiglio europeo 
di Madrid, quale base importante per 
la costruzione europea, tra l’altro 
l’UEM si sarebbe inserito tra il 
completamento del mercato unico e 
la politica di coesione economica e 
sociale.47  

Il Consiglio decideva che la prima 
fase si sarebbe dovuta avviare il 1 
luglio 1990 e le altre fasi sarebbero 
state decise alla Conferenza intergo-
vernativa successiva.  

L’UEM, secondo lo statista fran-
cese, avrebbe acquisito un significato 
politico, definendo che “L’UEM è 
l’anticamera dell’Europa politica.”48 

I cambiamenti storici imposti 
dalla caduta del Muro di Berlino, 
spingono Delors ad abbandonare la 
sua visione europeista incentrata sul 
metodo funzionalista e sulla teoria 
dello spill over effect a vantaggio 
della costruzione di una federazione 
degli Stati nazione.49 

In occasione della presentazione 
del Programma di lavoro della 
Commissione, al Parlamento euro-
peo, Delors dichiarerà che “La storia 
accelera. Anche noi dobbiamo 

accelerare”, pertanto, è necessario 
trasformare la Comunità in Unione, 
al fine di acquisire un’identità poli-
tica che le possa permettere di 
affrontare le nuove sfide interna-
zionali. 50 

Secondo Delors, quindi, occorre 
un rilancio del ruolo politico della 
Comunità e quindi una ripresa del 
processo di integrazione politica. 

Nel dicembre 1989 il Consiglio di 
Strasburgo è influenzato dall’avveni-
mento della caduta del Muro di 
Berlino e la vicenda tedesca fa sentire 
subito i suoi effetti sulle decisioni 
dell’UEM, “era chiara la volontà 
politica di accelerare il processo 
avviato dal precedente Consiglio 
europeo di Madrid.”51 

Kohl e Genscher, i due statisti 
tedeschi, abbandonano i loro dubbi 
sull’UEM manifestati a Madrid e 
“comprendono che il loro sostegno è 
determinante per ottenere via libera 
sul problema della riunificazione 
tedesca,”52 pertanto, il 1 luglio 1990 
si avvia la prima fase dell’UEM 
definita dal Rapporto Delors: 
“l’Unione economica e monetaria è 
dunque in marcia. Assumerà una 
veste giuridica a Maastricht, l’11 
settembre 1991 con l’adozione del 
Trattato sull’unione economica e 
monetaria. Presto, a questo nuovo 
tigre messo nel motore comunitario 
va ad aggiungersene un altro: perché 
l’atto di associare le sovranità 
monetarie è già un importante atto 
politico.”53  

Al Consiglio europeo di Dublino 
del 28 aprile 1990 viene proposto da 
Francia e Germania una Conferenza 
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intergovernativa per discutere sull’ 
Unione politica e la sua evoluzione, 
in modo da seguire di pari passo gli 
eventi dell’Unione monetaria.  

Oltre all’Unione monetaria si 
vuole portare avanti è la creazione di 
una vera “entità politica”, pertanto, 
si avviano due Conferenze, una 
intrapresa nel 1988 ad Hannover per 
preparare i lavori sull’UEM e l’altra a 
Dublino per dare il via alla prepa-
razione all’Unione politica, sarà 
l’inizio di un percorso che porterà al 
Trattato dell’Unione europea o 
Trattato di Maastricht.  

Le due conferenze, sull’UEM e 
l’Unione politica, si svolgono nel 
1991, “I Dodici si trovano di fronte 
ad una duplice scelta: dar vita a 
un’UE che, analogamente a quanto 
previsto dal progetto Spinelli, riu-
nisca la Comunità, le sue istituzioni e 
le politiche comuni, nonché la co-
operazione politica e la sicurezza; 
oppure, confermare le distinzioni 
istituzionali.” 

Nell’aprile 1991 il Granducato del 
Lussemburgo presenta una prima 
proposta di progetto, in cui si ipotizza 
una struttura poggiata su tre pilastri 
come il «tempio greco», formato da 
una colonna centrale più larga, che è 
quella che riguarda la Comunità 
Europea e le due colonne laterali, che 
rappresentano la politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) e la 
Cooperazione in materia di giustizia 
e affari interni (CGAI).  

Tutte e tre le colonne reggono un 
«tetto», cioè il Preambolo del nuovo 
Trattato, in cui sono enunciati i 
principi e gli obiettivi dell'Unione 

Europea, poi il frontone del tempio 
rappresenta le «disposizioni comuni», 
mentre la «base» il «quadro istitu-
zionale» e le «disposizioni finali».  

I tre pilastri sono tra loro diversi, 
il pilastro centrale ha una funzionalità 
federale, la colonna della PESC ha 
caratteristiche confederali e la CGAI 
rappresenta prettamente la collabo-
razione intergovernativa.  

La seconda proposta è degli 
olandesi e in essa si prevede “una 
struttura unitaria, vale a dire una 
comunità concepita come unica or-
ganizzazione dell’integrazione poli-
tica ed economica; nello stesso 
tempo, prevede una linea filo 
atlantica al di fuori dello schema 
autonomo di difesa europea.”54  

Il secondo progetto porta in sé 
delle evidenti contraddizioni, mentre 
il primo impegna i Paesi membri sino 
alla Conferenza di Lussemburgo del 
28 e 29 giugno del 1991, sino a 
quando Jacques Santer propone un 
progetto alternativo in cui si prevede 
il passaggio ad un’Unione federalista, 
ma questo termine, non condiviso dai 
confederalisti, vanifica ogni alter-
nativa.  

Il Presidente della Commissione 
Delors propone a Dresda, il 3 giugno 
1991, un progetto, diverso dal «tem-
pio greco», e simile ad una pro-
spettiva federale, con una struttura, 
costituita da “un tronco comune” 
dotato di “tre rami”: un’immagine 
che richiama il processo d’inte-
grazione e di trasformazione delle 
sovranità nazionali. Delors dichiara 
la sua contrarietà alla struttura dei tre 
pilastri perché avrebbe bloccato il 
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processo evolutivo dell’Unione: “Io 
sono sempre stato contrario alla 
struttura basata su tre pilastri, in 
quanto avrebbe nociuto alla coe-
renza e all’efficacia dell’azione 
comunitaria. Attualmente, lo si può 
constatare osservando la politica 
estera comune e quella finanziaria; 
con i tre pilastri non si progredisce, 
non si riesce ad essere così efficaci 
come con la struttura dell’albero. A 
Dresda, otto paesi su dodici erano 
favorevoli alla mia proposta; ma, 
alla fine, il trattato di Maastricht ha 
decretato la mia sconfitta. Allora 
volevo realizzare una sinergia tra i 
paesi comunitari, la quale non può 
essere perseguita per la presenza dei 
tre pilastri.”55 

Il 9 e 10 dicembre 1991 il 
Consiglio europeo di Maastricht 
raggiunge l’intesa sul Trattato che 
istituisce l’Unione e il 7 febbraio 
1992 viene firmato dai ministri degli 
esteri e delle finanze degli Stati.  

L’accordo ripropone, in linea di 
massima, la struttura del «tempio 
greco» come descritto nell’articolo 1, 
3° comma del Trattato: “L’Unione è 
fondata sulle Comunità Europee, 
integrate dalle politiche e forme di 
cooperazione istaurate dal presente 
trattato.” 56 

Il Trattato dell’Unione europea 
evidenzia fortemente il ruolo centrale 
del Consiglio europeo, “espressione 
delle sovranità nazionali e organo 
d’ispirazione confederale”, e accan-
tona l’idea federalista di Delors che 
dichiara: “Se la parola «federale» 
fosse stata adottata nel nuovo 
trattato noi ci saremmo rafforzati”.  

Questo termine non è volutamente 
citato nel Trattato, per aggirare pole-
miche e dissapori tra i Paesi membri 
che avrebbero creato ulteriori ostacoli 
alla crescita comunitaria.  

Il risultato raggiunto a Maastricht 
è comunque per Delors l’unico che si 
poteva avere, visti i dissapori 
esistenti tra confederalisti e chi aveva 
prospettato il passaggio dalla 
Comunità all’Unione degli Stati.  

Per lo statista il Trattato “è pur 
sempre espressione della «volontà 
politica» degli Stati membri.”57 Il 
Trattato, comunque, contiene le pro-
poste essenziali del rapporto Delors e 
le tre fasi distinte per raggiungere 
l’obiettivo della moneta unica.  

I disaccordi della Gran Bretagna e 
la Danimarca porteranno la 
Commissione a formulare, per la 
prima volta in un Trattato, una clau-
sola derogatoria di «non coercizione» 
o «opting out» che attribuisce la 
facoltà agli Stati, che non sono 
d’accordo, di non far parte dell’ 
Unione monetaria.  

Sarà il primo Trattato che darà il 
via ad un’Europa a «geometria varia-
bile», in pratica sarà l’articolo 109J 
dello stesso Trattato a definire i re-
quisiti che uno Stato dovrà avere o 
raggiungere per partecipare all’ultima 
fase e quindi aderire alla moneta unica.  

Con questo articolo del Trattato il 
voto all’unanimità non è messo in 
secondo piano, anzi, è comunque 
applicato in settori importanti come 
la politica estera, la moneta unica e la 
politica di difesa.  

È stato sicuramente necessario 
inserire una variabile all’interno di un 
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percorso comunitario che rischiava di 
fermarsi e vanificare tutti i progressi 
sino a quel momento fatti anche in 
vista degli allargamenti futuri, si è 
pensato e attuato un processo d’inte-
grazione a diverse velocità.  

Lo stesso Delors si domandò se 
«Si sarebbe giunti al Trattato di 
Maastricht senza concedere un 
regime particolare a Gran Bretagna 
e Danimarca? Se si fosse preteso di 
raggiungere all’unanimità un accor-
do sull’UEM esisterebbe oggi la 
moneta unica? Quindi, la sfida della 
differenziazione è basilare per 

proseguire la costruzione dell’ 
Europa». 

Il 1992 è un “anno cardine”, 
espressione più volte citata da Delors 
nei suoi discorsi, anno in cui vede il 
completamento del Mercato unico e 
la nascita dell’Unione europea, in 
quanto il Mercato risulta l’obiettivo, 
l’Atto unico il metodo da seguire e il 
primo pacchetto Delors lo strumento 
che porta alla realizzazione dell’Unione 
europea, “una sorta di «ingranaggio 
virtuoso» che permette al processo 
d’integrazione di progredire.”58  

 
 
Note 
 
 1 Mendès France uomo politico ed 

economista francese (1907-1982). 
Radicalsocialista, partecipò nel 1936 
al governo del Fronte popolare. 
Membro del Comitato di liberazione 
(1944-1945), dal 1954 al 1955 fu 
capo del governo che concluse 
l’armistizio in Indocina 

2  C. Grant, Delors. Architecte de 
l’Europe, Georg Èditeur, Chene-
Bourg, 1995, p. 19. 

3  Per maggiori approfondimenti sulla 
“deuxiéme gauche”, cfr., Grant C., 
Delors. Architecte de l’Europe, 
Georg Èditeur, Chene-Bourg, 1995, 
cit. pp. 32-35. La “deuxiéme 
gauche” nasce, negli anni ’50, in 
opposizione al colonialismo, per una 
forma di socialismo decentrato e 
contro un socialismo di Stato. 
L’ideologia si fonda sulla con-
vinzione che il conflitto di classe 
non è l’unico metodo di lotta che 
caratterizza la sinistra tradizionale, 
antiquata e giacobina. Di contro la 

sinistra tradizionale polemizza con-
tro la “deuxiéme gauche”, definen-
dola un contenitore di borghesi che 
ignorano i problemi reali della classe 
operaia. Mentre il primo precursore 
della “deuxiéme gauche” è Mendès-
France, Delors insieme a Rocard 
diventano i principali ideologi.  

