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Introductory note 

 
 
 
The Society and Politics magazine wants to initiate, to stimulate and to render 

valuable, products of the research from the sociology and politics area, from the 
sciences related with these two, wanting to form young researchers out of the wide area 
of the social sciences. Due to the utility and importance of the society’s science – as it is 
seen by Dimitrie Gusti, the head master of the Sociological School in Bucharest, for 
perfecting the management of the public institutions and their adjustment – including the 
administration, for promoting the political-judicial values specific to the state by right, 
but also to those that run the European Union’s construction it has become very 
important, both in the Romanian society but also in the European Institutions, that all 
the creating energies of the sociologists and other social researchers  for forming and 
discovering the best solutions, are meant to serve as a “raw material” for taking public 
decisions, starting with the local ones and then with the regional, national and trans – 
national – and ending with those that belong to the institutions from the European 
States.   

   Hence, the problems and the thematic spectrum of our magazine are large, 
including social and institutional structures, mechanisms, processes and tendencies, 
values and adjusting ideas of the dynamics of the most different areas of the society. It 
is obviously that a conceptual area of the magazine, like this one, can be covered step by 
step by the contribution of the specialists that belong to different domains and 
specializations of the social sciences, which should have not only vocation, but also 
some abilities of mono, inter, pluri and trans discipline abilities. From the necessary 
human resources point of view, the editorial staff of the magazine believe that the taken 
objectives could be reached step by step through both National and European inter 
university collaboration.  

The contents of the magazines are intended for students belonging to the 
specialised faculties, master students and PhD students, for scientific researchers from 
the social sciences area, for the staff of the Public Institutions – first of all for those who 
elaborate their own politics, for the expert sociologists, the politicians, dignitaries etc. 
The editorial staff would appreciate if all the above mentioned communicated 
interactively with the authors of the articles, if they had any proposals and suggestions, 
offers of materials to be published or any other specific intervention meant to help the 
progress of the scientific research in this area. On the other hand, we expect to have a 
material support for editing the magazine: legal donations and gifts. 
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Because the number of the collaborators that come from the European High 

Education Area will grow continually, we want the magazine Society and Culture to be 
appreciated and known in the Academic Environment of the Danube Universities 
Association, in the “Carulus Magnus” Academic Consortium, and in universities, which 
are members of the European Universities Association EUA.   

 
 
 

                                                    Prof.univ.dr. MarŃian IOVAN 
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MODELLI DI POLICY PER LO SVILUPPO LOCALE: SCENARI 

EVOLUTIVI EUROPEI1 
 

 
 Patrizia MESSINA∗∗∗∗ 

 
 

ABSTRACT. Nel contesto europeo la dimensione “locale” dello sviluppo 
costituisce un recente elemento di novità non solo nel dibattito accademico, ma anche 
per le agende politiche dei Paesi dell’Est e dell’Ovest. Questa novità può essere letta in 
relazione alle due maggiori sfide a cui oggi gli Stati nazionali occidentali sono chiamati 
a rispondere: la sfida della globalizzazione dell’economia da un lato e la sfida della 
sostenibilità del modello di capitalismo-consumistico dall’altro. In questo nuovo 
scenario lo Stato sembra essere diventato infatti “troppo piccolo” per governare i 
processi dell’economia globale e “troppo grande” per governare dal centro le diverse 
periferie. In modi diversi, gli Stati europei sono chiamati a rispondere alla necessità di 
superare un modello di regolazione politica tipicamente fordista, centrato sullo Stato, e 
sperimentare forme di regolazione “a rete”,  in grado di raccordare i sistemi locali con 
i più ampi livelli di regolazione nazionali, europei e globali. Se, da un lato, la 
competitività sembra giocarsi ormai non più tra singole imprese ma tra sistemi 
regionali, dall’altra il livello di regolazione politica dell’UE sembra costituire un 
elemento di convergenza importante per le reti di governance multilivello che stanno 
prendendo forma. Il saggio presenta in sintesi alcuni elementi significativi del dibattito 
avviatosi su questi temi nei Paesi dell’Europa occidentale, con particolare riferimento 
al caso italiano, focalizzando l’attenzione su alcuni concetti chiave quali: a) i problemi 
metodologici legati alla definizione di “che c’s’è locale”; b) la relazione tra reti di 
governance multilivello e cittadinanza attiva; c) la rilevanza del contesto istituzionale e 
del “modo di regolazione” delle dinamiche di sviluppo; d) la dimensione glocale dello 
sviluppo; e) l’idea di scenario evolutivo sostenibile.  

 
 

1. Introduzione 
 

Il tema dello sviluppo locale è diventato oggi una delle issues più ricorrenti nell’agenda politica a 
tutti i livelli di governo: regionale, nazionale ed europeo. Questo successo, tuttavia, rischia spesso di far 
dimenticare che proprio la dimensione «locale» dello sviluppo è emersa solo di recente tanto nel 
dibattito accademico quanto nelle agende politiche, non solo nei Paesi dell’Europa centro orientale ad 
economia pianificata dallo Stato, ma anche nei Paesi dell’Europa occidentale tradizionalmente ad 
economia di mercato.  

La dimensione “locale” è stata accolta, infatti, con molta resistenza tanto dalla teoria economica 

                                                 
1 Paper presentato alla Conferenţa Internaţională “Cunoaşterea ştiinţifica şi politicile publice de dezvoltare locală. Concepte 
şi aplicaţii”, Zilile Academice Timişene, Universitatea de Vest din Timişoara, 24-25 Mai 2007. 
 
(∗) Professore di Politiche dell’UE per lo sviluppo locale, presso l’Università di Padova, Dipartimento di Studi storici e politici e 
Presidente dell’Associazione M.A.S.TER. (Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio) www.associazionemaster.it 
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consolidata, quanto dalla teoria politica e dall’analisi delle politiche per lo sviluppo2. E ciò per diverse 
ragioni che possono essere ricondotte al prevalere, nella teoria e nella pratica, del modello di sviluppo 
fordista, centrato sulla grande fabbrica ed essenzialmente statocentrico. Le politiche economiche sono 
state caratterizzate infatti (e in buona misura lo sono ancora) da un approccio macro, centrato sulla 
determinazione del reddito nazionale (PIL), come le politiche monetarie, fiscali e del lavoro.  

Oggi siamo in una fase di profonda trasformazione dei modelli di sviluppo, soprattutto europei, non 
solo dei Pesi che hanno sperimentato il modello dell’economia pianificata, ma anche nei diversi Paesi 
dell’Europa occidentale in cui sono stati implementati diversi “modelli di capitalismo” (Regini 2000) 
come quello francese, inglese, tedesco, svedese, italiano. 

L’UE sta cercando di orientare questa pluralità di modi di regolazione dello sviluppo verso la 
convergenza ad un non meglio precisato “modello europeo”, che può essere ancora difficilmente 
individuato, ma per il quale è possibile rilevare alcuni elementi che contribuiscono a differenziarlo 
sempre più, per esempio, dal modello di capitalismo statunitense.  

I modelli di sviluppo, occidentali e non, sono oggi chimati a far fronte a due profonde sfide 
congiunte:  

- da un lato il processo di globalizzazione dei mercati, che richiede sistemi economici sempre più 
competitivi;  

- dall’altro la sfida della sosteniblità del modello di sviluppo capitalistico-consumistico, oggi 
riconosciuto in numerose convenzioni internazionali, come Agenda 21 e il Protocollo di Kyoto, 
riguardanti il cambiamento climatico, la biodiversità, la desertificazione.  

Tale principio è stato fatto proprio dalle strategie di sviluppo dell’UE a tutti i livelli di governo, ma 
non è stato ancora accolto pienamente dagli USA che sembra concepiscano oggi la globalizzazione 
come una sorta di americanizzazione del mondo. 
Conciliare l’obiettivo della competitività con quello della sostenibilità dello sviluppo è oggi una delle 
maggiori sfide cui sono chiamati a rispondere non solo i governi nazionali, sempre più in difficoltà, ma 
soprattutto le regioni, le città e i sistemi produttivi locali che stanno diventando nuovi soggetti 
emergenti dello sviluppo “post-fordista” (Messina 2003). In questo nuovo scenario lo Stato sembra 
essere diventato infatti “troppo piccolo” per governare i processi dell’economia globale e “troppo 
grande” per governare dal centro le diverse periferie. 
Le ricerche sul tema stanno facendo rilevare infatti come la competizione, oggi, si giochi non più tra 
singole imprese, ma tra sistemi locali (Porter 1997) in cui tutti gli attori, dall’attore politico regolatore 
alle Università, giocano la loro parte. Le politiche per lo sviluppo, tuttavia, tendono ancora ad essere 
pensate con una logica macroeconomica, ancorata allo Stato, mentre le richieste di potenziamento dei 
livelli di governo regionale, seppure sostenute dalle politiche europee, non hanno ancora ottenuto un 
esplicito riconoscimento a livello di rappresentanza nelle istituzioni europee (il Comitato delle Regioni 
ha ancora poteri solo consultivi). 
Ciò che vorrei sostenere è che l’approccio dello sviluppo locale, aperto alla relazione con il globale, 
che chiamerò perciò sviluppo glocale, può rappresentre una sorta di “nuovo paradigma” in risposta alla 
crisi tanto del modello capitalistico centrato sulla grande fabbrica fordista, quanto del modello statalista 
ad economia pianificata degli ex-regimi socialisti e che la dimensione della sostenibilità dello sviluppo 

                                                 
2 Il concetto di sviluppo locale costituisce già di per sé una novità che ha costretto ad elaborare modelli esplicativi nuovi, sia per la teoria 
economica, che per quella politica. Se nel primo ambito disciplinare si sono succeduti numerosi studi, sui «distretti industriali» (Becattini 
1979; 1987; Brusco 1989), sul milieu innovateur (Camagni 1989), sui clusters, sui sistemi produttivi territoriali (Bramanti e Maggioni 
1997), sui sistemi locali del lavoro (Sforzi 1992; 1997a), per citare quelli più noti, nell’ambito della scienza politica italiana le dimensioni 
analitiche ed istituzionali del governo e della politica locali hanno cominciato ad acquistare una certa rilevanza disciplinare solo a partire 
dalla fine degli anni ottanta (D’Amico 1988; Goldsmith 1991) e soprattutto dagli anni novanta. Si tratta di una novità che può essere 
meglio valutata tenendo conto del fatto che, almeno fino ai primi anni ottanta, la dimensione locale della politica occupava uno spazio 
talmente marginale che il principale Dizionario di politica italiano, curato da Norberto Bobbio (Bobbio et al. 1983), non ne prevedeva 
nemmeno la voce. 
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può costituire un frame di particolare interesse per gli obiettivi di policy per lo sviluppo. 
In questo contributo farò riferimento al dibattito avviatosi nei Paesi dell’Europa occidentale, con 

particolare riferimento al caso italiano, focalizzando l’attenzione su alcuni concetti chiave quali:  
a) la relazione tra reti di governance multilivello e cittadinanza attiva;  
b) la rilevanza del contesto istituzionale e del “modo di regolazione” delle dinamiche di sviluppo;  
c) la dimensione glocale dello sviluppo 
d) l’idea di scenario evolutivo sostenibile.  
Tutti elementi che possono costituire interessanti punti di confonto e di dibattito con i Paesi della 

Nuova Europa allargata a 27. 
 