4  J. Delors, L’unité d’un homme, Odile 
Jacob, Paris 1994, cit. p. 52. Mendès 
France è il primo precursore della 
“deuxiéme gauche” Delors scrive di 
lui: “È uno dei personaggi politici 
emblematici della nostra gene-
razione. Grazie alui sono passato 
dall’azione socio-economica a 
quella politica. Egli rappresenta 
l’incarnazione di ciò che considero 
fondamentale nell’azione politica: 
l’onestà intellettuale e il rifiuto di 
piegarsi davanti ai gruppi di 
pressione”  

5  Per maggiori approfondimenti sui 
clubs cfr., Melchior, Le PS, du projet 
au pouvoir, Les Èditions Ouvrières, 
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Paris 1993. A causa degli eventi 
algerini e delle numerose crisi di 
governo, nell’opinione pubblica 
francese c’è una sfiducia verso 
l’istituzione parlamentare. I comu-
nisti francesi accettano il passaggio 
dalla Quarta alla Quinta Repubblica. 
E con la caduta della Quarta 
Repubblica si formano due tipi di 
clubs culturali: “Citoyen 60”, 
orientati sulla riflessione e l’educa-
zione, e il circolo “Des Jacobins”, 
che cercano di ricostruire le basi 
della formazione di sinistra. 
L’intento dei membri del club, 
“Citoyen 60”, è quello di uscire dal 
vicolo cieco rappresentato dall’esse-
re a favore o contro il marxismo.  

6  Sull’esperienza deloriana all’interno 
del club “Citoyen 60”, cfr., H. 
Marque, Entretien avec Jacques 
Delors au cours de l’émission 
«Grand Jury RTL-Le Monde», Paris 
6.12.1992, p. 22. Delors, voterà a 
favore dei due referendum del 1958 
e del 1962 e si schiererà a favore 
dell’elezione diretta del presidente 
della Repubblica a differenza di 
Mendès-France, Mitterand e di altri 
esponenti della sinistra, per due 
motivi: la quarta Repubblica ha 
creato l’instabilità governativa e il 
disinteresse dei cittadini verso la 
politica; pensa che solo De Gaulle è 
in grado di trovare una soluzione 
politica e pacifica alla crisi algerina.  

7  J. Delors, L’unité d’un homme, cit. 
p. 30. Delors, che proviene 
dall’esperienza dei clubs, aderisce 
alla “deuxiéme gauche” e afferma: “ 
Se un giorno gli specialisti delle 
scienze politiche faranno una 
ricerca sull’origine delle idee che 
hanno caratterizzato il dibattito 
politico a partire dal 1965, essi 

noteranno che l’80%1 proviene 
dall’esperienza dei clubs”. 

8  Idem, Discours au Congrès 
«Cancer, Sida et Société», Paris 25 
marzo 1992, Idem, Collection 
Discours (1985-1995), Archives 
Historiques de la Commission 
Européenne, Bruxelles, pag. 6. 

9  Idem, L’unité d’un homme, Odile 
Jacob, Paris 1994, cit., p. 16. 

10 Per maggiori approfondimenti sull’ 
impegno di Delors presso il Com-
missariato Generale alla Pianifica-
zione cfr., J. Delors, Rischi e 
possibilità della libertà nell’era 
industriale, in G. Roustang (a cura 
di), La seconda società industriale, 
Etas Kompass, Milano, 1969, pp. 
150-162. È un motivo di orgoglio 
per Delors, lavorare al 
Commissariato per la Pianificazione, 
dove ha già operato un uomo come 
Monnet.  

11 Per approfondimenti su Delors e 
Jacques Chaban-Delmas cfr., Delors 
J., L’unité d’un homme, cit. pp. 53-
57. Jacques Chaban-Delmas, soste-
nitore dell’apertura a sinistra del 
gollismo, critica le strutture sociali 
ormai arcaiche e fragili di uno Stato 
inefficiente e troppo accentratore. 
Per quanto riguarda i rapporti tra 
Delors, il Primo ministro e sul 
concetto di “ nouvelle société ” cfr., 
J. Delors, Changer, Stock, Paris 
1975, pp. 97-113. Alcuni obiettivi 
che la “ nouvelle société ”intende 
promuovere sono: maggiore auto-
nomia alle imprese pubbliche, 
aumento degli assegni famigliari, il 
salario minimo garantito e la 
riduzione del servizio militare 

12  La formazione per Delors è un 
elemento essenziale del suo pensiero 
creativo e pragmatico. Delors dal 
1963 al 1965 e dal 1974 al 1976 è 
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assistente e professore presso l’ 
Ècole Nazionale d’Administration; 
dal 1973 al 1979 è professore asso-
ciato di gestione aziendale presso 
l’Università di Paris-Dauphine. 

13 C. G. Anta, Op. cit., cit. p. 116.  
14  J.M.. Cavada, Entretien avec jacques 

Delors au cours de l’émission “la 
marche du siècle” sur FR3, Paris 
26.02. 1992, Bruxelles, p. 29. 

15 Discorso di Delors sul diritto 
d’iniziativa della Commissione: 
Intervention à l’occasion de la pre-
sentation du deuxieme Rapport 
annuel sur le controre de l’appli-
cation du droit communitaire, 
Bruxelles 23/05/1985 

16  C.G. Anta, Il rilancio dell’Europa, 
Franco Angeli, 2004, p. 99. “Al 
contrario, de Gaulle non concepisce 
la Commissione come il nucleo di un 
futuro governo; essa deve spoliti-
cizzarsi in un’istituzione tecnico-
amministrativa non dotata di vir-
tualità politica;” in altre parole, la 
Commissione deve spoliticizzarsi in 
una semplice istituzione tecnico-
amministrativa al servizio degli stati. 
“[…] inoltre, egli si oppone al 
graduale restringimento del voto 
all’unanimità, simbolo di una 
concezione meramente confederale 
della costruzione europea, basata 
sulla difesa degli interessi 
nazionali.” la Commissione deve 
spoliticizzarsi in una semplice 
istituzione tecnico-amministrativa al 
servizio degli stati.  

17  J. Delors, Il nuovo concerto europeo, 
Sperling & Kupfer Editori, Milano, 
1993, cit., p. 39. 

18  B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, il Mulino, 
Bologna, 2005, pp. 134-136. Nel 
giugno del 1984, il Consiglio 
europeo di Fontainbleau incarica i 

Comitati Dooge e Adonnino di 
formulare delle proposte per il 
rilancio della CEE. Le proposte fu-
rono consegnate al Consiglio euro-
peo di Bruxelles e discusse al 
Consiglio europeo di Milano nel 
giugno del 1985. Il rapporto Dooge 
fissava gli obiettivi principali della 
Comunità europea: la realizzazione 
di “uno spazio economico interno 
omogeneo”, una “Comunità tecno-
logica”, la liberalizzazione degli 
appalti pubblici, il sostegno alla 
formazione e alla ricerca, il raffor-
zamento dello SME e la libera-
lizzazione dei movimenti di capitali, 
promuovendo l’ECU come moneta 
di riserva internazionale. “Il rap-
porto Dooge sottolineava l’impor-
tanza, nel quadro delle politiche per 
promuovere l’Unione, delle azioni a 
protezione dell’ambiente e della 
progressiva attuazione di uno «spa-
zio sociale europeo» per definire 
l’insieme delle norme di politica 
sociale a livello comunitario. […]. 
La promozione di valori culturali 
comuni era indicata come una nuova 
politica della CEE, […]. L’obiettivo 
centrale restava la formulazione 
sistematica e l’attuazione di una 
politica estera comunitaria […]. 
Sugli aspetti istituzionali, le pro-
poste risentivano delle divergenze in 
seno al Comitato, in particolare 
sulla procedura del voto a 
maggioranza del Consiglio. […]. La 
minoranza non voleva alcuna 
modifica delle regole in vigore e 
anzi confermava la necessità del 
voto unanime nel caso di interessi 
vitali in gioco. […]. Il rapporto 
Dooge fu oggetto di riserve da parte 
di alcuni suoi componenti, in 
particolare dei rappresentanti di 
Gran Bretagna, Danimarca e 
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Grecia”. L’altro rapporto presentato 
al Consiglio europeo di Milano fu 
quello del Comitato dell’italiano 
Adonnino che aveva il compito di 
studiare e proporre la CEE «in 
Europa e nel mondo»: “Il rapporto 
verteva su temi quali i diritti speciali 
dei cittadini, la cultura e la 
comunicazione, l’informazione; la 
gioventù, l’istruzione, gli scambi, lo 
sport e i gemellaggi; il lavoro 
volontario a favore dello sviluppo 
nel terzo mondo; la sanità, la 
sicurezza sociale e la droga; il 
rafforzamento dell’immagine e 
dell’identità della CEE. […] il 
rapporto indicava un’ampia gamma 
di suggerimenti e proposte, intesi a 
migliorare la partecipazione dei 
cittadini alla vita comunitaria […]”.  

19  B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, il Mulino, 
Bologn, 2005, p. 131: “La natura di 
questo portafoglio dimostrava una 
scelta politica, poiché gli fu 
attribuita la responsabilità della 
grande maggioranza dei settori 
interessati al completamento del 
mercato interno, e anche la 
leadership generale di tutti i lavori 
della Commissione in questo campo. 
Al conservatore Cockfield vanno 
riconosciuti meriti notevoli nella 
direzione dei lavori che hanno 
condotto all’elaborazione del Libro 
bianco sul completamento del 
mercato interno, documento che sta 
all’origine dell’iniziativa 1992 e che 
ha segnato profondamente l’evolu-
zione della CEE.” 

20  Cfr., Grant C., Delors. Architecte de 
l’Europe, Georg Èditeur, Chene-
Bourg, 1995, p. 96. Nel gennaio del 
1985 Delors, dinanzi all’Assemblea 
di Strasburgo, pronuncia un discorso 
a favore della libera circolazione di 

persone, capitali, beni e servizi, e poi 
conclude dicendo: “E’ forse presun-
tuoso annunciare, e poi eseguire, la 
decisione di sopprimere tutte le 
frontiere all’interno dell’Europa 
entro il 1992?”. L’espressione 
“entro il 1992” richiama il metodo 
di Monnet che possiamo in sintesi 
riassumere in “fissare un obiettivo e 
un calendario”: di fronte ad una 
scadenza temporale gli Stati devono 
assumere un impegno preciso e 
perseguirlo.  

20  Delors J., L’unité d’un homme, Odile 
Jacob, Paris 1994, pp. 221-222. 
Devo precisare che durante i ne-
goziati Delors propone tre possibili 
obiettivi: un sistema comune di 
difesa, un’Unione economica e 
monetaria e una riforma istituzionale 
che rendesse la Comunità più vicina 
al cittadino, affinché si potesse 
ridurre il deficit democratico.  

21 Queste proposte furono accolte nega-
tivamente dagli Stati membri, 
perché, la difesa è materia di 
competenza degli Stati; per quanto 
riguarda l’Unione monetaria, i 
tedeschi e gli olandesi posero come 
condizione preliminare, l’attuazione 
della libertà di movimento dei 
capitali; e per concludere, la riforma 
istituzionale, fu considerata fuori 
luogo perché potrebbe intaccare il 
concetto della sovranità degli Stati e, 
pertanto, creare contrasti ideologici 
tra confederalisti e federalisti. Di 
fronte a questa situazione il 
Presidente della Commissione scelse 
di percorrere una via adatta alle 
esigenze dei tempi: eliminare ogni 
ostacolo che potesse impedire la 
realizzazione del Mercato Unico, 
previsto nel Trattato di Roma.  

22  Ibidem, pp. 224 e 225 Il «metodo 
Delors» non è solo rappresentato da 
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una scadenza temporale da 
rispettare, ma, anche di «proporre e 
non nell’imporre». Sul suo modo di 
procedere è evidente l’influenza 
delle esperienze precedenti. 

23  Cfr., Coclusioni del Consiglio 
europeo di Milano, in BUCE, a. 18, 
1985, n. 6, pp. 13-15. I passaggi che 
la Conferenza Intergovernativa si 
appresta ad affrontare sono impor-
tanti per giungere all’istituzione 
dell’Unione europea. 

24  Cfr., Comitato Dooge, Relazione al 
Consiglio Europeo (Bruxelles 29-30 
marzo 1985), Ufficio delle pubbli-
cazioni ufficiali delle Comunità 
europee, Lussemburgo 1985, p. 13. 
In occasione del vertice francese di 
Fontainebleau nasce il Comitato 
Dooge che prende il nome dal suo 
relatore, il senatore irlandese John 
Dooge. Il compito del relatore è 
quello di preparare un documento in 
cui ci siano proposte «volte a migli-
orare il funzionamento della coope-
razione europea nel settore comu-
nitario, in quello della cooperazione 
politica o in altri settori».  

25  B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, il Mulino, 
Bologna, 2005, pp. 143-144. 

26  Idem, p. 148. 
27  M. Gilbert, op. cit, cit., p. 151.  
28 J. Delors, Il nuovo concerto europeo, 

cit. pp. 42 e 43. 
29  C. G. Anta, Padri dell’Europa, 

Bruno Mondadori, Milano, 2005, p. 
120. È bene ricordare che il diritto di 
veto da parte degli Stati rimane sulle 
questioni come la politica estera, la 
sicurezza interna e la giustizia, e non 
dimentichiamo che i poteri esecutivi 
della Commissione sono controllati e 
molto spesso ostacolati dagli Stati. 

30  B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, il Mulino, 

Bologna, 2005, p. 148: “Per quanto 
riguarda l’insieme delle misure 
previste dal Libro bianco, il rap-
porto tra le decisioni che 
richiedevano l’unanimità e quelle su 
cui si poteva votare a maggioranza 
risultava praticamente capovolto. 
Prima dell’Atto unico, poco meno di 
un terzo delle decisioni previste 
potevano essere adottate a maggio-
ranza. Questo rapporto saliva quasi 
a tre quarti dopo l’Atto unico. […]. 
Le conseguenze del programma del 
Libro bianco in termini di libe-
ralizzazione erano ben chiare a tutti. 
l’ampiezza della delega di sovranità 
e la conseguente diminuzione dei 
poteri nazionali in materie attinenti 
ai fondamenti stessi dello Stato 
erano difficilmente accettabili da 
tutti i paesi. Malgrado ciò, i risultati 
della CIG erano sufficienti a fare del 
completamento del mercato interno 
un grande obiettivo politicamente 
credibile.” 

31  Gilbert, op. cit., p. 154: “Essi si 
impegnavano a sforzarsi di formu-
lare delle politiche estere e di difesa 
comuni, ad assicurare che principi e 
obiettivi comuni fossero gradual-
mente sviluppati e definiti, a sfo-
rzarsi di evitare qualsiasi azione o 
presa di posizione che potesse 
nuocere alla loro efficacia in quanto 
forza coerente nelle relazioni 
internazionali”. 

32  C. G. Anta, Padri dell’Europa, 
Bruno Mondadori, Milano, 2005, p. 
122. Delors stesso, coerentemente 
con tale visione afferma: “Jean 
Monnet avrebbe amato l’Atto unico, 
poiché precisa l’obiettivo, costituito 
non solo da un Mercato senza 
frontiere, ma anche da uno spazio 
economico sociale comune, 
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funzionale alla creazione dell’ 
Unione europea”.  

33  Anta C. G., Il rilancio dellEuropa. Il 
Progetto di Jacques Delors, Franco 
Angeli, Milano, 2004. Delors ha 
molte caratteristiche riferibili a 
Monnet, in modo particolare il 
pragmatismo. Dalla Conferenza 
intergovernativa di Lussemburgo, 
che porta all’Atto Unico Europeo, 
fino alla nascita dell’Unione europea 
del 1992, il «metodo Monnet» 
rappresenta una guida per Delors. 
Riporto di seguito l’intervista a 
Delors concessa all’autore del testo, 
cit. p. 112. “Purtroppo non ho mai 
avuto contatti personali con Jean 
Monnet; quando sono arrivato al 
Commissariato generale lui non era 
più Commissario alla Pianifi-
cazione. Tuttavia ho avuto scambi di 
opinione con alcuni suoi colla-
boratori, come Max Kohnstamm e 
Pierre Uri. Tutte le sere, quando ero 
presidente della commissione 
europea, dedicavo un’ora, un’ora e 
mezza allo studio del pensiero 
politico, delle scienze politiche e 
sociali; se durante le mie riflessioni 
avevo dubbi, mi rifacevo alla teoria 
di Jean Monnet, così come ai padri 
fondatori dell’Europa: Robert 
Shuman, Alcide De Gasperi, Paul-
Henri Spaak e Konrad Adenauer. 
Ma ciò che mi ha maggiormente 
impressionato di Jean Monnet è 
stata la sua teoria dello «spill over 
effect», per utilizzare un’espressione 
inglese, o dell’ingranaggio. Io l’ho 
applicata volontariamente per 
trovare l’accordo dei governi sul 
Grande Mercato in nome della 
necessità; poi, è seguito il primo 
Pacchetto che ha fornito gli 
strumenti per finanziare le politiche 
comuni e, tra i due, l’Atto Unico e il 

primo Pacchetto rappresentano il 
processo dell’ingranaggio” 

34  C.G., Anta, Il rilancio dell’Europa. 
Il Progetto di Jacques Delors, 
Franco Angeli, 2004, p. 112. La 
teoria dello spill over effect o 
dell’ingranaggio, è una teoria non 
accettata dall’italiano Spinelli favo-
revole al trasferimento della sovra-
nità degli Stati – in settori come la 
difesa comune, politica estera e 
monetaria – nelle mani di un nuovo 
potere statale democratico europeo. 
Per maggiori approfondimenti sull’ 
importanza e i limiti dell’effetto 
spillover cfr. J. Delors, Il nuovo 
concerto europeo, pp. 142-145. 

35 B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, cit. p. 
146. 

36  Sulle quattro caratteristiche del 
“Metodo Monnet”, cfr., J. Delors., 
Discours à l’occasion de la se ance 
solennelle consacrèe a Jean Monnet, 
Strasbourg 15/11/1998. , Interven-
tion au Colloque Jean Monnet, 
“L’elaboration du Traitè CECA tout 
etait deja la”, Bruxelles 10/11/1998. 

37  B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, p. 146. 
“Nella lunga discussione istituzio-
nale che si era svolta tra 
Fontainebleau e Lussemburgo, la 
rinuncia all’approccio federalista 
del Parlamento si era rivelata il 
prezzo inevitabile da pagare per 
contrastare il disegno intergo-
vernativo della Gran Bretagna.” 

38  Spinelli che aspramente aveva 
criticato l’AUE e sollevato alcune 
problematiche, muore il 23 maggio 
1986, prima della Conferenza J. 
Monnet. Devo sottolineare che le 
questioni sollevate dal federalista 
italiano saranno affrontate negli anni 
successivi da Delors.  
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39  Delors J., L’Acte Unique et 
l’Europe: un moment de vérité, 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes, 
Luxembourg 1986, pp. 34-35. 

40  J. Delors, Il nuovo concerto europeo, 
cit., pp. 138 e 139. 

41 B. Olivi, R. Santaniello, Storia 
dell’integrazione europea, cit. pp. 
148-149. 

42 Gilbert, Storia politica dell’integra-
zione europea, cit. pag. 163: “In ge-
nerale, il pacchetto Delors rappre-
sentava un sostanziale trasferimento 
di ricchezza dal centro opulento 
dell’Europa verso le zone marginali 
più povere”. Devo precisare che 
l’obiettivo 1992 rappresenta la prima 
tappa del rilancio della costruzione 
europea, la seconda è determinata 
dalla firma e ratifica dell’Atto unico 
da parte degli Stati e la terza tappa è 
rappresentata da una serie di 
proposte necessarie a “portare l’Atto 
unico al successo”, contenute nel 
“pacchetto Delors”. 

43  B. Olivi, R. Santaniello, op. cit. , p. 
152. 

44  Per maggiori approfondimenti su 
“tutto l’Atto unico” cfr., F. 
Schöeller, L’Europe s’unit face aux 
Douze, La Libre Belgique, 
12.03.1987, Coupures de Presse du 
Parlament Européen, Archivi Storici 
delle Comunità Europee, Firenze. 

45  Per maggiori approfondimenti sul 
concetto di “nuova frontiera”cfr. 
Serra E. (a cura di), Il rilancio 
dell’Europa e i Trattati di Roma, 
Giuffrè, Milano 1989, rif. pp. 37-41. 

46  Delors, Discours pour le 40ème 
anniversaire du Mouvement 
européen, Convention pour 
l’Europe, cit. p. 6. 

47 Cfr., „Conclusioni del Consiglio 
europeo di Madrid 26-27 giugno 

1989”, in Rivista di studi politici 
internazionali, La Vie 
internazionale, 1989, n.3, p. 446.  

48 Sul rapporto Unione monetaria e 
Unione politica cfr., Intervention au 
Parlement européen sul l’UEM, 
Strasbourg 15.05.1990, J. Delors, 
Collection Discours, Archives 
Historiques de la Commission 
Européenne, Bruxelles. 

49  cfr. C.G. Anta, Il rilancio 
dell’Europa. Franco Angeli, 2004, p. 
133. “ Ne consegue che il funziona-
lismo di Delors e quello di Monnet 
convergono su obiettivi differenti. Il 
primo ha come punto di arrivo la 
federazione degli Stati-nazione, che 
rappresenta un compromesso tra 
due necessità: da un lato, la 
costruzione di un’Europa che non 
preveda il superamento degli Stati-
nazione, poiché il vecchio continente 
è caratterizzato da differenti popoli, 
culture, lingue e tradizioni; dall’ 
altro, il progressivo trasferimento di 
porzioni di sovranità dai paesi 
membri alle istituzioni comunitarie 
per realizzare una maggiore inte-
grazione economica, monetaria 
sociale e un’azione comune sul 
piano politico. La federazione degli 
Stati nazione è «la combinazione dei 
vantaggi derivanti dall’approccio 
federale, cioè la possibilità di agire 
e decidere meglio, e il mantenimento 
degli Stati-nazione»”.   