 

2. Reti di governance multilivello e cittadinanza attiva 
 

I processi di trasformazione che stanno attraversando oggi le dinamiche dello sviluppo locale nel 
contesto europeo e globale non riguardano solo le imprese e i processi produttivi, ma devono essere più 
correttamente intesi in senso sistemico, come il risultato di un complesso processo di “costruzione 
sociale dell’innovazione” in cui il ruolo svolto dall’attore politico regolatore, a diversi livelli, va 
acquistando una rilevanza crescente.  
Si tratta di un processo di apprendimento istituzionale che richiede l’acquisizione di nuovi approcci e 
nuove metodologie, a cominciare dagli strumenti che permettono di valutare correttamente gli effetti 
prodotti dalle politiche pubbliche nei contesti locali, primo tra tutti il modo in cui si definiscono i 
“confini” di che cos’è “locale”. 
Uno dei problemi metodologici più rilevanti che si presentano infatti quando si affronta lo studio della 
regolazione politica dello sviluppo locale è la sostanziale non sovrapponibilità dei luoghi dello sviluppo 
locale, da una parte, come per esempio i distretti industriali, i sistemi rurali, le aree metropolitane e, 
dall’altra, l’ambito di regolazione politica locale effettuata da istituzioni politiche intermedie come, per 
restare al caso italiano, il comune, la provincia o la regione. I confini amministrativi non coincidono, 
infatti, quasi mai con i confini dei sistemi produttivi locali. I primi sono caratterizzati, 
istituzionalmente, da una necessaria stabilità e rigidità nel tempo e nello spazio, sancita dalla norma 
giuridica (gerarchicamente ordinata); i secondi invece sono caratterizzati da un’altrettanto necessaria 
variabilità e flessibilità nel tempo e nello spazio, tipica delle reti sociali. Questo può aiutare a spiegare 
perché, più di ogni altra policy, esse siano caratterizzate da un’ambivalenza di fondo, tra regolazione e 
regolamentazione, essendo orientate, da un lato, dall’esigenza di promuovere coesione sociale 
attraverso la partecipazione attiva, tipica della logica democratica, e dall’altro dall’esigenza di 
regolamentare i processi attivati attraverso la norma giuridica, tipica della logica burocratica.  
Semplificando al massimo, le politiche per lo sviluppo locale presentano una pluralità di approcci che 
possono essere sintenticamente raggruppati a partire da almeno due diverse prospettive: 

a) il punto di vista dell’attore politico regolatore (governi locali), con una definizione dei confini di 
tipo amministrativo e una normativa che utilizza lo strumento della regolamentazione (burocratica) 
per regolare le relazioni tra attori locali e risorse disponibili, secondo un approccio top-down, tipico 
del modello di regolazione fordista. E’ questo il caso, per esempio, della zonizzazione proposta 
dall’UE per la definizione delle aree obiettivo (valida fino alla programmazione dei FS conclusasi 
nel 2006), sulla base si alcuni indicatori di crescita economica (livello di PIL regionale/UE; 
percentuale di occupati/sul totale UE; densità della popolazione, ecc.); o la definizione ISTAT dei 
Sistemi locali del lavoro, un concetto costruito in relazione al tasso di pendolarismo per motivi di 
lavoro (Sforzi 1992; 1997a), che ha costituito in Italia la base di riferimento per la definizione di 
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alcuni principali strumenti di programmazione economica su basi territoriali tra cui, per esempio, la 
delimitazione delle aree metropolitane3 e l’individuazione dei “distretti industriali”4. 

b) Il punto di vista degli attori sociali ed economici (società civile) che si aggregano localmente, 
accomunati dai medesimi bisogni e trovano il modo di accordarsi per rispondere alle comuni 
esigenze di regolazione (comunitaria e/o del mercato), secondo un approccio bottom-up (logica 
democratica), chiedendo eventualmente, in un secondo momento, un riconoscimento formale 
all’autorità politica istituzionale. In questo caso i “confini” sono definiti dalla rete di attori locali. E’ 
questo il caso dei Patti territoriali italiani, ma anche dei Programmi di Iniziativa comunitaria, 
conclusisi con la programmazione 2006, quali: Leader plus, per lo sviluppo rurale; Interreg, per la 
cooperazione transfrontaliera; Equal per le pari opportunità; Urban per le aree urbane. 

  
A partire dagli anni Novanta, con l’acuirsi della crisi del modello di sviluppo fordista e del modo di 
regolazione politica centralizzato, questo secondo approccio ha avuto una risonanza crescente, insieme 
al prevalere di un nuovo stile decisionale, quello della governance, utilizzato soprattutto per indicare un 
nuovo stile di governo, distinto dal modello del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior 
grado di cooperazione tra lo stato e gli attori non-statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico-
private. 
Nello stesso tempo si è andata affermando l’idea che una politica per lo sviluppo locale può essere 
davvero efficace solo se riesce ad intercettare risorse locali endogene, attraverso processi di 
partecipazione “dal basso” e di coprogettazione dello sviluppo locale. Lo stesso ruolo dell’attore 
politico locale, soprattutto regionale, è stato quindi fortemente potenziato sul piano istituzionale (in 
Italia le riforme amministrative e del Titolo V della Costituzione, sulla base del principio di 
sussidiarietà, hanno attribuito ai governi locali notevoli competenze in materia di regolazione politica 
dello sviluppo locale).  
Si tratta ora di adeguarsi a questo cambiamento delle regole del gioco, un cambiamento che richiede 
una nuova modalità di relazione tra regolazione e regolamentazione. Da parte degli attori sociali ed 
economici si tratta di attivarsi per partecipare ai processi di costruzione delle reti di governance 
(cittadinanza attiva), proponendo progetti di sviluppo locale condivisi, in grado di ottenere un 
riconoscimento politico. Da parte dei governi locali si tratta di attrezzarsi culturalmente, oltre che 
istituzionalmente, per governare territori che esprimono domande di regolazione del tutto inedite, che 
richiedono un cambiamento significativo dello stile di governo del territorio (concertazione, 
negoziazione, coordinamento, animazione terrtioriale) che sia in grado, al tempo stesso, di mettere in 
rete i sistemi locali con il più ampio contesto europeo e globale.  
Si tratta, insomma, di avviare un complesso processo di innovazione culturale e istituzionale che 
coinvolge tutti gli attori dello sviluppo locale e il loro sistema di relazioni, a cominciare per esempio 
dal ruolo di intermediazione tra pubblico e privato svolto tradizionalmente dalle associazioni di 
rappresentanza degli interessi che richiede oggi un profondo cambiamento. 
 
L’innovazione, quindi, non riguarda oggi solo le imprese e i processi produttivi, ma deve essere più 
correttamente intesa come il risultato di un processo complesso in cui il ruolo svolto dall’attore politico 
regolatore, a diversi livelli, va acquistando una rilevanza crescente: nelle reti di governance, locale e 
multilivello, l’attore politico istituzionale è chiamato a giocare un ruolo di notevole rilevanza, e la sua 
azione sarà tanto più efficace, quanto più sarà in grado di imparare a giocare con le nuove regole e 
riuscirà ad incentivare la costruzione di reti di governance entro cui i diversi attori stretegici dello 
sviluppo locale sono chiamati a riposizionarsi.  

                                                 
3 Cfr. Art.17 della legge n. 142/1990 sull’Ordinamento delle autonomie locali. 
4 Cfr. Art.36 della legge n.317/1991 e successivo Decreto attuativo del Ministero dell’Industria n.51/1993. 



 12 

Questo processo di apprendimento istituzionale richiede l’acquisizione di nuovi approcci, nuove 
metodologie e anche di nuovi assetti organizzativi, e va condotto passo per passo, imparando dai propri 
errori: learning by doing. Ciò vuol dire che deve essere prestata la massima attenzione agli strumenti 
che permettono di valutare corretamente gli effetti prodotti dalla politiche pubbliche.  
La dimensione della valutazione delle politiche acquista quindi un valore strategico fondamentale per 
l’apprendimento, e quindi per l’innovazione, ma richiede, al tempo stesso, di essere profondamente 
riconsiderata. Nella tradizione politico-amministrativa italiana, ma potremmo dire, più in generale, dei 
regimi a civil law, derivanti dal diritto romano, contrapposti ai sistemi a common law anglosassoni, è 
stato dato, infatti, poco spazio alla valutazione delle politiche pubbliche su base empirica, perché si 
ritiene che questa sia una funzione che spetta esclusivamente agli attori politici, in quanto i suoi esiti 
avrebbero delle conseguenze dirette sul consenso degli elettori. In altri termini, prevale la questione del 
chi valuta e del chi è valutato, rispetto al cosa e al come si valuta. L’approccio empirico alla 
valutazione delle politiche, invece, affidando ai ricercatori (e non ai politici o agli uffici tecnici) questo 
compito, mette l’accento su cosa e come di valuta, ed ha come obiettivo non solo la descrizione degli 
effetti prodotti dagli interventi pubblici, ma anche il miglioramento dell’efficacia degli stessi, offrendo 
per questa via un supporto ai policy makers lungo tutto il processo di elaborazione ed attuazione della 
politica pubblica.  

 
 

3. La dimensione del contesto istituzionale: il modo di regolazione 
 

Se la competizione si gioca oggi non più tra singole imprese, ma tra sistemi locali, per un’analisi 
approfondita delle dinamiche di sviluppo diventa, allora, sempre più importante cogliere quale sia il 
ruolo giocato dalle istituzioni locali e, in particolare, dall’azione dell’élite politica e amministrativa nei 
processi locali di sviluppo, dal punto di vista della cultura di governo del territorio.  