50  J. Delors., Discorso in occasione 
della presentazione del programma 
di lavoro della Commissione per il 
1990, Strasburgo 1990, p. 20  

51  B. Olivi, R. Santaniello, op. cit., cit. 
p. 158. 

52  Anta C.G., op. cit., cit. p. 148. 
53  J. Delors, Il nuovo concerto europeo, 

cit. p. 103. 
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54  Anta C.G., op. cit., cit. p. 152: nel 
1984 Spinelli propose un nuovo 
trattato in sostituzione di quelli 
esistenti e la trasformazione della 
Comunità in Unione con competenze 
esclusive in materia di Mercato 
comune e Politica agricola e con 
competenze concorrenti nei settori 
dei trasporti, energia e ricerca. È 
chiaro che le competenze sono 
chiamate concorrenti perché sono 
svolte dalla Comunità unitamente 
agli Stati membri e sarà introdotto 
per la prima volta, proprio per tale 
situazione, il principio di 

sussidiarietà che regolerà i rapporti 
sulle competenze concorrenti tra gli 
Stati e la Comunità. Se si vogliono 
maggiori approfondimenti sul pro-
getto Spinelli del 1984 e il principio 
di sussidiarietà cfr., Spinelli, Una 
strategia per gli Stati Uniti 
d’Europa, cit. p. 237. 

55  Anta C.G., op. cit., cit., p. 153. 
56  F. Pocar, M. Tamburini, Norme 

fondamentali dell’unione e della 
Comunià Europea, Giuffrè, Milano, 
2000. 

57  Anta C.G., op. cit., cit. pp. 154-155. 
58  Anta C.G., op. cit., cit. pp. 150 e 156. 
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Crescita economica, redistribuzione territoriale della 
poverta’ in Albania 

 
 (Economic growth, territorial redistribution of poverty  

in Albania) 
 
 

Maria Carmela MICCOLI 
Antonella BISCIONE 

 
Abstract: The aim of this paper is to analyse the ways through which a economic 
growth process conditions the spatial distribution of population and the level of 
poverty in Albania. All data (IMF, Instat, LSMS, World Bank) still present 
Albania as a country characterized by contradictions. In this paper we show the 
main characteristic of the Albanian economic growth process in the last twenty 
years (par. 2); the main demographic trends of the country (par. 3-4) and then 
we quantify (par 5-7) the poverty dynamics by using the database of the three 
LSMS carried out in Albania in 2002, 2005, 2008 and 2012. 
 
Key words: economic growth, poverty, elasticity of poverty 

 
 

Introduzione 
 
In questo lavoro intendiamo inda-

gare il rapporto esistente tra i modi 
attraverso i quali un processo di 
crescita, se tumultuoso e disomo-
geneo, influenza la distribuzione 
territoriale della popolazione e le 
manifestazioni della povertà. Lo 
scopo del nostro studio è il caso 
albanese. L'Albania è il più povero 
tra i paesi balcanici "candidati" per 
unirsi all'UE ed è ora caratterizzata 
da un processo di crescita sostenuta. 

Tuttavia, tutti i dati (FMI, 
INSTAT, LSMS, Banca Mondiale) 
mostrano ancora l'Albania come un 
paese pieno di contraddizioni. In 
questo articolo presentiamo la 
caratteristica principale del recente 
processo di crescita albanese (par. 2); 
le principali tendenze demografiche 
del paese (par. 3-4) e infine 
analizziamo (par 5-7) la dinamica 
della povertà utilizzando i dati la 
banca dati dei LSMS effettuate in 
Albania nel 2002, 2005, 2008 e 2012. 
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Alcuni caratteri essenziali del 
processo di crescita albanese  
 
Il processo di trasformazione ed 

occidentalizzazione dell’Albania, pa-
cificamente avviatosi dopo la caduta 
del muro di Berlino, è stato inizial-
mente caratterizzato da esodo 
massiccio e disordinato per essere poi 
caratterizzato da forte dipendenza, da 
un grave momento di incertezza 
istituzionale (la crisi finanziaria del 
1997) e da un ritmo di crescita siste-
maticamente elevato, sebbene il 
Paese rimanga, dato il bassissimo 
livello di partenza, il secondo più 
povero Paese dell’intera Europa.  

Il punto è che il recente vivace 
processo di crescita dell’Albania è 
fortemente condizionato dalla dipen-
denza esterna del Paese: aiuti interna-

zionali, IDE e rimesse degli emigrati 
consentono, infatti, all’Albania di 
conservare una bilancia commerciale 
fortemente deficitaria nonostante il 
Paese non abbia un grado di apertura 
particolarmente rilevante. La forte 
dipendenza dall’estero non è, tut-
tavia, l’unico segnale di debolezza 
del processo di crescita e di sviluppo 
dell’Albania, poiché il processo di 
modernizzazione dei suoi settori 
produttivi e delle diverse aree del 
Paese è ancora in larga misura da 
compiersi. Fra le tante questioni 
strutturali che l’osservazione dell’ 
economia albanese pone, ve ne sono 
alcune che meritano un commento 
precipuo per la loro interconnessione 
con i problemi delle povertà. Esami-
niamone le principali. 

 
Tav. 1. Alcuni caratteri strutturali dell’economia albanese 

 

Anno 

Grado di 
dipendenza 

commerciale 
(A) 

Grado di 
dipendenza 
economica 

(B) 

Grado 
di 

apertura
(C) 

Incidenza 
% del 
PIL 

agricolo 

% 
Occupati 
agricoli 

Tasso di 
disoccu-
pazione 

Tasso di 
attività della 
popolazione 

in età 
lavorativa 

1997 77,9 21,4 33,5 27,2 68,7 14,9 69,9 
1998 75,4 23,3 38,5 23,7 70,1 17,8 69,9 
1999 69,6 23,5 44,1 21,1 71,4 18,4 68,3 
2000 76,4 23,0 37,1 20,1 71,2 16,8 66,2 
2001 76,8 25,0 40,2 18,7 57,2 16,4 62,1 
2002 77,4 26,2 41,4 18,0 57,2 15,8 61,8 
2003 75,9 24,7 40,4 18,6 57,6 15,0 59,6 
2004 73,7 23,2 39,7 17,1 58,2 14,4 58,8 
2005 74,9 24,1 40,3 15,7 58,2 14,1 54,2 
2006 74,1 25,1 42,7 14,9 58,0 13,8 56,5 
2007 74,2 28,8 48,9 13,9 57,7 13,2 51,5 
2008 74,4 30,0 50,7 13,2 58,4 12,6 52,4 
2009 76,1 28,5 46,4 12,8 55,2 13,6 48,5 
2010 64,9 23,9 49,9 13,5 55,3 13,5 48,9 
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Anno 
Grado di 

dipendenza 
commerciale 

(A) 

Grado di 
dipendenza 
economica 

(B) 

Grado  
di 

apertura
(C) 

Incidenza 
% del 
PIL 

agricolo

% 
Occupati 
agricoli

Tasso di 
disoccu-
pazione

Tasso di 
attività della 
popolazione 

in età 
lavorativa 

2011 62,7 25,4 55,6 18,2 45,4 14,0 55,4 
2012 58,1 22,1 54,0 18,8 47,4 13,4 55,6 
2013 50,7 18,7 55,2 19,6 45,0 14,6 53,3 
2014 52,1 19,8 56,3 19,9 42,7 11,0 53,5 
Note: 
(A) Grado di dipendenza commerciale = 100*(Import-Export)/Import 
(B) Grado di dipendenza economica = 100*(Import-Export)/PIL 
(C)Grado di apertura = 100*(Import+Export)/PIL 
Fonte: ns. elaborazione su dati INSTAT 
 

 
Come avviene in tutte le 

economie agli inizi del processo di 
sviluppo, il ruolo dell’agricoltura è, 
in Albania, ancora abbastanza alto, 
soprattutto se esso è valutato in 
termini di contributo all’occupazione. 
Nonostante il ridimensionamento in 
atto del ruolo (misurato attraverso 
l’apporto al PIL) esercitato dall’agri-
coltura, tuttavia, la quota degli 
occupati agricoli sull’occupazione 
totale è particolarmente elevata, 
”troppo” elevata. È corretto ritenere, 
pertanto, che nel caso albanese 
l’agricoltura, grazie ai meccanismi di 
solidarietà interni alle aziende a 
conduzione familiare, contenga lar-
ghe frange di sottoccupazione e che 
quindi essa possa, nascondendo 
disoccupazione, contenere anche po-
vertà. Ma essa costituisce anche, 
proprio per questa ragione, un 
potente contenitore di forza lavoro 
alla quale attingono due importanti 
processi della trasformazione sociale 
in atto: la progressiva terziarizza-
zione dell’economia e la conseguente 

progressiva urbanizzazione della 
popolazione. Anche la città, tuttavia, 
nasconde sacche presumibili di po-
vertà sia per l’elevato tasso di disoc-
cupazione che per la presumibile 
presenza di una forte frangia di 
disoccupazione nascosta desumibile 
dal progressivo rapido abbassamento 
del tasso di attività. 

 
 
Le principali dinamiche demo-
grafiche del contesto albanese 
 
I dati concernenti la popolazione 

albanese hanno fatto emergere 
segnali di cambiamento dai quali 
deriva la necessità di un ripensa-
mento delle valutazioni demogra-
fiche, economiche e sociali fin qui 
acquisite. 

In precedenti occasioni1, avevamo 
posto in evidenza come il tasso 
sviluppo naturale della popolazione 
albanese fosse da annoverare tra i più 
elevati registrati in Europa. In 
conformità con quanto previsto dalla 



POLIS 

 122

teoria della transizione demografica, 
esso era il frutto di un tasso di natalità 
particolarmente elevato, anche se in 
progressiva e lenta diminuzione, e di 
un tasso di mortalità in sistematica e 
rapida contrazione. Dall’inizio degli 
anni ’90 in poi, inoltre, come effetto 
demografico aggiuntivo dell’apertura 
dell’Albania al mondo occidentale ed 
all’UE, la forte emigrazione, soprat-
tutto verso la Grecia e l’Italia, paesi 
contigui caratterizzati, per gli alba-
nesi, da notevole forza di attrazione 
per l’elevato divario di reddito pro 
capite, ha giocato il ruolo di forza 
stabilizzatrice dell’ammontare com-
plessivo della popolazione totale, che 
era cresciuta notevolmente nel 
secondo dopoguerra, passando dai 
1.228.500 abitanti del 1951 ai 
3.255.900 del 1990 per poi rimanere 
sostanzialmente stabile (solo 
3.195.000) fino al 2010. 

Oggi, il graduale e positivo svi-
luppo demografico che appariva aver 
caratterizzato l’ultimo decennio 

appare nettamente dissolto, infatti, 
l’Albania ha registrato una forte 
contrazione della popolazione. 

L’azzeramento dell’apparente ten-
denza alla crescita, inoltre, non è 
l’unica forte inversione di tendenza 
della quale occorra prendere atto. Si 
pensi, ad esempio, alla struttura per 
sesso della popolazione: dal cen-
simento del 1989 sembrava si stesse 
realizzando un guadagno della pre-
senza femminile anche, se non 
soprattutto, come effetto dell’emi-
grazione, inizialmente prevalente-
mente maschile. Alla luce del nuovo 
censimento, sembra oggi evidente 
che, dopo il sorpasso intervenuto 
all’inizio del nuovo millennio, il 
rapporto tra i sessi è tornato (ma in 
modo molto contenuto) a vantaggio 
della popolazione maschile. La 
lettura congiunta dei due segnali 
consente di affermare che sia esistita 
una netta sottovalutazione dell’emi-
grazione, soprattutto per quel che 
riguarda la componente femminile.