Per l’analisi politologica questo significa, innanzi tutto, attrezzarsi con una strumentazione adeguata, 
in grado di approfondire la conoscenza dei contesti locali, dal punto di vista dei processi di governance 
territoriale e di coniugare lo studio di caso con l’opportunità di produrre conoscenze adeguate al 
contesto e tipizzate in senso weberiano: ovvero, più generali, ma non generalizzabili. In grado di 
prevedere, per esempio, che la stessa policy implementata in contesti istituzionali e culturali diversi, 
possa produrre outcomes anche molto diversi. In grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di 
modelli locali di sviluppo differenti (distretti industriali storici, sistemi rurali, città, ecc.), modulando 
tipi di policy differenti per differenti problemi di sviluppo locale. Questa attenzione al contesto 
permetterebbe di evitare tragici errori legati all’idea che sia possibile esportare modelli di sviluppo di 
successo da un contesto all’altro con risultati certi. 

L’approccio neoistituzionalista (March e Olsen 1992; 1997) e il concetto stesso di “modo di 
regolazione” (Messina 2001) che consente di analizzare specifiche dinamiche di regolazione 
economica, sociale e politica che caratterizzano un dato contesto produttivo e il suo sistema concreto di 
azione, possono fornire in questo senso un importante frame teorico di riferimento, che permette di 
individuare alcune variabili chiave quali5:  

• le modalità di governo dei beni pubblici locali;  
• la relazione tra stile amministrativo e costruzione sociale delle istituzioni politiche locali;  
• il livello di fiducia verso le istituzioni politiche locali e regionali e livelli di partecipazione ai 

processi decisionali (governance);  
• la relazione tra cultura politica e policy making locale e regionale. 

A questi elementi di analisi, va inoltre aggiunto il crescente peso che, ai giorni nostri, va acquisendo 
il livello regionale di governo nel contesto dell’UE. 
                                                 
5 Queste ricerche sono state sviluppate, attraverso una comparazione per contesti tra Veneto ed Emilia Romagna, in Messina (2001; 2005) 
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4. Governance multilivello: tra regionalizzazione ed europeizzazione 
 

Nel contesto dei Paesi dell’UE, a partire dagli anni novanta, la rilevanza della dimensione “locale” 
dello sviluppo è stata infatti accompagnata anche da una serie di riforme istituzionali in diversi paesi 
europei, come per esempio l’Italia, il Belgio, il Regno Unito, la Spagna, che hanno fortemente 
potenziato i governi regionali e locali. 

 Tale fenomeno, sostenuto dalle stesse politiche europee di coesione economica e sociale, è stato 
definito da diversi studiosi (Caciagli 2003; Bobbio 2004; Fabbrini 2003) come processo di 
“regionalizzazione”, accompagnato, e in parte correlato, al processo di europeizzazione, ovvero al 
processo di apprendimento di modelli europei di regolazione.  

E’ opinione diffusa di questi studiosi che la dimemensione europea della governance multilivello stia 
facendo emergere, infatti, sempre di più la rilevanza della dimensione regionale della regolazione 
politica dello sviluppo, ponendo le regioni in una inedita posizione di intermediario tra il livello locale 
e il livello europeo di regolazione politica dello sviluppo.  

 
Se e quanto questo processo congiunto di regionalizzazione ed europeizzazione stia riguardando 

anche i Pesi della Nuova Europa a 27 sarà oggetto delle prossime ricerche:  
- quanto l’obiettivo “Convergenza” prevede oggi, effettivamente, il potenziamento dei livelli 

regionali di regolazione?  
- Come sta avvenendo il processo di regionalizzazione?  
- Chi definisce in confini dei livelli regionali di governo? 
- …. e con quali criteri?  
 
Ciò che di certo possiamo sostenere è che stiamo vivendo un contesto di grandi trasformazioni 

epocali, le quali possono essere meglio messe a fuoco proprio attraverso la lente delle politiche per lo 
sviluppo locale, che saranno tanto più efficaci quanto più la dimensione locale non viene concepita in 
modo “chiuso” e autosufficiente, ma in grado di stabilire relazioni virtuose con le reti globali. 

 
 

5. Scenari evolutivi sostenibili per lo sviluppo glocale 
 

Da quanto detto possiamo ricavare alcuni elementi che possono costituire un riferimento per le 
politiche pubbliche orientate al potenziamento dello sviluppo locale: 

a) l’esigenza di prevedere una pluralità di modelli locali di sviluppo endogeni e adeguati al contesto 
e di adeguare le politiche pubbliche alle risorse locali;  

b) diffidare dalle politiche che propongono l’esportabilità / importabilità di modelli di sviluppo di 
successo, secondo un approccio manageriale: il trasferimento di “buone pratiche” dovrebbe 
essere, piuttosto, accuratamente adeguato e adattato al contesto; 

c) orientare i modelli locali di sviluppo a raccordarsi, ognuno a suo modo, alla dimensione globale 
dello sviluppo: glocale è una prospettiva di sviluppo di ''luoghi'' aperti verso l'esterno, consapevoli 
delle loro specificità e in grado di dotarsi, a loro volta, di un capitale sociale locale di tipo 
“bridging”, aperto alle relazioni con l’esterno, piuttosto che “bonding”, chiuso su se stesso. Una 
prospettiva che intende i ''confini'' del locale come margini flessibili, dotati della capacità di 
messa in rete con livelli di relazioni sovra-locali. In una logica di ''sistema glocale'' diventa 
possibile entrare in rete con altri sistemi che condividono gli stessi obiettivi strategici di sviluppo 
(federalismo funzionale) e ideare progetti di cooperazione per aree vaste, anche transfrontaliere. 
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d) Le dimensioni che attengono la qualità dello sviluppo possono essere riassunte nel principio della 
sostenibilità, oggi riconosciuto in numerose convenzioni internazionali e introdotto nelle strategie 
di sviluppo dell’UE a tutti i livelli di governo. Tuttavia, tale principio viene spesso interpretato in 
modo riduttivo, nella sola accezione di sostenibilità ambientale.  

La Sostenibilità attiene invece, in primo luogo, alla crescente consapevolezza dei necessari 
cambiamenti nei comportamenti e stili di vita individuali e collettivi che richiedono l’adozione di un 
approccio integrato alle problematiche eco-sistemiche dello sviluppo. Molte sono quindi le sfide che il 
concetto di sostenibilità porta alle moderne teorie dello sviluppo e alle idee correlate tanto di 
“democrazia” come mera procedura formale, quanto di “sviluppo” come mera crescita. 

L’acquisizione di una cultura della sostenibilità è infatti la premessa necessaria per la realizzazione di 
una società “capace di futuro”, in grado di progettare il proprio domani nella triplice accezione della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale. A queste tre dimensioni ne va aggiunta, tuttavia, anche 
una quarta, la sostenibilità politica, che necessità di individuare nuove modalità per costruire “decisioni 
sostenibili”, in grado di coniugare i processi partecipativi con quelli decisionali.  

Ripensare il progetto di sviluppo, e i suoi indicatori, in una prospettiva che tenga conto di queste 
trasformazioni, significa definire allora uno scenario di azione in grado di valorizzare la dimensione 
dinamica, di processo, permettendoci di valutare la qualità del progetto nel suo attuarsi. L’espressione 
“scenario evolutivo sostenibile” ci consente di sottolineare, in tal senso, tre rilevanti dimensioni per la 
definizione di un “progetto locale”: quella dinamica e costruttiva dello scenario di policy; la scelta a 
favore di un approccio eco-sistemico all’analisi dei sistemi complessi (co-evolutivo); la visione 
strategica di un progetto che, optando per il metodo democratico, sia in grado di proiettarsi nel futuro, 
tenendo conto dei vincoli e delle possibilità del contesto locale e delle sue relazioni con il globale. 
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LE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE DANS L’UNION 
EUROPÉENNE 

 
 

          Liviu P. ZĂPÂRłAN 
    
     
 

     REZUMAT. Studiul prezintă unele poziŃii teoretice care pun în discuŃie caracterul 
democratic al construcŃiei europene sub aspectul legitimităŃii şi funcŃionării sistemului 
instituŃional, al capacităŃii lui de a exprima aspiraŃiile şi voinŃa cetăŃenilor ei, în cadrul 
mai larg evoluŃiilor lumii contemporane. Autorul pune în evidenŃă specificul acestei 
construcŃii, diferită de sistemele politice naŃionale, care, prin Tratate, sistem 
instituŃional şi politici doreşte să răspundă într-o măsură tot mai sporită cerinŃelor de 
prosperitate, libertate şi securitate ale cetăŃenilor săi, materializând două principii de 
tip constitutiv: al subsidiarităŃii şi al guvernanŃei. 
 

 
Mots – clefs : démocratie, union européenne, parlement, légitimité, représentativité, subsidiarité 

 
 

 Il nous parait tout à fait normal de discuter sur la situation actuelle de l’Union européenne parce 
que, comme a été remarqué par les analystes, il s’agit d’un tournant de l’histoire de la construction 
européenne. Renaud Dehousse par exemple, estime que l’étape actuelle de l’Union est  similaire à celle 
connue entre 1973 et 1985 et est caractérisée par la faut d’un grand projet mobilisateur. Et pourtant, en 
ce temps – là, l’Union a posé les bases du système monétaire européen, a développé des nouvelles 
politiques, comme celle de l’environnement et de l’essor des régions. [1] 
 Le moment historique actuel est pourtant différent. La construction européenne a consolidé son 
cadre institutionnel,  a perfectionné les Traités, a renforcé ces politiques, s’est élargie à 27 pays est 
s’affirme comme un facteur important, un acteur majeur de la scène internationale. Devient évidente la 
liaison de plus en plus forte entre les peuples et les nations européennes qui trouvent dans leur Union 
un espace de sécurité, de paix, de liberté et de prospérité. L’action commune des Etats membres a 
permis le renforcement du premier Pilier de l’Union, le passage a un stade supérieur de la PESC et 
l’intégration de presque tout le troisième Pilier, J. A. I., dans le premier. Cette situation confirme le 
jugement d’un bon connaisseur de l’Union,  Bino Olivi qui considère que « l’Europe est une série 
d’avancées, d’impasses et de relancés, une lutte permanente entre plusieurs visions d’un même projet, 
qui font de l’U.E. un oeuvre de compromis ». C’est vrai, ajoute-t-il, qu il y a un  décalage entre, d’un 
coté, l’Europe rêvée de la culture, des citoyens, des solidarités locales et de l’autre une Europe réelle, 
fait de marathons agricoles, de bureaucraties tatillonnes et de programmes budgétivores. Mais c’est 
cette Europe qui a permis les avancées : la libre circulation des hommes, l’achèvement du Marché 
commun, la création de la monnaie unique, la citoyenneté européenne. [2] 
 On peut considérer qu’un tel chantier pose beaucoup de problèmes parce – qu’il apporte des 
situations nouvelles, mette des défis et développe des clivages et des contradictions. Il y a  une série de  
contradictions entre la vie économique et le monde politique européenne,  entre les institutions 
communautaires, celles nationales et les populations, entre la zone de l’euro et de la non – euro, entre 
national et supra – national, entre le besoin d’unité et celle de sauvegarder la diversité, qui est une 
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particularité du continent, entre la culture et l’esprit européen et les actions pratiques, qui réclame de 
renoncer à certaines caractéristiques particuliers d’une vie nationale – étatique. Comme l’a remarqué 
Jürgen Habermas, le passage du niveau national au niveau supranational, les changements de 
compétences font brutalement apparaître des déficits de légitimité parce que la nouvelle coopération 
internationale n’a pas une légitimation qui satisfasse les exigences démocratiques institutionnalisées 
connues par les peuples à l’intérieur de l’Etat national. [3] 
 A cette observation on peut ajouter une autre idée qui affirme le caractère original de la 
construction européenne qui fait que son système institutionnel et son fonctionnement n’appartiennent 
pas à un Etat ;  l’Union européenne n’est pas un Etat  et ses institutions ne doivent pas être construites 
selon le modèle de l’Etat national. Il faut réfléchir sur ce que signifie, au niveau de la construction 
européenne, la démocratie, les mécanismes par lesquels sa définition, en tant que pouvoir du peuple, 
pour le peuple et par le peuple, peut être matérialisée. Comme a bien remarqué Thierry Chopin il s’agit 
du fait que les citoyens de l’Union « n’ont pas le sentiment de pouvoir peser – directement ou/ et 
indirectement – non seulement sur les décisions communautaires mais aussi et peut – être surtout, sur 
les orientations générales assignées à l’U. E. » ça veut dire sur la légitimité même de l’Union, sur le 
modèle de société européenne et les concepts de base qui peuvent la définir. Car, il faut reconnaître que 
la construction européenne a commencé d’une manière élitiste pour gagner les esprits et pour pouvoir, 
après,  démontrer sa validité, par les succès économiques par la prospérité qu’elle a engendré, par la 
capacité de cette organisation – ni Etat, ni fédération, ni confédération mais  Union des Etats souverains 
– de créer un espace de liberté, des modalités réelles pour assurer le respect des droits de l’homme, 
l’affirmation des pluralités idéologiques, culturelles et nationales. Les Européens, selon les enquêtes 
sociologiques, ne contestent pas la valeur de la construction européenne, sa capacité d’élever le niveau 
de vie des gens, d’assurer la paix et la prospérité mais sont   préoccupés par les questions identitaires 
d’eux-mêmes, de leur Etat – nation, par le fait qu’il y a des Etats qui sont moins performantes dans la 
vie économique et sociale, qui ne sont pas engagés d’une manière suffisante pour que l’Union – dans 
son ensemble  soit plus performante en tant qu’agent de la scène internationale. S’ajoute à  ces 
inquiétudes le fait que dans certains Etats les affaires communautaires ne soient pas gérées d’une 
manière démocratique ce qui fait apparaître une méconnaissance de ce que se passe dans les 
mécanismes décisionnels aussi au niveau national qu’au niveau communautaire. [4]  
 D’ici les critiques envers la construction européenne qui mettent en lumière son déficit 
démocratique qui est de résultat du fait que « l’Union et ses instances souffrent d’un manque de 
légitimité démocratique et qu’elles semblent inaccessibles au citoyen » par ce que leur fonctionnement 
est trop complexe, parce que le Conseil de l’Union cumule des pouvoirs législatifs et gouvernementaux 
ce qui est inadmissible selon le schéma classique de Montesquieu, et par une institution bureaucratique 
et technocratique sans une réelle légitimité démocratique qui est la Commission européenne [5] 
 On ajoute à ces observations la complexité du mode de décision européenne, le manque de 
transparence suffisante, le mécanisme de décision encore trop penché du coté du Conseil (les Etats 
membres) et de la Commission, un pouvoir encore limité du Parlement européen par rapport au 
Conseil, le vote à l’unanimité pour de nombreux domaines qui permet à un pays de bloquer une 
décision commune, de façon à préserver un avantage déterminant, une politique de communication qui 
est restée longtemps déficitaire et dirigée du haut vers le bas (top – down)  plutôt que du citoyen vers 
les instances européennes (bottom – up). Plus  profonde dans son analyse, Paul Magnette considère le 
déficit démocratique duquel souffre l’Union comme le résultat du fait que son système institutionnel est 
trop complexe, trop éloigné des citoyens, déconnecté du quotidien, avec des mécanismes de décision 
qui privilégient l’exécutif en défaveur du législatif, des collectivités locales et territoriales, des 
syndicats et des associations, déficit qui ne cesse pas de s’aggraver ; comme preuve nous avons les 
élections de juin 1999 quand un citoyen de deux s’est présenté au vote, signe évidente de la confusion 
civique « déclenchée par ce monstre froide » qui est l’Union. Mais, ajoute Magnette, les imperfections 
de l’Union ne représentent pas une nouveauté parce que nos démocraties nationales sont aussi 
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complexes et ici les leaders sont accusés de l’éloignement de leurs mandats, les pouvoirs sont 
gouvernementalisés, les parlements diminuent leur rôle et la crise interne demande une recomposition 
profonde de la démocratie. Donc le déficit démocratique de l’Union est un faux problème parce que le 
véritable problème est de repenser la conception sur la démocratie dans les conditions du post – 
modernisme, de ce que Colin Crouch a appelé  la postdémocratie [6].  

Il s’agit du fait que, même dans les pays où la démocratie est considérée comme un acquis 
historique, il y a une insatisfaction envers le fonctionnement des institutions, le constat que, par rapport 
à l’idéal démocratique des modernes, du libéralisme classique, la participation à la vie politique 
diminue, la masse des citoyens est de plus en plus passive, apathique, la décision politique est prise en 
privé par les élites économiques et les débats électorales sont réduites à un spectacle contrôlé par des 
groupes des professionnels des techniques de persuasion. La politique est décidée en privé comme 
interaction entre les gouvernements élus et les élites qui représentent les intérêts économiques. Les 
formes de la démocratie restent pleinement en vigueur mais‚ il y a le risque de rester sans contenu‚ 
parce que la participation politique diminue, la représentativité des élus est mise en question, la 
manipulation médiatique falsifie les options des masses, les institutions de pouvoir s’éloignent des 
préoccupations de chaque  jour des citoyens. On peut dire que ces processus caractérisent aussi la 
démocratie interne des pays de l’Union, que de la construction européenne et donc il faut chercher une 
nouvelle détermination de la démocratie, des pratiques qui la matérialisent.  
 La théorie de la post démocratie a soulevé beaucoup des critiques parce qu’on a considéré 
qu’elle veut remplacer les actuelles formes de la démocratie – vidées de contenue – avec des 
alternatives : participation directe des citoyens seulement aux questions qui les regardent, le 
développement des forums, des organisations en réseau, de l’associationnisme. De cette perspective la 
théorie de la postdémocratie est conçue comme un effort de persuader les citoyens que la démocratie 
classique, moderne, a atteint ses limites. Il faut faire revivre la démocratie comme vie politique du 
débat sur le destin d’une cité, réalisée par un citoyen libre dans ses opinions, responsable pour son 
choix, en fait le vrai acteur de la politique. Beaucoup des auteurs invoquent la réflexion de H. Alain qui 
disait que « penser, c’est dire non ». Oui, c’est vrai, mais auquel prix ? Redonner vie à la démocratie 
n’est pas la plus simple des questions, parce que beaucoup des constatations des post démocrates 
partent des réalités objectives qui ne peuvent pas être éludées avec des nobles slogans sur le besoin de 
démocratie, éventuellement liée à la nature humaine. 
 On a dit que la force de la théorie post démocratique réside dans son incohérence. Peut être 
c’est vrai. Mais la théorie nous attire l’attention sur le fait que dans les constatations et les arguments 
invoqués il y a un grain  de vérité parce que, du point de vue économique, la mondialisation et la 
construction européenne posent des problèmes et imposent des choix politiques qui ne parvient pas à 
être traités par le débat traditionnel ; que du point de vue politique, étant donné le degré du 
développement démocratique des pays européens, la  monté de l’abstentionnisme est normale et même 
caractéristique, que beaucoup de décisions – à cause du besoin d’être prises rapidement par les 
spécialistes – ne sont pas suffisamment expliquées, qu’il y a une complexité des décisions qui ne 
peuvent pas être décoder pour le grand publique et donc qui ne peut pas s’exprimer en connaissance 
des choses 
 Faire revivre la démocratie – au sens profond qu’il a été inspiré par l’Antiquité – suppose une 
réflexion novatrice sur ses bases théorétiques et sur les nouvelles modalités de se matérialiser. 
 De ce point de vue, dans l’interprétation d’Ulrich Beck et Edgar Grande, l’Europe souffre 
aujourd’hui de ne pas savoir ce qu’elle est vraiment parce qu’elle est marquée par quatre « 
mensonge » : le mensonge national qui prône le retour à l’Etat national et à l’inter gouvernementalisme 
comme réponse à la mondialisation, le mensonge néolibéral qui pousse l’UE à élaborer des politiques 
économiques non – pertinents et politiquement dangereuses, le mensonge technocratique, qui fait 
l’impasse sur la légitimation démocratique de l’Union et le mensonge euro centré qui isole l’Europe 
des turpitudes du monde extérieur et néglige le lien trans – atlantiques [7].  
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En fait, l’Union  connaisse  très bien ce qu’elle est et cela est prévu dans les Traités. Elle 
s’assume cette identité en mettant en place des institutions et des politiques qui expriment cette identité 
commune aux peuples européens. Où en est  le problème ? Quand au début des années ’70 David 
Marquand a lancé le terme de déficit démocratique de la construction européenne, il avait en vue la 
dimension essentielle d’une démocratie, celle de l’élection des scénarios possibles de l’évolution d’une 
société et du personnel capable de les mettre en oeuvre, qui est spécifique au fonctionnement d’un Etat 
moderne, libéral et constitutionnel. 
 Les choses ont évoluées et la représentativité demandé par Marquand a été réalisée mais ont a 
découvert d’autres questions liées à la construction européenne. 
 Pour nous, il s’agit de quatre questions de base qui se posent en liaison avec la construction 
européenne : la légitimité, la représentativité des institutions  et du personnel politique, la participation 
des citoyens à la vie politique européenne et le caractère fonctionnel du système institutionnel de 
l’Union. 
 Il faut préciser le fait que dans ces débats sur la légitimité de l’Union, donc de son présent et de 
son avenir, sont engagés les Européens convaincus, qui veulent reformer le caractère démocratique de 
l’Union, les anti – européens qui veulent démontrer l’illégitimité de la construction et les pragmatistes 
qui veulent tirer les avantages de la construction européenne (en matière économique mais aussi dans 
leur vie privée). Dans ces démarches il y a, comme référentiel, l’Etat national et son régime politique 
où se réalise le « pouvoir du peuple » et dans le plan institutionnel, la séparation des pouvoirs. 
 In facto, la légitimité de la construction européenne n’est pas mise en cause si on tient compte 
de la signification complexe de la légitimité [8]. 
          La légitimité, dans son sens large, signifie justice, raison ; et dans la vie politique la construction 
de l’Etat et du pouvoir selon les lois et avec le consentement du peuple qui se soumette sans être besoin 
de recourir à la force que dans des cas extrêmes. La croyance dans la légitimité est donc- écrit Bobbio- 
l’élément intégrateur des rapports de pouvoir qui se développent à l’intérieur de l’Etat. Sous l’angle 
sociologique la légitimité est relative à l’identification de la communauté politique (par ex. la nation) 
qui considère légitime son affirmation et son droit de disposer de soi-même. La communauté politique 
assume un régime politique comme un mode concret de se conduire, avec des institutions de pouvoir, 
des règles pour la bataille politique, des valeurs qui sont vécues dans la culture politique. 
         Evidement, chaque époque à sa propre notion de légitimité mais, ce qui est important est que la 
notion se détermine avec complexité: ni la théorie purement juridique de Kelsen de la légitimité, ni la 
détermination pragmatique, sociologique, éthique ne sont pas que partielles. Il faut réaliser la synthèse 
de ces points de vue dans la ligne de pensée de Max Weber pour lequel, libérée des valeurs et des 
idéologies, la légitimation de la domination et du pouvoir est liée à la légalité, qui exprime une 
rationalité interne de l’ordre politique juridique et de son discours [9]. 
        Apparemment il n’y a pas une crise de légitimité de la parte de l’Union. On peut affirmer avec 
Andrew Moravcsik qu’il y a un mythe du déficit démocratique de l’Union. Elle est construite sur la 
base des Traités qui sont ratifiés par chaque Etat selon des procédures démocratique. Son caractère 
démocratique doit être jugé par rapport à elle-même, à son identité originelle, d’une certaine manière 
unique dans l’histoire parce que c’est pour la première fois dans l’histoire quand des peuples et des 
Etats indépendants cèdent une partie de leurs attributs de souveraineté pour édifier un système 
institutionnel distinct, investi avec des missions très précises. Le mécanisme décisionnel a été conçu 
par les pères fondateurs pour équilibrer les intérêts et la volonté des Etats membres dans les 
compétences d’un Conseil des Ministres  avec les besoins d’une gestion des politiques communes par 
la Commission, avec un control d’une institution qui est le Parlement et sur la surveillance du respect 
du droit européen accomplit par la Cour de Justice.   