 
Tav 2. Evoluzione e distribuzione della popolazione albanese 1998-2015 (.000 
abitanti) 
 

Anno Maschi Femmine Totale Popolazione 
Urbana 

Popolazione 
Rurale  

Pop.Urbana/ 
Pop Totale 

1998 1536,9 1524,6 3061,5 1229,7 1831,8 40,17 
1999 1523,9 1525,3 3049,2 1240,2 1808,9 40,67 
2000 1531,7 1526,8 3058,5 1259,6 1798,9 41,18 
2001 1527,5 1535,8 3063,3 1277,1 1786,2 41,69 
2002 1537,7 1546,4 3084,1 1300,6 1783,6 42,17 
2003 1546,7 1556,1 3102,8 1342,2 1760,6 43,26 
2004 1554,7 1564,8 3119,5 1369,0 1750,6 43,89 
2005 1562,0 1573,0 3135,0 1396,0 1739,0 44,53 
2006 1578,6 1570,5 3149,1 1513,3 1635,8 48,05 
2007 1582,3 1570,3 3152,6 1544,5 1608,1 48,99 
2008 1593,0 1577,0 3170,0 1541,0 1629,0 48,61 
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Anno Maschi Femmine Totale Popolazione 
Urbana 

Popolazione 
Rurale  

Pop.Urbana/ 
Pop Totale 

2009 1592,4 1601,5 3193,9 1557,3 1636,6 48,76 
2010 1605,7 1589,3 3195,0 1589,6 1605,4 49,75 
2011 1455.7 1451.7 2907.4 1552.7 1354.7 53.41 
2012 1454.5 1447.7 2902.2 1575.6 1326.6 54.29 
2013 1457.1 1441.2 2898.3 1615.8 1282.5 55.75 
2014 1459.5 1435.5 2895.0 1651.4 1243.6 57.04 
2015 1461.5 1430.8 2892.3 1654.4 1237.9 57.20 
Fonte: ns. elaborazione su dati INSTAT 

 
L’ultima rilevante trasformazione 

resa evidente dai primi dati sul 
Censimento generale della popo-
lazione è il forte cambiamento della 
distribuzione della popolazione totale 
albanese sul territorio nazionale. Tale 
consistente redistribuzione è testi-
moniata sia dal progressivo muta-
mento del rapporto tra popolazione 
urbana e quella rurale che dal mutato 
peso delle periferie territoriali 
rispetto all’asse forte centrale del 
Paese: l’asse Tirana-Durazzo. 

I cambiamenti politici, istituzio-
nali ed economici vissuti dal Paese 
hanno implicato la comparsa e la 
crescita di una duplice intensa 
mobilità territoriale, rivolta tanto 
verso l’esterno (soprattutto verso la 
Grecia e l’Italia), che verso l’interno 

del Paese, provocando, insieme al 
suo ridimensionamento, anche una 
consistente redistribuzione settoriale 
e territoriale della popolazione. 

 
 
Il processo di urbanizzazione 
in Albania  
 
Il progressivo processo di urba-

nizzazione ha riguardato, ma in modo 
non uniforme l’intero Paese ed è 
sicuramente stato accompagnato da 
una consistente redistribuzione terri-
toriale della popolazione, poiché le 
prefetture altamente urbane sono 
rimaste essenzialmente le tre di 
sempre: Tirana, la capitale, e le due 
città portuali di Durazzo e Valona.

  
Tav 3. Il grado di urbanizzazione delle 12 prefetture albanesi, MF, 2005-2015 
 

(Popolazione urbana/Popolazione totale)*100 – MF 
Prefettura 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 
Berat 41,05 41,19 40,86 40,83 41,20 45,75 44.02 43.97 43.37 44.18 
Dibёr 18,68 18,36 17,87 18,13 18,57 26,16 25.71 26.16 26.11 26.50 
Durrёs 57,27 57,45 57,44 57,42 57,96 75,03 76.47 79.75 83.30 83.15 
Elbasan 36,34 36,63 36,40 36,45 36,86 39,51 38.84 39.11 39.01 39.26 

Fier 32,43 32,59 32,34 32,36 32,71 40,31 40.00 40.60 40.81 41.24 
Gjirokastёr 41,56 41,84 41,70 41,66 42,03 50,03 50.54 50.83 50.22 51.26 
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(Popolazione urbana/Popolazione totale)*100 – MF Prefettura 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 
Korςё 39,87 40,54 40,31 40,28 40,65 40,08 39.31 39.40 39.20 39.60 
Kukёs 23,43 24,72 24,79 22,93 23,19 34,08 33.84 34.79 35.14 35.62 
Lezhё 31,72 31,99 31,75 31,83 32,22 54,63 56.16 59.12 61.77 62.51 

Shkodёr 38,89 39,02 38,60 38,61 39,01 44,31 12.59 44.72 44.93 45.56 
Tiranё 70,28 72,94 72,49 72,86 73,56 70,32 72.14 74.38 77.25 76.17 
Vlorё 59,31 61,65 66,73 68,45 69,12 63,95 66.64 67.85 68.97 68.99 

Albania 46,74 48,24 48,46 48,69 49,26 53,74 54.29 55.75 57.04 57.20 
Fonte: ns. elaborazione propria su dati INSTAT 

 
I dati disaggregati ci riman-

dano un’immagine differenziata 
del Paese, che si svuota consi-
stentemente in tutte le periferie a 
vantaggio dell’unica area forte 
dell’Albania, l’asse centrale 

Tirana-Durazzo che include la 
cittadina di Krujë e, soprattutto, 
che accoglie l’unica struttura 
aeroportuale del Paese, l’aeroporto 
“Madre Teresa di Calcutta”. 

 
Tav 4. Popolazione totale residente per le singole prefetture, 2005-2015 
 

Popolazione totale residente Quota % di popolazione 
residente Prefetture 

2005 2015 Δ 2005-15 Δ % 2005-
2015 2005 2015 Δ 2005-15 

Berat 176994 142644 -34350 -19.41 5.86 4.93 -0.93 
Dibër 172590 136443 -36147 -20.94 5.72 4.72 -1.00 
Durrës 254243 276124 21881 8.61 8.42 9.55 1.13 
Elbasan 339461 301324 -38137 -11.23 11.24 10.42 -0.82 

Fier 362086 314935 -47151 -13.02 3.32 2.50 -0.82 
Gjirokastër 100179 72183 -27996 -27.95 3.32 2.50 -0.82 

Korçë 251918 224111 -27807 -11.04 8.34 7.75 -0.59 
Kukës 103173 85440 -17733 -17.19 3.42 2.95 -0.46 
Lezhë 152360 136781 -15579 -10.23 8.14 7.55 -0.59 

Shkodër 245800 218470 -27330 -11.12 8.14 7.55 -0.59 
Tiranë 667405 800791 133386 19.99 22.10 27.69 5.58 
Vlorë 193425 183056 -10369 -5.36 6.41 6.33 -0.08 

Albania 3019634 2892302 -127332 -4.22 100 100.00 0.00 

Fonte: ns. elaborazione su dati INSTAT 
 

L’unica realtà capace di 
manifestare relativa stabilità sembra 
essere stata quella di Valona che, pur 
perdendo qualche migliaio di abitanti 
ha guadagnato qualcosa in termini 
relativi. I flussi esterni di capitali 

(pubblici e privati) e di iniziative 
imprenditoriali si sono 
essenzialmente localizzati nell’asse 
centrale del Paese innescando, a 
livello macroeconomico, un processo 
di crescita più rapido e vivace di 
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quello che ha caratterizzato gli altri 
Paesi Balcanici non UE.2 Conse-
guentemente, secondo l’ipotesi di 
Kuznets sulla dinamica tendenziale 
delle diseguaglianze in un’economia 
in crescita, all’interno di un Paese 
inizialmente poverissimo le distanze 
interpersonali e territoriali di reddito 
sono aumentate. L’aprirsi di divari di 
reddito consistenti ha a sua volta 
generato massicci spostamenti di 
popolazione dalle aree deboli (zone 
rurali e periferie del Paese) verso 
l’area nazionale che si andava 
rinforzando (asse Tirana-Durazzo) e 
verso le aree “ricche” rappresentate 
dagli stati UE “contigui”: Italia e 
Grecia.  

È in conformità a questa parti-
colare lettura delle dinamiche 
differenziali interne all’Albania che 
abbiamo implementato (si vedano i 
paragrafi che seguono) la nostra 
analisi territoriale del grado di diffu-
sione e delle dinamiche territoriali 
della povertà in Albania. 

 
 
La metodologia utilizzata per 
scomporre le determinanti 
della povertà 
 
Il processo di riduzione pro-

gressiva della povertà, intesa in ter-
mini assoluti, dipende dall’azione 
cumulata di due fattori. Il loro primo 
è l’aumento del reddito medio pro 
capite a parità di distribuzione dei 
redditi (effetto crescita); il secondo è 
il miglioramento della distribuzione 
dei redditi a parità di livello del 
reddito medio (o della spesa media) 

pro capite (effetto diseguaglianza, o 
effetto redistribuzione).  

Al fine di quantificare l’intensità 
di questi effetti è possibile fare ri-
corso a differenti metodologie. 
L’approccio sviluppato da Kakwani3 
può essere considerato “statico” 
poiché consente di quantificare le due 
forze anche avendo i dati relativi ad 
una sola indagine. La metodologia da 
lui elaborata consente anche in 
questo caso di derivare la sensibilità 
della povertà rispetto al reddito 
medio e rispetto alla diseguaglianza. 
Gli approcci “dinamici” di Datt & 
Ravallion4 e di Shorrocks5 richie-
dono, invece, il ricorso a infor-
mazioni derivanti da indagini (al-
meno due) comparabili e ripetute nel 
tempo; ed è solo se sussistono queste 
due condizioni che è possibile 
ricorrere a questi due approcci che 
consentono di scomporre la varia-
zione della povertà nella componente 
che riflette l’effetto della crescita e 
nell’altra che rappresenta l’effetto 
diseguaglianza. Le tre metodologie 
sono di tipo microeconomico e defi-
niscono la povertà come una va-
riabile che dipende sia dalla crescita 
economica sia dal livello di dise-
guaglianza, quindi si ipotizza che la 
crescita economica si riflette in un 
incremento del reddito medio 
calcolato facendo riferimento ai dati 
dell’indagine. Tuttavia, data la 
differenza che sussiste tra la crescita 
economica, misurata mediante 
l’utilizzo delle indagini e quella a 
livello macroeconomico, cioè relativa 
alla contabilità nazionale, l‘utilizzo 
della prima, presuppone la seguente 
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ipotesi di base: la crescita del PIL si 
traduce direttamente in una crescita 
dei redditi delle famiglie.  

Quest’approccio permette di 
derivare l’elasticità della povertà 
rispetto al reddito medio (spesa 
media per i consumi) e alla 
diseguaglianza, misurata attraverso la 
curva di Lorenz, cioè consente di 
valutare le variazioni della povertà a 

seguito di mutamenti del reddito 
medio e dell’indice di Gini. 

Secondo Kakwani, l’indice di 
povertà è funzione di tre elementi: la 
soglia di povertà (Z), il reddito (o il 
consumo) medio pro-capite ed infine 
la diseguaglianza dei redditi catturata 
dalla curva di Lorenz che è 
caratterizzata da K parametri 

.
 

 
 
 Se la soglia di povertà resta 

costante, le variazioni della povertà 
possono essere espresse nel seguente 
modo: 

 

 
 

Questa relazione scompone la 
variazione della povertà in due 
componenti: il primo misura 
l’effetto della crescita pura, il 
secondo rappresenta l’effetto della 
diseguaglianza. Gli effetti finora 
considerati agiscono direttamente 

sulla variazione della povertà, altri, 
come il grado di diseguaglianza 
iniziale o il livello di sviluppo, 
possono influenzare tale variazione 
in maniera indiretta.  

Se consideriamo la classe degli 
indici di povertà FGT, dove: 

 
 

La funzione  presenta le seguenti caratteristiche: è omogenea di 
grado zero in relazione a Z e X,  
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E considerando le peculiarità della curva di Lorenz 
 

  

 
Sostituendo poi nella Pα si ottiene 
 

 
Inoltre, dato che x/z= [1-(1-x/z)], l’elasticità della povertà rispetto al reddito 
medio o al consumo medio è per α≠0  
 

 
 
per α=0 
 

 
 

Per l’ultimo caso, aumento 
dell’1% del reddito o della spesa 
media, permette di individuare la 
percentuale di popolazione povera 
che potrebbe uscire dallo status di 
povero (soprattutto la popolazione 
povera situata subito sotto la soglia di 
povertà). 

Con α≥1 si verifica una maggiore 
ponderazione della popolazione 
povera, permettendo una migliore 

valutazione degli effetti della 
variazione del reddito e della spesa 
nei differenti scaglioni di poveri. 

Kakwani6 ha dimostrato come le 
variazioni della povertà  causate 
dall’effetto diseguaglianza possano 
essere valutate dal rapporto tra 
l’elasticità di e il coefficiente 
standard di Gini 
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Se la soglia di povertà è minore 

del reddito medio, il termine (xµ) è 
negativo, poiché x Є . 

Inoltre poiché , 

l’elasticità dell’indice , in 
relazione al coefficiente di Gini 
standard, sarà positiva. 

Per il calcolo dell’elasticità 
dell’indice , in relazione all’indice 
di Gini standard, Kakwani (1993) ha 
ipotizzato uno traslazione della 
curva di Lorenz in funzione di un 
parametro β uguale alla variazione 

proporzionale dell’indice di Gini. 
Sapendo che, una variazione della 
diseguaglianza modifica il livello di 
povertà, e supponendo il livello del 
reddito o del consumo medio 
costante, lo spostamento della curva 
di Lorenz può essere inteso come un 
cambiamento della soglia di povertà 
da  a , dove  

Considerando le ipotesi assunte in 
precedenza, l’elasticità λ  relativa a 

, assume la seguente forma:  

 
 

 
Nel caso in cui la povertà è 

influenzata sia dalla variazione del 
reddito medio che della 

diseguaglianza dei redditi è possibile 
identificare un tasso marginale di 
sostituzione proporzionale.

  
 

 

 
Questo rapporto permette di 

valutare in che termini debba 
crescere il reddito o la spesa media 
per compensare un aumento del 
coefficiente di Gini per arrestare, o 
almeno evitare, ulteriori incrementi 
del livello di povertà. 

 
 

Dati e distribuzione 
geografica della povertà in 
Albania 
 
I dati utilizzati per l’analisi della 

povertà in Albania fanno parte della 
Living Standard Measurement 
Survey, indagine è stata condotta nel 
2002, 2005, 2008 e 2012 da parte 
dell’Istituto Nazionale di Statistica 
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albanese in collaborazione con la 
Banca Mondiale. L'indagine ha ri-
guardato un campione di 3599 
famiglie nel 2002 e nel 2008, uno di 
3638 famiglie nel 2005 ed infine 
uno di 6671 nuclei familiari nel 
2012. La variabile utilizzata per 
l’analisi in questione è la spesa per i 
consumi e non il reddito. Quest'ul-
timo presenta alcuni limiti, è gene-
ralmente sottostimato ed ha una 
maggiore variabilità rispetto alla 
spesa per consumi. Per dividere la 
popolazione povera da quella non 
povera è stata utilizzata una soglia di 
povertà pari a 4.891 Lek fissata 

dall’INSTAT. Infine, per descrivere 
le tre dimensioni della povertà in 
Albania sono stati utilizzati gli indici 
proposti da Foster, Greer e 
Thorbecke7 e per avere la rappre-
sentatività a livello nazionale si è 
tenuto conto delle regole di pon-
derazione. L’obiettivo di questo 
lavoro è analizzare il legame tra 
crescita economica e povertà nel 
tempo e nello spazio. Prima di 
passare a questa tipologia di analisi è 
necessario osservare come la povertà 
è ripartita tra le differenti zone 
geografiche e per i quattro anni.

  
Tav 5. Distribuzione della povertà in Albania, 2002-2012 
 

2002 2005 2008 2012 Indici 
della 
pover

tà 
Urba
no 

Rura
le 

Nazion
ale 

Urba
no 

Rura
le 

Nazion
ale 

Urba
no 

Rura
le 

Nazion
ale 

Urba
no 

Rura
le 

Nazion
ale 

Incidenza della povertà (in %) 

FGT
0 

19,49 29,60 25,30 11,19 24,25 18,51 10,06 14,60 12,38 13,31 15,53 14,31 

Intensità della povertà (in %) 

FGT
1 

4,47 6,59 5,71 2,33 5,31 4,00 1,98 2,64 2,31 2,84 3,10 2,96 

Severità della povertà (in %) 

FGT
2 

1,60 2,14 1,91 0,80 1,75 1,33 0,60 0,70 0,66 0,91 1,03 0,97 

Fonte: ns elaborazione su dati LSMS 
 

Utilizzando come spartiacque la 
linea di povertà assoluta calcolata 
dall’Instat, nel 2002 a livello nazio-
nale il 25.38% della popolazione 
albanese presentava una spesa per 
consumi inferiore alla linea di 
povertà. Tra il 2002 ed il 2005 la 
percentuale dei poveri si è ridotta 
notevolmente passando al 18,50%. 

Anche le altre forme di povertà 
hanno subito una sostanziale 
riduzione. Infatti, l’intensità della 
povertà ha registrato una riduzione 
pari all’1,71%, mentre la severità 
della povertà ha conosciuto una 
diminuzione pari allo 0,58%. Se si 
considerano sempre questi indici ma 
in relazione all’ambito di residenza 
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si osserva che il livello di povertà si 
è ridotto drasticamente. Inoltre, è 
importante segnalare che la ridu-
zione degli indici Pα non è uniforme. 
Infatti, tra il 2002 e il 2005, la 
riduzione dell’incidenza della 
povertà nelle aree urbane è 
dell’8,3%, mentre le zone rurali 
hanno registrato una riduzione del 
5,35%. Pertanto, la povertà si è 
ridotta di più nelle zone urbane che 
in quelle rurali e questa differenza è 
evidente anche osservando le altre 
due dimensioni della povertà. Anche 
tra il 2005 e il 2008 l’Albania ha 
registrato una notevole riduzione 
della povertà. L’incidenza di povertà 
a livello nazionale è passata dal 
1851% al 12,40% registrando una 
variazione pari al 6,13%. Invece, per 
quanto riguarda la variazione 
dell’intensità e della severità sono 
rispettivamente pari all’1,69% e allo 
0,67%. Questi risultati non si 
discostano molto da quelli registrati 
nel triennio precedente. Se 
osserviamo le variazioni registrate 
nei due ambiti geografici oggetto di 
analisi, si evince una forte riduzione 
dell’incidenza della povertà pari al 
9,61% nelle aree rurali. Questa 
riduzione della povertà riguarda 
anche le altre due dimensioni della 
povertà. Invece, le aree urbane 
hanno conosciuto solamente un lieve 
decremento del numero degli 
individui poveri. La situazione non 
muta se si analizzano le altre forme 
di povertà. Dall’analisi dell’evo-
luzione della povertà tra il 2005 e il 
2008 si evince che le aree urbane 
non hanno conosciuto una varia-
zione della povertà. Al contrario, 
durante l’arco temporale 2008-2012 

l’Albania ha registrato un incre-
mento della popolazione indigente 
passando dal 12,38% al 14.31%. 
Queste percentuali non cambiano se 
si analizzano le altre forme di 
povertà. Infine l’analisi della povertà 
per il periodo completo mette in 
evidenza una riduzione di questo 
fenomeno. A livello nazionale il 
tasso di povertà è passato dal 
25,38% al 14,31%, l’intensità della 
povertà dal 5,71% al 2,96% ed 
infine la severità dall’1,91% allo 
0.97%. Se invece si osservano le 
variazioni registrate nelle due aree 
geografiche analizzate, si constata 
una maggiore diminuzione della 
povertà nelle aree rurali rispetto alle 
aree urbane. Infatti, il tasso di 
povertà si è ridotto di circa quindici 
punti percentuali nelle zone rurali 
contro una riduzione pari al 6,18% 
in quelle urbane.  

L’analisi dell’evoluzione della 
povertà in Albania ci permette di 
affermare che una buona parte di 
questi risultati positivi è da attribuire 
sia alla notevole crescita economica 
che all’aumento registrato delle 
pensioni e dei salari. Inoltre, è anche 
aumentata la spesa per i consumi 
soprattutto quello destinata all’istru-
zione. 

 
 
Alcuni risultati empirici 
 
I valori delle elasticità degli indici 

di povertà (Pα) rispetto alla spesa 
media per i consumi e all’indice di 
Gini utilizzando l’approccio statico 
sviluppato da Kakwani8 sono presenti 
nella tabella n.6. Questo approccio 
permette di osservare i legami che 
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sussistono tra di loro utilizzando il 
tasso proporzionale marginale di 
sostituzione. Sulla base di questi 
coefficienti, saranno discussi i prin-
cipali tratti che riguardano i legami 
tra crescita economica, disegua-
glianza e povertà. È importante 
notare che il valore assoluto dell’e-
lasticità della povertà rispetto alla 
spesa per i consumi medi è maggiore 
dell’unità, per tutte le forme di 
povertà (incidenza, intensità ed infine 
severità) e a tutti i livelli (urbano, 
rurale e nazionale). Di conseguenza, 

un incremento della crescita 
economica provoca una riduzione 
della povertà in tutte le sue forme e 
qualunque sia l’ambito geografico 
analizzato. Al contrario, è importante 
segnalare che, se la crescita è 
negativa, la povertà in tutte le sue 
dimensioni rischia di aumentare, 
soprattutto se questa decrescita non è 
accompagnata da una riduzione della 
diseguaglianza, poiché quest’ultima 
sarebbe in grado di compensare 
l’accentuazione della povertà.  