Par conséquent, si l’entrée d’un Etat dans l’Union européenne est un acte de bonne fois et vise 
le réel rapprochement des peuples (qui a été le grand rêve de Jean Monet) pour vaincre les effrois 
identitaires nous ne pouvons pas  œuvrer avec les vieux critères du régime politique démocratique 



 20 

déterminer par Montesquieu parce qu’il faut matérialiser les finalités de la nouvelle construction: le 
respect des droits et des libertés fondamentales  de l’homme, la prise en compte du système 
institutionnel comme expression du besoin de réaliser des fonctionnes de la vie sociale, la valorisation 
du pluralisme culturel - spirituel, la création d’un espace de liberté, justice, sécurité et prospérité. 

Dans ce sens en 1991 la Commission européenne a apprécie le caractère démocratique de la 
construction européenne, justifié par deux idées : les Etats qui composent l’Union sont démocratiques 
(ce caractère étant une condition de l’accès d’un pays à l’Union, jugé avec des critères clairs) et par 
conséquent ils ne peuvent pas générer qu’une organisation démocratique ; puis, il est claire que l’Union  
est fondée sur les Traités, donc elle est une construction de droit, ratifiée par chaque Etat Membre; ainsi 
la légitimité de la construction européenne est prouvée: les peuples connaissent  cette construction, sont 
conscientes de ses bénéfices (le profit de l’unité) et même les forces politique qui ont contesté autre 
fois la valeur et la force de l’Union sont engagés aujourd’hui dans la campagne pour la démocratisation 
de l’Union. 

Il y a des auteurs qui remarquent que la dimension  »constitutionnaliste- » de l’Union est 
hyperdeveloppée parce qu’il n’y a pas au monde un système  politique qui possède un ensemble aussi 
sophistiqué des règles, des procédures, des institutions garantissant  le respect de la minorité et 
empêchant l’abus de pouvoir sur la majorité : les règles de vote, par exemple, quand elles ne prévoient 
par l’unanimité des membres du Conseil sont soigneusement calculées pour éviter la domination par le 
nombre ( les petits pays ) ou par la puissance ( les grands pays). La Commission propose mais, le 
Conseil et le Parlement disposent. Le Conseil est composé de plus de vingt formations selon la nature 
des problèmes traités. Le Conseil européen complète ce complexe écheveau d’institutions, le plus 
sophistiqué des systèmes de chekes – and – balances, jamais  conçu historiquement.  Sur ce versant 
constitutionaliste de la démocratie, ce n’est pas de définit qu’il faudrait parler, mais de trop – 
plein. [10] 

O. Baisneé et R. Pasquier ont souligné le fait  que la construction européenne a avancé au fur et 
a mesure, qu’elle a réalisé une européanisation des espaces politiques nationaux. En invoquant de 
recherches des anglo-saxons, les deux auteurs arrivent à la conclusion que l’Europe a changé les 
espaces politiques nationaux en donnant  naissance  à un nouvel espace qui structure plus ou moins les 
comportements politique mais, qui sûrement, contribue à les redéfinir, a changé les rapports de forces 
et les configurations politiques. Á ce sens on peut invoquer l’expérience roumaine de la vie politique 
ou le Parti Démocratique, qui avait une orientation sociale – démocratique, a changé du cap pour se 
transformer en parti populaire d’orientation démocrate chrétienne parce que sur le spectre politique de 
Roumanie celle-ci était faiblement représentée. Mais, le fait le plus relevant et lié aux changements de 
politique intérieure d’un parti comme la Roumanie Grande qui a diminué son discours nationaliste pour 
s’engager dans les débats sur l’intégration du pays à l’Union.  Les deux auteurs invoquent aussi le fait 
qu’il y a une « institutionnalisation » des rôles européens et des normes communautaires à l’intérieur de 
chaque pays membre ou une élite européenne  ne traduit pas les ressources nationales à l’échelon 
européen mais, accumule des ressources « européennes » au sein des sociétés nationales. Beaucoup de 
citoyens se sont engagés à un processus de politisation lié à l’émergence du système politique et des 
institutions européennes. Donc la construction européenne a légitimé un nouvel ordre politique, en 
dehors de la compétition électorale traditionnelle, caractérisée par la « juridiction » et la 
« technicisation », ça veut dire à une nouvelle forme de pratiquer la politique. [11] 

L’introduction de la citoyenneté européenne a changé le statut de chaque personne qui est ainsi 
liée directement à la problématique de la construction européenne. Martin Schaw considère, de ce point 
de vue, que par l’imbrication des problèmes de chaque peuple dans le marché unique, dans l’utilisation 
de la monnaie unique, du développement de la politique du troisième Pilier, une société civique 
européenne est en train de se construire, une société dans laquelle chacun a des questions liés à 
l’identité de l’Union européenne et veut trouver une solution. Il s’agit d’un saut historique dans la 
mentalité collective des européens qui apprennent  à penser globalement et à agir localement.  [12] 
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C’est cette citoyenneté européenne  qui pose un nouveau type de légitimité pour les institutions 
européenne et c’est ici qu’il faut chercher le vrai déficit démocratique de l’Union : ce citoyen a le 
sentiment de ne pas avoir des liaisons avec les institutions européennes telles qu’il les a eu avec ses 
institutions nationales. Mais, la question qui se pose est de savoir si dans la nouvelle construction 
européenne on peut avoir ce type de liaison, si on peut imaginer un mécanisme appelé démocratique 
pour que le citoyen soit  informé sur les problèmes de l’Union.  

L’imagination des européens doit découvrir le mécanisme par lequel le citoyen exprime 
seulement les positions propres envers les options fondamentales de l’Union  (approuver les Traités, se 
prononcer sur le contenu des politiques  de l’Union, sur leurs finalités) et laisse aux institutions 
exécutives la tache de gérer les modalités concrètes, pour appliquer ces orientations globales. 

Sous cet angle la construction doit déterminer plus clairement la distinction entre les questions 
économiques, celles politiques, celles sociales et culturelles si on ne veut pas rester  à l’objectif de 
construire seulement un marché unique (ce qui est impossible parce que une homogénéité des 
structures sociales - économique demande une action politique unitaire), il faut accepter l’idée de faire 
valoir les orientations politiques des citoyens de l’Union pour laisser les problèmes économiques à 
concrétiser ces orientations.  

Comme a bien remarqué Fitoussi, au niveau de l’Union il faut rétablir la liaison entre 
l’économie et la politique mais, sous un angle nouveau, celui du pragmatisme, celui qui impose de faire 
ce qu’il faut faire pour que l’Union reste ce qu’elle est devenue : le premier pouvoir économique de 
monde, en compétition avec les grands centres de pouvoir du monde. 

On peut comprendre ainsi la deuxième question qui se pose, en liaison avec le déficit 
démocratique, celle de la représentativité des institutions et du personnel politique qui est engagé. 
Encore une fois il faut  préciser qu’au niveau de l’Union il faut imaginer un autre type de 
représentativité que celui qui fonctionne au niveau de l‘Etat national. La perception instituée par la 
modernité était liée à l’idée que la vie du peuple est représentée par une assemblée des élus qui incarne 
la souveraineté et l’indépendance de l’Etat ; et la tendance de la vie politique contemporaine était de 
diminuer le rôle des parlements en faveur des gouvernements, de l’exécutive.  Le passage de l’Union, 
après L’Acte Unique de 1986, au vote à la majorité qualifié a donné le sentiment que le rôle des 
parlements nationaux avait diminué encore une fois et, comme compensation,  on a demandé sans cesse 
l’augmentation du rôle du Parlement européen. 