 
Tav 6. Elasticità degli indici di povertà rispetto alla spesa media pro-capite e 
all’indice di Gini, e tasso marginale proporzionale di sostituzione (TMPS) 
 

Elasticità della povertà 
rispetto alla spesa media 

per i consumi  

Elasticità della povertà 
rispetto all’indice di Gini TMPS 

Anno 

Urbano Rurale Nazionale Urbano Rurale Nazionale Urbano Rurale Nazionale 

Incidenza della povertà (FGT0) 
2002 -2,05 -2,89 -2,53 1,44 1,52 1,50  0,70 0,53 0,59 
2005 -1,94 -3,39 -2,74 2,05 2,58 2,36 1,76 0,76 0,96 
2008 -3,29 -3,67 -3,60 3,13 3,93 3,49  0,95 1,08 0,97 
2012 -2.99 -4.09 -3.47 2.65 3.39 2.99 0.88 0.83 0.86 

Intensità della povertà (FGT1) 
2002 -2,63 -4,03 -3,45 3,14 4,05 3,64 1,19 1,70 1,76 
2005 -2,21 -4,73 -3,62 3,56 6,39 4,99  1,51 1,35 1,38 
2008 -3,10 -4,62 -3,91 4,64 7,56 5,75  1,50 1,54 1,47 
2012 -3.62 -4.24 -3.90 4.75 5.49 5.04 1.31 1.30 1.41 

Severità della povertà (FGT2) 
2002 -3,00 -4,65 -3,96 4,85 6,16 5,54  1,51 1,32 1,40 
2005 -2,29 -5,33 -3,99 4,87 9,52 7,17  2,13 1,79 1,80 
2008 -3,88 -5,05 -4,5 7,49 10,11 8,29  1,93 2,70 1,94 

2012 -3.95 -4.28 -4.10 6.80 7.66 7.11 1.72 1.79 1.87 
Fonte: ns elabarorazione su dati LSMS 
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Esaminando i valori presenti in 
tabella, è possibile rilevare che la 
sensibilità della povertà rispetto alla 
crescita economica è aumentata tra il 
2002 e il 2012, soprattutto nelle aree 
rurali. In effetti, l’elasticità dell’in-
cidenza della povertà è passata da -
2,05 a -2,99 nelle aree urbane e da -
2,89 a -4,09 in quelle rurali. Questa 
sensibilità diviene più pronunciata 
se si osservano le altre dimensioni 
della povertà. Infatti, l’elasticità 
della povertà ha subito una sostan-
ziale variazione passando da -2,63 a 
-3,62 nelle aree urbane e da -4,03 a -
4,24 in quelle rurali. Quanto alla 
sensibilità della severità della po-
vertà, essa è diminuita a livello 
rurale (da -4,65 a -4,28 tra il 2002 ed 
il 2012) mentre nelle aree urbano ha 
registrato un notevole incremento ( 
da -3 a -3,95 per lo stesso periodo). 
In altre parole, è possibile sotto-
lineare che la crescita economica, 
ipotizzando neutra la diseguaglianza 
della distribuzione dei redditi, ha un 
impatto maggiore nelle aree rurali 
che in quelle urbane e soprattutto 
sugli individui estremamente poveri. 
Quanto affermato in precedenza è 
corroborato dal fatto che il valore 
dell’elasticità della povertà, per il 
periodo considerato, è generalmente 
superiore a livello rurale rispetto a 
quello urbano. Pertanto, un incre-
mento pari all’1% del reddito medio 
ridurrà in misura maggiore la po-
vertà, in tutte le sue dimensioni, 
nelle aree rurali rispetto a quelle 
urbane. In altre parole, ceteris 
paribus, è necessario una crescita 
economica più pronunciata per 

ridurre la povertà urbana piuttosto 
che la povertà rurale. Al contrario, 
una decrescita economica sarà più 
generatrice di povertà rurale che di 
povertà urbana. Inoltre, è importante 
notare la sensibilità della povertà 
rispetto alla crescita economica tra 
gli individui più poveri. Infatti, se 
l’elasticità della povertà aumenta 
quando la popolazione più povera è 
meglio ponderata meglio. In altre 
parole, è possibile affermare che la 
crescita economica potrebbe avere 
un impatto maggiore sulla popola-
zione estremamente povera rispetto 
alle classi intermedie. A livello na-
zionale, invece, è possibile costatare 
come l’elasticità della povertà, per il 
periodo oggetto di analisi, presenta 
un andamento crescente, per tutte e 
tre le dimensioni della povertà. In 
particolare, tra il 2002 ed il 2008, 
essa è passata da -2,53 a -3,47 se 
consideriamo l’incidenza della po-
vertà, da -3,45 a -3,90 se osserviamo 
l’intensità della povertà ed infine, da 
-3,96 a -4,10 se focalizziamo l’atten-
zione sulla severità della povertà. 
Inoltre, è possibile evidenziare come 
i suddetti valori delle elasticità 
stimate su scala nazionale si situino 
tra i valori osservati a livello urbano 
e rurale. 

Nell’ultima parte della tabella 
sono presenti i valori relativi al tasso 
marginale proporzionale di sostitu-
zione (TMPS). Quest’ultimo indica 
di quanto deve aumentare l’effetto 
crescita per compensare l’effetto 
diseguaglianza al fine di non pro-
vocare un incremento del livello di 
povertà. Dall’analisi dei risultati 
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ottenuti si evince che se si osservano 
gli individui estremamente poveri 
questo TMPS aumenta notevol-
mente. Pertanto, per frenare un 
eventuale peggioramento del livello 
di povertà in termini di intensità e di 
severità, a seguito di un aumento del 
livello di diseguaglianza, è neces-
sario un effetto compensativo della 
crescita economica molto rilevante. 
Inoltre, poiché il TMPS aumenta 
quando la popolazione povera è 
ponderata meglio è possibile affer-
mare che solo considerando l’in-
tensità e la severità della povertà si 
riesce a comprendere la natura dei 
legami che sussistono tra la crescita, 
la diseguaglianza e la povertà. In-
vece, se si osservano i valori 
concernenti l’incidenza della povertà 
si nota che quasi tutti sono inferiori 
all’unità. Questi risultati non fanno 
altro che mettere in risalto la forte 
sensibilità dell’elasticità della po-
vertà alla crescita economica. Infatti, 
anche se l’effetto diseguaglianza 
rischia di affievolire l’impatto posi-
tivo della crescita economica, esso 
non è mai così elevato da provocare 
un incremento del livello di povertà.  

 
 
Conclusioni 
 
L’analisi svolta aveva l’obiettivo 

di indagare sul legame tra crescita 
economica e povertà, attraverso la 

metodologia sviluppata da Kakwani9, 
in un paese dove la transizione 
economica è ancora in atto. 
L’Albania, infatti, sta facendo 
numerosi sforzi per conformarsi agli 
standards economici e politici che 
contraddistinguono i paesi appar-
tenenti all’Unione Europea. Alcune 
considerazioni meritano attenzione: 
(i) la povertà in Albania è molto 
sensibile alla crescita economica, 
anche se gli effetti benefici che 
derivano dalla crescita sono stati 
ridotti dall’aumento del livello di 
diseguaglianza; (ii) coloro che 
hanno beneficiato maggiormente 
degli effetti della crescita, ma allo 
stesso tempo hanno sofferto a causa 
dell’incremento del livello di 
diseguaglianza sono gli individui 
estremamente poveri; (iii) gli effetti 
della crescita molto più evidenti 
nelle aree rurali, rispetto a quelle 
urbane; e (iv) gli effetti derivanti 
dalla variazione della distribuzione 
relativa dei redditi sono più marcati 
nelle aree urbane. Per concludere, 
possiamo quindi affermare che per 
ridurre la povertà nelle aree rurali si 
potrebbe puntare quasi unicamente 
sulla crescita economica, al 
contrario, nelle aree urbane, la sola 
crescita economica non basta, infatti 
è necessario implementare anche 
delle politiche volte a stabilizzare la 
diseguaglianza. 
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RECENZII 

 
 

 
România reală, perpetuă posibilitate 

 
 (The real Romania, a perpetual posibility) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasile Sebastian Dâncu, Politically 
incorrect. Scenarii pentru o Românie 
posibilă, Ediţia a III-a, Editura Şcoala 
Aredeleană, Cluj Napoca, 2017, 378 p. 

 
Dedicaţia pe care reputatul so-

ciolog Vasile Sebastian Dâncu o face 
la începutul volumului pe care îl su-
pun atenţiei este edificatoare asupra 
conţinutului şi intenţiei acestui pro-
iect editorial: „Echipei mele de la 
Revista SINTEZA, împreună cu care 
am învăţat să căutăm întrebări pentru 
a găsi răspunsuri şi, mai ales, să 

punem lumea noastră sub semnul 
întrebării, încercând să fim un inte-
lectual colectiv”. Volumul, ajuns 
acum la a III-a ediţie revăzută şi 
adăugită, reuneşte studii pe care au-
torul le-a publicat începând cu 2913 
în revista Sinteza. Însă, după cum a 
afirmat-o cu diverse ocazii, aceste 
studii sunt rezultate ale dezbaterilor 
pe care le-a avut cu membrii redacţiei 
publicaţiei pe diferite teme ce privesc 
societatea românească. Un lucru rar 
în România, unde demersurile ştiin-
ţifice similare sunt de cele mai multe 
ori eforturi individuale sortite adesea 
izolării.  

În pofida faptului că studiile au 
fost publicate pe parcursul a patru ani, 
volum este coerent, având aspectul 
unui mic tratat despre România. 
Chiar denumirile celor cinci capitole 
sub care sunt reunite studiile induc 
ideea unui tratat: „Politica”, „Statul”, 
„Societatea”, „Cultura” şi „Noi”. Însă 
cititotul nu trebuie să fie înhibat de 
aceste titluri grave, ci să facă imediat 
următorul pas spre contrastantele 
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titluri ale subcapitolelor, precum: 
„Războaiele pentru minte, inimă şi... 
politică”, „Proiectul de fericire naţio-
nală şi bâlciul deşertăciunilor”, 
„Franzela exilului. Neînţelegerea şi 
visul de a schimba România”, „Între 
Big Brother şi Mas Max”, „Insu-
portabila uşurătate a lumii kitsch. În 
apărarea piticilor de grădină”, 
„Republica ideilor singure”, „Cu 
regalitatea nu-ţi poţi face selfie” ş.a.. 
Contrastul dintre gravitatea temelor şi 
limbajul expresiv în care acestea sunt 
expuse este prezent în întregul volum. 
Autorul ne furnizează rezultate ale 
unor măsurători sociologice, însă nu 
în forma seacă specifică studiilor 
sociologice, ci în cea pe care o face 
posibilă o persoană cu talent literar, 
ce se mişcă relaxată prin diverse 
tipuri de limbaje şi de stiluri. 
Adevărurile cifrelor ajung la cititor 
prin inspirate comparaţii, alegorii, 
metafore şi formulări ce intră lesne în 
categoria „memorabilelor”. 

Scenariile pe care Vasile Sebastian 
Dâncu ni le prezintă ca fiind ale unei 
„Românii posibile” sunt ale 
României reale, chiar ale „României 
profunde”, ca să folosesc o sintagmă 
ce a făcut deja carieră în mass media 
româneşti. El trece dincolo de nivelul 
epidermic al societăţii, cel pe care ni-
l prezintă mass media şi sondajele ce 
pun cu uşurinţă etichete, şi ne 
conduce spre profunzimea realităţii 
româneşti, acolo unde găsim o 
„societate blocată”. Literatura univer-
sală îi oferă sociologului o sintagmă 
pe care acesta o utilizează inspirat 
pentru a exprima trăsătura definitorie 
a societăţii româneşti actuale: o 

societate fără însuşiri. Asemeni 
personajului din romanul Omul fără 
însuşiri al lui Robert Musil, care îşi 
suspendă calităţile şi refuză să-şi 
valorifice însuşirile, devenind un om 
posibil care nu ştie ce-l aşteaptă, în 
opinia sociologului şi societatea 
românească „pare a avea acest tip de 
impersonalitate, o înstrăinare de ea 
însăşi, o neparticipare la propriul 
destin. Avem un potenţial pe care nu-
l actualizăm, nu-l scoatem la 
suprafaţă. Totul este posibil, se poate 
întâmpla, poate fi gândit, dar so-
cietatea nu se mobilizează pentru ca 
această virtualitate să devină fapt. 
Astfel că putem vorbi despre o 
Românie absentă, o Românie pro-
babilă. Ai senzaţia că românii se uită 
la propria viaţă ca la o piesă de teatru 
pe care ei înşişi o consideră proastă” 
(p. 8). În acest sens, ceea ce per-
cepem ca scenarii ale României reale 
sunt scenarii ale României posibile. 
În această cheie cred că trebuie citit 
volumul care, în fiecare capitol, ne 
prezintă cel puţin câte un scenariu. 

Întâlnim în fiecare studiu felii din 
realitatea românească, pe care, 
pornind de la cifre, Vasile Sebastian 
Dâncu ni le prezintă prin recursul la 
marile teorii din ştiinţele socio-
umane, prin invocarea unor scene din 
literatura universală, prin relatarea 
unor întâmplări şi a observaţiilor 
personale şi prin scurte analize de 
discurs. În fiecare capitol, duritatea 
cifrelor este învelită cu măiestrie în 
catifeaua stilistică, astfel încât şi un 
nespecialist poate să înţeleagă lucruri 
ce par a fi accesibile doar iniţiaţilor în 
ştiinţele socio-umane şi în statistică.  
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Cu siguranţă, cititorul se va 
întreba ce propune Vasile Sebastian 
Dâncu, astfel încât chiar şi ceea ce 
constată sociologul să nu fie doar un 
scenariu epistemologic pentru o 
Românie posibilă. În eseul plasat în 
locul concluziilor, autorul afirmă 
tranşant: „Politica noastră trebuie 
resetată total. Trebuie să trecem brusc 
şi fără prea multe pregătiri la o nouă 
etapă. Nu respectăm regulile şi nu ne 
respectăm pe noi înşine, nu re-
spectăm niciun set de valori. Mereu 
suntem dispuşi să căutăm vinovaţi, 
dar trebuie să încetăm cu acest joc, 
vinovaţi suntem cu toţii” (p. 363). În 
ce ar consta resetarea? În „restaurarea 
sensului colectiv, a căutării unui 

interes comun” (p. 364), în „resetarea 
radicală a obişnuinţelor noastre căl-
duţe” (p. 365), în stabilirea unor 
„priorităţi umane” (p. 367). 

Bineînţeles că nu trebuie să citim 
doar începutul şi răspunsul autorului, 
pentru că am cădea în reducţionismul 
pe care şi autorul îl critică la tot 
pasul. Fiecare capitol ne oferă ocazia 
pătrunderii în realitatea românească 
prin mijlocirea unui limbaj seducător. 
Important este să urmărim desfă-
şurarea fiecărui scenariiu, pentru a 
avea acces la România reală aflată 
mereu sub marca posibilului. 

 
 

Sorin BOCANCEA
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Europa după Brexit 
 

 (Europe after Brexit) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sorin Bocancea (coord.), Europa 

după Brexit, Editura Adenium, Iaşi, 
2016, 384 p. 

 
Cu cîteva săptămâni înainte de 

votul britanicilor, vot ce avea să 
trimită în corzi, precum într-un meci 
de box, întreaga clasa politică din 
Regat, Donald Tusk afirma, în cadrul 
unei întâlniri a liderilor europeni de 
centru-dreapta organizată la Bruxelles, 
faptul că cetăţenii de rând ai Uniunii 
Europene nu împărtăşesc entuziasmul 
liderilor lor atunci cînd vine vorba de 
ideea unei utopii europene, fără state 
naţionale, interese conflictuale sau 
ambiţii. Profetic, nu-i aşa?  

Brexit-ul aduce cu sine sfârşitul 
utopiei europene, fiind un „point of 
no return” de la care trecem pe te-
renul ucroniei, a unor istorii alter-
native şi a unor scenarii construite pe 
baza speculaţiilor, afirmă istoricul 
ideilor Sorin Antohi, în prefaţa volu-
mului Europa după Brexit, coordonat 
de profesorul ieşean Sorin Bocancea.  

Lucrarea apărută la Editura 
Adenium, în cadrul colecţiei 
„Headline”, crează în paginile sale un 
cadru propice pentru dezbateri pe 
tema celui mai important eveniment al 
anului trecut: Brexitul. Subiectul 
propus este abordat într-o manieră 
multi-stadială, pronind de la cauzele 
fenomenului, analizând apoi con-
secinţele crizei, formulând scenarii ale 
ieşirii din criză şi, nu în ultimul rând, 
trecând în revistă consecinţele acestei 
crize pentru România. Încheierea 
aduce cu sine o întrebare ce vizează 
principalii actori politici implicaţi şi 
afectaţi de eveniment, fie ei învin-
gători sau perdanţi: Ce este de făcut? 

Contribuţiile specialiştilor în ştiin-
ţe socio-umane care au răspuns invi-
taţiei la „dezbatere”, au fost grupate 
de către coordonatorul volumului în 
şase părţi.  
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Prima parte cuprinde două evaluări, 
ante şi post referendum, realizate de 
către politologul Valentin Naumescu şi 
jurnalista Cristina Hermeziu.  

Cea de-a doua parte analizează 
contextul politic britanic în care s-a 
organizat referendumul. Contribuţiile 
sunt semnate de către profesorul 
Radu Carp şi politologul Cristian 
Preda. Radu Carp subliniază faptul că 
ieşirea unui stat din UE este o noutate 
procedurală şi analizează rolul ero-
rilor politice ale premierului Cameron, 
erori care au stat la baza Brexitului. 
Cristian Preda, pornind de la con-
textul politic britanic în urma căruia 
s-a ajuns la referendum, formulează o 
serie de „mari întrebări” referitoare la 
modul în care Europa democratică va 
parcurge acest test. 

Fie că vorbim de tendinţele faţă 
de Brexit, existente la nivelul UE şi 
identificate de Iulian Chifu, specialist 
în gestionarea crizelor sau de limi-
tările megaorganizaţiei birocratice 
numită Uniune Europeană, formulate 
de politologul Dan Pavel, este evi-
dentă legătura dintre rezultatul refe-
rendumului pentru Brexit, criza de-
mocratică prin care trece Uniunea şi 
nevoia de reformare instituţională. 
Partea a treia a volumului analizează 
tocmai reaşezarea democratică a 
Uniunii Europene. Capitolul este 
întregit de contribuţiile semnate de 
politologul italian Angelo Chielli, 
scriitorul Bogdan Ghiu, jurnalistul 
Petre M. Iancu şi de specialistul în 
relaţii internaţionale Marius Văcărelu. 
Chielli priveşte ciza europeană prin 
prisma a două fenomene corelate şi 
anume eclipsa grupurilor politice 

conducătoare europene şi pierderea 
legitimităţii de către legislativ, în 
timp ce Bogdan Ghiu consideră de-
ficitul de democraţie drept principala 
problemă a UE. Petre Iancu scoate la 
lumină ideea de reconsiderare a 
distincţiei stânga/ dreapta şi a 
naţiunilor care contează în Europa iar 
Marius Văcărelu, în încheierea aceste 
părţi, identifică marele câştigător al 
referendumului şi anume cetăţeanul, 
a cărui opinie a devenit dintr-o dată 
relevantă. 

Partea a patra a lucrării include 
cinci contribuţii ce au ca tema cen-
trală criza ideologică a UE privită 
drept potenţială cauză a Brexitului. 
Specialistul în relaţii internaţionale 
Narciz Bălăşoiu îşi apleacă atenţia 
asupra unei probleme sensibile, evi-
tate de către mulţi analişti şi anume 
rasismul în timp ce politologul Sabin 
Drăgulin propune înţelegerea 
Brexitului prin prisma unei treceri 
progresive de la modelul statului 
bunăstării sociale la modelul neoli-
beral, acest „shift” cauzând inevitabil 
crize în interiorul societăţilor euro-
pene. Antropologul francez Claude 
Karnoouh este cel care analizează 
refuzul politicienilor europeni de a 
recunoaşte realitatea europeană iar 
publicistul Doru Pop îşi îndreaptă 
atenţia spre ţările din Europa de Est, 
inclusiv România, avertizând asupra 
pericolului reprezentat de vocile 
antioccidentale din regiune. Capitolul 
se încheie cu articolul semnat de 
coordonatorul volumului, profesorul 
Sorin Bocancea, care consideră că 
UE va supravieţui doar dacă va avea 
comportamentul unuei entităţi poli-
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tice şi nu cel al unei asociaţii de liber 
schimb gestionate de funcţionari 
preocupaţi doar de propria leafă. 

Cea de-a cincea parte a lucrării 
prezintă pericolele şi oportunităţile pe 
care le aduce cu sine Brexitul. Con-
tribuţiile prezente în acest capitol şi 
semnate de: analistul economic 
Cristian Socol, analistul politic Radu 
Magdin, politologii Oleg Serebrian, 
Sergiu Gherghina şi Iulia Toma, 
scriitorul Arthur Suciu, precum şi 
jurnaliştii Ovidiu Nahoi şi Grigore 
Cartianu abordează consecinţele feno-
menului asemeni unei analize SWOT. 

În articolele din finalul volumului, 
istoricul Octavian Ţicu şi jurnalista 
Iulia Badea-Guéritée furnizează  

 
 
 
 

cititorului argumente ce au menirea 
de a atenua din amploarea euro-
scepticismului de după referendum. 

Evenimentul politic al anului 
2016 în Uniunea Europeană, Brexitul 
va lăsa cu siguranţă cicatrici în relaţia 
dintre Marea Britanie şi UE. După 
cum bine afirmă coordonatorul volu-
mului, alegerea lui Trump în SUA şi 
Brexitul vor fi determinante pentru 
evoluţia politicii mondiale. Însă, 
pentru europeni, un lucru rămâne 
esenţial, aceştia trebuie să îşi con-
centreze eforturile în direcţia con-
solidării construcţiei politice europene. 

 
 

Adrian TOMPEA 
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_____ 
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în 
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi 
figurile în mod excesiv.  
 
    

 
Tabelul 1: Model de tabel 

 
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 

Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de 
Academia Română. 

În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate 
cu ajutorul notelor de subsol. 

Exemplu: 
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în 
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […] 
_____ 
 

1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 

 
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol, 

listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi 
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile 
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul 
electronic a fost accesat de către autorul articolului. 
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Redactarea notelor de subsol 
 
Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din 

programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând. 
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate 

detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi 
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple). 
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine 
(ibid., op. cit. etc.). 
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Instructions to Authors 
 

The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which 
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific 
journals. 

Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our 
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision 
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial 
confirmation of receipt. 

Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form 
(.doc or .docx):polis@upa.ro 

Before sending us your work, please use the following guidelines to write your 
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these 
instructions. 

 
GENERAL STRUCTURE 

 
The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written 

in Romanian and English. 
All articles should comply with the general standards of academic and scientific 

writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections, 
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with 
spaces (10 to 20 standard pages). 

Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word, 
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before 
and after paragraphs. 

The first page of your article should include the following information: article 
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350 
words, and 4-6 keywords. 

Please use the following template to format your paper. 
 

ARTICLE TITLE 
First name(s) SURNAME 

Institutional affiliation 
E-mail address 

 
Abstract  

Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s 
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main 
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and 
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language 
and avoid using programs for automatic translation.  We reserve the right to reject 
articles with flagrant translation mistakes.  

 
Keywords: 4-6 keywords in English 
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All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the 
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research 
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a 
section of conclusions.  

 
Bibliography 
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Electronic resources 
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, 

No. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_ 
view/45-anul-editorial-2011.html, (accessed on 23 February 2013) 
 
_____ 
NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order 

of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in 
excess.   

    

Table 1: Table model 
 
 

CITATION STYLE 
 
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian 

Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in 
footnotes. 

 
Example: 

[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan 
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […] 
_____ 

 
1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 
 
The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes, 

listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the 
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in 
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by 
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author. 
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Footnote format 
 
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option 

available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time 
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details, 
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for 
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work 
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.) 
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