Aujourd’hui nous sommes en face d’une autre demande : celle d’augmenter le rôle des 
parlements nationaux dans le processus de décision dans l’Union européenne. Au triangle décisionnel 
de l’Union s’ajoute ainsi un quatrième élément qui doit exprimer la voix de chaque peuple par 
l’intermédiaire de ces élus. Le problème est que la construction européenne prévoit la prééminence du 
droit communautaire (y compris les règlements qui sont directement applicables et les directives qui 
doivent être transposées). La représentativité des institutions se voit renforcée si les parlements 
nationaux agissent dans le sens de la consolidation de l’Union, en dépassant le déficit structurel 
d’adaptation à la construction européenne. [13]      

Pour ce qui est de la représentativité des élus il faut dire qu’au niveau européen on trouve le 
même problème qu’au niveau national. Au-delà de la qualité personnelle de chaque élu, le véritable 
problème est celui de la qualité de l’action des partis politiques qui doivent participer et soutenir un 
débat européen et qui peuvent attiser la substance de la vie politique, qui est le débat politique, et qui 
sont en mesure de renforcer le lien entre les institutions européennes et les citoyens.   

J. Leinen affirme, à juste titre, que les partis politiques européens « ne sont guère manifestés 
comme un lien entre les citoyens et les politiques de ‘UE ».[14] 

La démocratie européenne a besoin des partis politiques européens forts parce que seulement de 
cette manière  les citoyens peuvent participer aux débats sur les décisions qui sont prises au niveau 
européen, à conditions que leur structures nationales tiennent compte de la dimension européenne de 
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leur action. Il s’agit d’un renouvellement des structures, des programmes et des activités des partis 
politiques.  

Il faut augmenter  la dimension partidique de la constitutionnalisation de l’Union parce que, par 
cette vois on peut soutenir aussi le débat sur les scénarios idéologiques, doctrinaires et aussi le choix du  
personnel politique. Mais, ce développement suppose que la construction européenne décide sur son 
avenir, sur ce qu’elle veut devenir: soit une structure étatique de type fédéral, soit confédéral, soit une 
Union sans perspective, soit la déconstruction. Une initiative est nécessaire et le débat sur le projet du 
Traité constitutionnel a prouvé que les Européens veulent consolider l’Union tout en gardant  leur 
spécificité.  

Ainsi se pose le troisième problème de l’Union, celle de la participation des citoyens à la vie 
politique européenne. La question est importante même si, sur le plan national, on constate la 
diminution de l’intérêt des citoyens pour leur propre vie politique nationale. L’absentéisme est la 
conséquence du fait que les débats politiques ne sont pas trop intéressants et que les hommes politique 
sont d’habitude critiqués et même méprisés. C’est donc explicable, d’une certaine manière, le désintérêt 
des citoyens pour les questions européennes parce que ce qui est vraiment importante pour eux est la 
vie quotidienne, sont les questions locales. Il s’agit d’une « décentralisation des préoccupations » des 
citoyens même si, au niveau de leur condition particulier, ils sont de plus en plus touchés par les 
décisions des instances communautaires. 

Leur attitude peut s’expliquer par ce que même si les décisions sont prises à Bruxelles, les 
instances nationales de pouvoir sont celles considérées responsables de leurs applications. De ce point 
de vue, il n’y a pas qu’une solution qui consiste à consolider le renforcement des liaisons et de la 
communication entre les citoyens, les autorités locales et nationales et celles européennes.  

Une quatrième question apparaît dans ces circonstances, celle du caractère fonctionnel de la 
construction, dans son ensemble. En regardant l’histoire de cette construction on dit qu’elle a eu un 
caractère pragmatique au sens de créer pour une certaine préoccupation ou problème, un cadre 
législatif, réglementaire et institutionnel selon le Model théorique de D. Mitranyi.  

La construction a prouvé sa validité tout à la longue de ces décennies et les Européens sont plus 
attachés à cette construction, même s’il y a encore des eurosceptiques, des forces nationalistes ou 
même des opposants.   

Par conséquent, il ne faut pas réfléchir aujourd’hui  sur le démantèlement de l’Union mais, sur 
les étapes à suivre, sur l’augmentation de l’action des institutions européennes, sur les capacités de 
cette Union à répondre, d’une coté aux défis de la globalisation et de la mondialisation, et de l’autre 
coté aux demandes des citoyens.  

Il y a des auteurs pour lesquels pour combler le déficit démocratique de l’Union il faut adopter 
un scénario de deux : soit le scénario fédéraliste, pour transformer l’Union dans un Etat fédéral avec 
une constitution, avec un Président (pourquoi pas un Roi ?) élu au suffrage universel, en transformant 
la Commission dans un gouvernement et en instaurant le bicaméralisme (un Parlement européen 
représentant la population et un sénat représentant les Etats). Ce point de vue a été affirmé par Joschka 
Fischer dans un discours à l’Université Humboldt de Berlin le 12.05.2000 et par le Parti Fédéraliste de 
l’Europe; soit le scénario souverainiste ou confédéral qui suppose l’abandon des aspects 
supranationaux de la construction européenne, la suppression de la Commission et des compétences de 
codécision du Parlement européen pour laisser le pouvoir de décision au Conseil. [15] 

Ulrich Beck et Edgar Grande considèrent qu’il y a trois scénarios de l’évolution de la 
construction: « le déclin » qui pourrait venir comme une réaction aux politiques neolibérales sur l’Etat; 
la stagnation et le renoncement de l’UE a toute ambition politique supplémentaire ou à la « cosmo 
politisation » qui est la seule formule à relancer véritablement la construction européenne par le 
renforcement de la société civile européenne, le passage à une démocratie européenne post-nationale, la 
substitution d’une logique de reconnaissance des différences conformément au principe de 
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l’harmonisation et de la promotion d’un cosmopolitisme globale et d’une « communauté » de défense 
transatlantique.  

S’avère ainsi la difficulté de trouver une formule qui puisse assurer le fonctionnement 
démocratique d’une structure qui est l’Union, un cadre politique différent de celui qui à été l’Etat 
national, une structure régulatrice de type supranational, comme a noté Laurent Pech, l’Union 
s’envisage plutôt comme une sorte d’association d’Etats à caractère spécialisé devant poursuivre la 
résolution d’un certain nombre de problèmes « techniques », en raison d’une efficience administrative 
supposée plus grand de l’échelon européen. Des lors, la question du déficit démocratique ne se pose 
plus avec la même intensité dans la mesure ou l’Union n’a pas  à s’assurer la légitimité semblable à 
celle exigée des instances gouvernementales dans le cadre d’un Etat » [16]  

Pour l’auteur, le vrai déficit démocratique, sur le plan institutionnel, est causé par le processus 
de transfert de l’exercice de pouvoir des Parlements en faveur du pouvoir exécutif qui tend  à se 
comporter comme un législateur et une montée en puissance de la bureaucratie. Autrement, il faut 
reconnaître que le système de gouvernement de l’UE ne peut pas être décrit en terme d’un système 
constitutionnel  cohérent parce que, par sa nature  L’Union n’a pas été conçue de cette manière ». [17] 

La décision est consensuelle et le résultat d’une interdépendance des organes qui pose le 
problème de la responsabilité en termes de responsabilité vers la construction d’ensemble et pas dans la 
logique parlementaire classique. En plus, le caractère technocratique de la méthode communautaire ne 
tient pas au processus de décision lui-même qu’à la préparation et à l’exécution des normes 
communautaires. Les « lois » européennes sont les Traites et les décisions législatives du Conseil qui 
est le défenseur des intérêts des Etats et qui n’est pas soumis au contrôle politique du Parlement 
européen. En expliquant le déficit démocratique de L’Union, Larry Siedentop considère que c’est à 
cause d’attentes envers l’Union de se manifester comme un Etat que les esprits des citoyens soient 
marqués par le mécontentement. [18] 

Il faut avoir un cadre  consensuel social pour un processus décisionnel qui soit établi dans une 
Constitution.  Etant donnée la diversité des populations européennes, avec leurs traditions de vie 
politique, au stade actuel on peut envisager seulement des avancées lentes, pas  à pas, selon la logique 
de l’évolution historique de l’Union jusqu'à présent. Il s’agit de ce que Pierre Hassner a nommé  la 
renaissance d’une vision par un compromis dynamique. [19] En fait il  s’agit d’une synthèse entre la 
vision intégrationniste des pères fondateurs, celle gaulliste et celle des anglais, une synthèse qui est 
soutenue par les peuples européens. 

Pour nous, comme pour A. Moravcsik, il n’y a pas un déficit démocratique de l’Union qu’en 
rapport avec un idéal démocratique et pas  en rapports avec les démocraties nationales. « Le domaine 
d’activité actuel de l’Union européenne correspond aux souhaits de citoyens exprimés dans les 
sondages ». [20] 

Les inquiétudes relatives au déficit démocratique sont injustifiées. « Evalué à l’aune des critères 
prévalents, dans les démocraties industrielles avancées, plutôt qu’à celle d’une démocratie plébiscitaire 
ou parlementaire idéale, l’UE bénéficie d’une légitimité démocratique » - écrit l’auteur  à juste titre.  

Ce qu’il faut développer dans l’Union c’est un processus d’approfondissement des gagnes 
historiques obtenues.  Nous croyons  qu’à ce développement il faut appliquer en pratique deux 
principes qui ont prouvé leurs valabilité : celui de la subsidiarité et celui de la gouvernance.  

La subsidiarité assure un équilibre entre les autorités communautaires, celles nationales et 
locales et laisse aux unités locales et nationales la plus grande marge de manœuvre pour leur propre 
développement tout en prévoyant l’intervention de l’Union pour les aider, et en même temps pour 
réaliser les projets qui intéressent toute l’Europe. Le principe peut être quantifié dans son application et 
donc il peut être apprécié par les citoyens. [21] Son application peut gagner en consistance si on ajoute 
le principe de la coopération renforcée pour laisser un espace de mouvement politique à chaque Etat 
membre. 
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La gouvernance suppose la réalisation d’une décision d’en bas en haut, par l’apport de tous les 
acteurs intéressés dans la réalisation d’un objectif. C’est vrai que l’Etat cesse d’être l’acteur tout - 
puissant de la décision mais, dans la société contemporaine la tendance de l’évolution sociale est celle 
qui mette en valeur la richesse de l’individu et de ses collectivités.  Quand la Commission européenne a 
publié le « Livre blanc » sur la gouvernance européenne l’opinion publique a saisi la capacité de la 
nouvelle méthode d’améliorer l’efficacité et la visibilité de l’action des institutions européennes parce 
que désigne des règles, des processus et des comportements influents sur l’exercice du pouvoir au 
niveau européen, particulièrement du point de vue de l’ouverture, de la participation, de l’efficacité, de 
la responsabilité et de la cohérence. [22] 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA – CONDIłIE A 
REALIZĂRII MISIUNII POLITICILOR PUBLICE 

 
MarŃian IOVAN 

 
 

ABSTRACT. Within the context of a unitary vision upon the development of public 
policies, the author analyses by comparison the monitoring and assessment phase 
within the framework of the cycle of a public policy underlining the role of feedback 
when taking decisions, by politics staff, meant to generate a maximum efficiency in 
implementation and realization of the established plan. The people deciding of a policy 
will have better chances if they would know how to valorize the times, methods and 
proceedings of assessment, especially juridical and administration assessment forms, 
according to suitable time and place, if the take into consideration all information 
sources (intern, extern, formal and informal) and if monitoring is going to be looked 
upon as a component of the optimization process of the adjusting process of all phases 
of a public policy cycle. The author associates the analyze of  some typologies 
concerning assessment of public policies to the conceptual approaches of monitoring 
and assessment of public policies, within the framework of which we insist upon the 
terms of the objectiveness of the drawing up of the assessment judgments, appraisals 
and evaluations, error and malpraxis cases  prevention. In this regard, the processing of 
the assessment program by the expert team, the access to the information sources and 
the assessors’ mastership of the methods, the proceedings, and documentation, 
information and audit techniques as well as the attitude of neutrality of these, are the 
necessary premises on the basis of which the final assessment report is going to be built. 

 
 
 

1. Abordări conceptuale 
 
 

Brian W. Hogwood şi Lewis A.Gunn argumentau necesitatea evaluării politicilor astfel: „Dacă 
am fi trăit într-o lume a certitudinii depline şi a unei administraŃii perfecte, evaluarea nu ar mai fi fost 
necesară : am fi ştiut încă dinainte de a alege şi a pune în aplicare o anumită opŃiune care îi vor fi 
efectele sale. Cu toate acestea,  rar beneficiem de o astfel de certitudine. ÎnŃelegerea noastră asupra 
majorităŃii chestiunilor, în special asupra problemelor sociale, este imperfectă sau chiar contestabilă. 
ÎnŃelegerea noastră asupra modului în care intervenŃia guvernamentală va funcŃiona şi a efectelor 
acesteia este prin urmare limitată...Toate aceste probleme fac necesară atât monitorizarea furnizării 
programului cât şi evaluarea succesului său, îngreunându-le totodată.”1 
 În perioada actuală agenŃii acŃiunii sociale, fie politici, economici sau de altă natură, sunt 
ghidaŃi de o viziune pragmatică şi raŃionalistă urmărind să îşi atingă obiectivele stabilite, să parcurgă 
ritmic programul adoptat, corespunzător criteriului eficienŃei. Sunt însă cauze endogene ale derulării 
unei politici publice şi cauze exogene, care generează obstacole, neîmpliniri, rămâneri în urmă, 
deturnări în derularea politicilor publice. FaŃă de astfel de situaŃii, agenŃii politici îşi pun mereu 

                                                 
1 Brian W. Hogwood, Lewis A.Gunn, Introducere în politicile publice, Editura Trei, Bucureşti, 2000, p.236 
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întrebări de genul : Am ales bine instrumentele acŃiunii politice astfel încât să poată fi realizat 
programul? Sunt în grafic în ceea ce priveşte parcurgerea programului? Am redus costurile în raport cu 
obiectivele? Unde s-a greşit în raport cu standardele de eficienŃă şi de calitate? Am satisfăcut cererea 
publicului? Care este impactul social al parcurgerii programului politicii publice? etc. Până la urmă, 
toate aceste întrebări se reduc la două : Ce s-a realizat în raport cu programul stabilit? Cu ce costuri? 
 ConfruntaŃi cu nevoia de a găsi răspunsuri practice la astfel de întrebări, agenŃii politicilor 
publice urmează să recurgă la monitorizarea curentă şi la evaluarea periodică a rezultatelor. 
 Monitorizarea, după cum au conceput-o Brian W. Hogwood şi Lewis A.Gunn, vizează 
culegerea informaŃiilor legate de măsura în care sunt atinse scopurile programului – fapt ce necesită 
proiectarea unor proceduri corespunzătoare de strângere a informaŃiilor în raport cu obiectivele 
stabilite. Evaluarea politicilor publice se referă la procesul de informare despre mersul unei politici, 
despre mijloacele utilizate şi despre obiectivele atinse2. O definiŃie logică a evaluării are următoarea 
formă: „Evaluarea politicilor reprezintă examinarea obiectivă şi sistematică, cu ajutorul metodelor de 
cercetare socială, a politicilor publice, în termenii obiectivelor propuse de acestea.”3 
 ÎnŃelese astfel, conceptele de monitorizare şi de evaluare a politicilor publice implică, de regulă, 
birocraŃii şi politicienii din Guvern investiŃi cu responsabilitate în practica respectivă, precum şi 
membrii din afara Guvernului, inclusiv cetăŃeni – ştiut fiind de către politicieni faptul că aceştia îşi vor 
da votul, pro sau contra, cu o anumită periodicitate. Dintr-o astfel de perspectivă, monitorizarea şi 
evaluarea reprezintă mai mult decât un stadiu al ciclului politic; ele constituie procese ce acompaniază 
derularea  politicilor publice, începând cu identificarea problemei, cu elaborarea programului şi cu 
luarea deciziilor, continuând cu implementarea, până la încheierea sau transformarea politicii publice 
respective, conducând astfel la elaborarea unei baze de informaŃii rezultate din feedback, în funcŃie de 
care vor putea fi aduse fie corecturile şi adaptările ce se impun pentru a realiza programul, fie 
revizuirea a însăşi problemei şi a programului de rezolvare al ei, fie a alegerii şi utilizării 
instrumentelor, fie vor fi luate decizii de schimbare sau de încheiere a politicii publice.  
 Evaluarea politicilor publice implică judecăŃi de constatare, care operează cu informaŃiile adunate 
de cei ce monitorizează procesul şi fac evaluarea. Aceste informaŃii au un caracter obiectiv şi verificabil. 
În acelaşi timp, implică şi judecăŃi de valoare sau cu caracter apreciativ, care au un grad de subiectivitate 
chiar şi atunci când se referă la reuşita sau nereuşita globală, la impactul social pe care îl are politica 
publică respectivă. Subiectivitatea este dependentă de interesele implicate, de motivaŃiile şi orientările 
politicienilor participanŃi direct sau indirect la evaluare. PosibilităŃile realizării evaluării obiective sunt 
limitate în general şi din cauza dificultăŃilor ce survin în îndeplinirea standardelor obiective, a criteriilor 
de evaluare şi în creionarea constelaŃiei de valori reglatoare ale politicilor. Când se va face o evaluare prin 
raportare la o singură valoare, fie la eficienŃă, fie la echitate, fie la dreptate, fie la binele şi prosperitatea 
spaŃiului Ńintă, se va obŃine o apreciere limitată faŃă de situaŃia în care se au în vedere mai multe valori – 
standard. În al doilea caz, procesul de evaluare este mult mai complex şi cu o încărcătură subiectivă 
sporită, astfel încât aceeaşi politică va putea fi apreciată foarte diferit de persoane diferite sau de agenŃi 
politici diferiŃi. Care apreciere va avea câştig de cauză va depinde de felul cum evoluează raporturile de 
putere între agenŃii implicaŃi în evaluare, de compromisurile la care aceştia se vor învoi. De obicei, autorii 
şi responsabilii oficiali ai politicilor publice au tendinŃa de a supraestima rezultatele şi impactul social 
pozitiv al politicii respective; la fel, funcŃionarii publici implicaŃi  doresc să atragă atenŃia asupra 
abilităŃilor şi comportamentelor lor profesionale. În alte situaŃii, responsabilii politici ai programului 
apreciat vor să camufleze sau să deghizeze anumite neîmpliniri , vor să minimalizeze eşecul politicii 
publice pe care au gestionat-o, cu scopul de a-şi menŃine avantajele competitive. Prin urmare, pentru 
analistul politic este important să depisteze interesele politice subsidiare evaluării.  

                                                 
2 Vezi M.Howlett, M. Ramesh, Studiul politicilor publice, Editura Epigraf, Chişinău, 2004, p.187 
3 Adrian Miroiu, Introducere în analiza politicilor publice, Editura Punct, Bucureşti, 2001, p.167 
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 În raport cu politicienii, managerii executivi şi funcŃionarii participanŃi la politica publică, 
tehnocraŃii în general, au un interes strategic mai mare, corelat cu ascensiunea lor în carieră, în a face 
evaluări cât mai corecte şi mai bine adaptate Ńintelor pragmatice. Demersurile de monitorizare curentă 
sunt mai operaŃionale şi selective, ei caută în mai mare măsură informaŃia relevantă despre concordanŃa 
practicii cu programul şi cu obiectivele prestabilite, despre încadrarea în costuri etc., pentru a putea 
face evaluări secvenŃiale şi finale cât mai obiective şi mai apte să conducă la ameliorări de proces şi la 
rezultate cât mai bune. Aşadar, evaluarea are ca premisă informaŃiile recoltate prin procesul de 
monitorizare curentă a politicilor publice.  
 
 

2. Tipuri de evaluare a unei politici de interes public 
 

 Studiile ştiinŃifice despre evaluarea politicilor publice au adoptat mai multe criterii de 
clasificare a tipurilor de evaluare a acestora. În funcŃie de scopul, conŃinutul şi impactul lor social, 
evaluările pot avea următoarele tipuri distincte:  
1. Evaluarea administrativă, care constă, de regulă, în analiza furnizării eficiente a serviciilor de către 
organele administraŃiei publice şi în stabilirea faptului dacă banii publici sunt cheltuiŃi în mod judicios, 
în condiŃiile respectării principiilor justiŃiei şi democraŃiei.4 O astfel de analiză a devenit foarte tehnică, 
fiind axată pe compararea beneficiilor cu costurile efectuate, astfel încât să fie extrase concluzii privind 
modurile optime de acŃiune pentru a reduce costurile, de a realiza sisteme bugetare menite să conducă 
la creşterea calităŃii bunurilor şi serviciilor furnizate, la realizarea unei corespondenŃe între obiectivele 
din program şi cheltuielile bugetare. 
 Evaluarea administrativă este întreprinsă la nivelul organelor administraŃiei publice, cu 
concursul unor agenŃii specializate, inclusiv private, fiind solicitaŃi experŃi financiari, jurişti din 
structurile specializate ale Guvernului. Oficialii politici  nu sunt excluşi din acest proces; dimpotrivă, 
interesul unora îi va putea determina să se implice direct. Formele concrete în care se desfăşoară 
evaluarea administrativă au devenit foarte diferite şi specializate conducând, adesea, la evaluarea 
performanŃelor managementului instituŃiilor publice implicate. Autorii citaŃi au identificat cinci feluri 
de evaluare administrativă, după cum urmează :  

- evaluarea eforturilor, care încearcă să comensureze gradul de participare şi eforturile depuse de 
agentul politic pentru a-şi realiza programul luându-se ca repere personalul efectiv implicat, 
resursele consumate, logistica utilizată, reŃeaua de birouri şi de spaŃii etc. – calculate în unităŃi 
monetare cheltuite. Amplitudinea costurilor va servi drept bază pentru calcularea eficienŃei 
politicii şi pentru evaluarea calităŃii  bunurilor şi serviciilor furnizate;  

- evaluarea performanŃei, care se centrează asupra cuantificării rezultatelor politicii de interes 
public recurgându-se la indicatori specifici fiecărei practici, precum : - indicele de creştere în etapa 
evaluată, productivitatea muncii, producŃia realizată pe cap de salariat, în cazul politicilor publice 
industriale; - dinamica infracŃionalităŃii, numărul de deŃinuŃi existenŃi în sistemul penitenciarelor,  
numărul de dosare soluŃionate în medie de un magistrat, totalul de dosare soluŃionate pentru fapte 
de corupŃie – pentru politica de reformare a justiŃiei; - totalul bolnavilor spitalizaŃi, decedaŃi la mia 
de locuitori, numărul de paturi de spital la mia de locuitori, durata medie a vieŃii, valoarea totală a 
serviciilor medicale prestate – pentru politica din domeniul sănătăŃii publice etc. Printr-o evaluare 
de acest tip se constituie o bază de date necesară pentru calculul eficienŃei politicilor publice 
întreprinse şi pentru alte variante de evaluări;  

- evaluarea eficacităŃii (a gradului de adecvare între obiectivele din program şi rezultatele obŃinute), 
prin care se stabileşte în ce măsură performanŃele obŃinute concordă cu obiectivele politicii stabilite 
în faza proiectării şi deciziei, rezultând un anumit nivel al succesului sau eşecului. Din compararea 

                                                 
4 Vezi M. Howlett şi M. Ramesh, op.cit., p.189 
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obiectivelor şi performanŃelor obŃinute rezultă necesitatea  unor noi analize de felul : De ce nu au 
fost îndeplinite obiectivele?  De ce s-au realizat depăşiri? Nu este bun programul politicii? N-au fost 
alese bine priorităŃile? Nu a fost bine definită problema? Trebuie restructurat programul? 
SoluŃionarea acestor întrebări este dependentă de evaluările anterioare şi de completitudinea bazei 
de date ; ea generează un proces de învăŃare din propria experienŃă a agentului politic şi 
condiŃionează corectarea practicii, inovaŃia şi adaptarea promovate de managerii acelei politici 
publice; 

- evaluarea eficienŃei, care constă în raportarea performanŃelor (exprimate în unităŃi monetare) la 
costurile totale necesare realizării programului până în acel moment sau a rezultatelor la eforturile 
depuse. Obiectivul acestei evaluări este de a găsi căi de maximizare a rezultatelor şi de 
minimizare a eforturilor financiare; 

- evaluarea procesului de implementare a unei politici publice, care analizează managementul, 
mecanismul de decizie operativă şi de execuŃie, parcursul obiectiv al politicii raportat la reguli, la 
procedurile legale, tacticile adoptate, conexiunile situaŃionale ale procesului de implementare, 
nivelul de satisfacŃie realizat de beneficiarii politicii etc. Un astfel de demers vizează 
perfecŃionarea tehnică a procesului de implementare, creşterea operativităŃii  şi eficienŃei 
acŃiunilor întreprinse.  

Evaluarea administrativă nu este un proces mecanic, nici simplu. Dimpotrivă, evaluarea poate fi 
îngreunată de golurile existente în baza de date, de imprecizia obiectivelor, de complexitatea procesului 
politicii publice, de lipsa transparenŃei, de generarea de către orice practică a unor efecte aleatorii, 
neprevăzute, de existenŃa unor dificultăŃi de a măsura, într-o bună parte a politicilor, eforturile şi 
performanŃele, de a identifica efectele colaterale şi pe termen lung ale unor politici publice.  
Astfel, gradul de precizie al evaluării este foarte diferit începând de la indicatori şi indici exacŃi (de 
exemplu : productivitatea muncii pe salariat, costul anual pe pat de spital, salariul mediu pe economie 
sau pe o ramură din cadrul industriei etc. ) până la cuantificări vagi. Ultimele generează evaluări 
aproximative şi uneori riscante din punctul de vedere al decidenŃilor.  

O importanŃă deosebită pentru a face o evaluare administrativă cât mai riguroasă o prezintă 
cuantificarea consumurilor totale, a eforturilor sau a costurilor – pe de o parte, şi a performanŃelor, a 
rezultatelor – pe de altă parte. În funcŃie de posibilităŃile de cuantificare pe care le oferă politicile 
publice s-au conturat trei categorii de modalităŃi de cuantificare :  
- măsurarea exactă, exprimată prin unităŃi monetare, în unităŃi fizice, în unităŃi naturale, în unităŃi 
natural – convenŃionale; 
- estimarea  se aplică acelor eforturi, rezultate sau procese care nu se pretează la o comensurare 
exprimabilă în indicatori şi indici precişi decât numai pentru o parte dintre variabile, iar pentru celelalte 
pot fi puse în aplicare anumite proceduri sau standarde bine definite, care permit o estimare  a eforturilor 
depuse, rezultatelor obŃinute sau procesului desfăşurat. Nota de subiectivitate a estimărilor este 
importantă – fapt ce poate genera disensiuni între evaluatori până ce se va contura un punct de vedere 
dominant; 
- aprecierea se aplică acelor procese politice care nu pot fi cuantificate prin măsurători precise şi 
cărora aplicarea unor proceduri raŃionale nu le va oferi estimări necesarmente credibile. De exemplu : 
gradul de satisfacere a aşteptărilor grupului- Ńintă, costurile emoŃionale, înclinaŃia marginală spre 
economii a populaŃiei, calitatea vieŃii şomerilor, infracŃionalitatea reală în raport cu cea descoperită etc. 
Evaluarea prin aprecieri se bazează pe argumente, pe evidenŃierea trăsăturilor şi tendinŃelor generale, 
pe comparaŃii între politici sau între etapele aceleiaşi politici, pe ilustrări şi probe empirice etc. Cu cât  
o politică este mai complexă şi se află pe un palier mai cuprinzător al macrosistemului social, cu atât 
şansele utilizării măsurătorilor sunt mai reduse, în timp ce aprecierile vor avea o marjă mai largă de 
utilizare. Evident, nota de subiectivitate , efectul crezului doctrinar al evaluatorilor, posibilităŃile de a 
deghiza sau camufla anumite costuri sau rezultate sunt mai mari.  
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2. Evaluarea juridică are un cu totul alt obiect de analiză decât cea administrativă, şi anume: 
legalitatea adoptării deciziilor, a implementării şi a succesiunii sau încheierii politicilor publice, fiind 
vizată concordanŃa acestora cu normele legale şi faptul dacă au fost respectate procedurile juridice 
existente.  

Cei care efectuează un astfel de control şi evaluare juridică sunt, de regulă, juriştii din cadrul 
departamentelor Guvernului sau din subsistemul administrativ ce gestionează politica publică. În unele 
cazuri, când apar conflicte între agenŃii politicii publice sau când anumite persoane, organizaŃii au fost 
lezate în drepturile lor de consecinŃele unei politici publice, cerând controlul Guvernului sau al unor 
substructuri administrative, evaluarea va fi efectuată de organe judecătoreşti. Acestea vor stabili dacă 
politica implementată a violat sau nu drepturile omului, respectiv legea, în societatea democratică. 
3. Evaluarea politică a practicilor şi programelor organelor administrative este efectuată de partidele 
politice, de oficialii aleşi, de toŃi cei interesaŃi de sensul vieŃii politice, fiind concretizată adesea în 
aprecieri vagi, în  respingeri ale unor politici de interes public, reformulări de opŃiuni insuficient 
argumentate. Evaluările politice exprimă interesele şi atitudinile forŃelor politice adverse manifestându-
se, nu rareori, în polemici gratuite, ca expresii ale jocurilor politice integrate în lupta pentru putere. 
AgenŃii politici proguvernamentali, prin monitorizările şi evaluările pe care le fac, urmăresc să acorde 
sprijin în favoarea politicii publice respective, în timp ce agenŃii politici din opoziŃie aduc critici 
ciclului politic, remarcând eşecurile, insuccesele. Toate aceste critici şi evaluări intră în atenŃia 
subsistemului care gestionează politica publică respectivă, putând genera ameliorări, corecturi sau chiar 
reformulări de programe de către agenŃii interesaŃi, ceea ce nu înseamnă că oricare curent critic sau că 
anumite critici temeinic documentate din partea opozanŃilor unui program politic vor fi luate în 
considerare.  

Monitorizarea şi evaluarea politică decurg permanent prin exprimările în mass-media, ale 
organizaŃiilor nonguvernamentale, grupurilor de interese, sindicatelor, care îşi orientează şi focalizează 
atenŃia pe teme politice diferite de la o etapă la alta, evoluând cu intensităŃi diferite  şi inegale. În 
perioada campaniei electorale dezbaterile, bilanŃurile şi aprecierile politicilor publice desfăşurate pe 
perioada mandatului ating apogeul. Electoratul este influenŃat de aceste evaluări; segmente importante 
din cadrul acestora participă efectiv la dezbateri şi adoptă anumite opŃiuni în domeniul politicilor 
publice, în funcŃie de care îşi va da votul. Dar percepŃia electoratului asupra actului de guvernare, a 
reuşitelor şi nereuşitelor politicilor publice este manipulabilă, are o dinamică influenŃată adesea de 
factori aleatori, de care organele puterii politice vor Ńine seama în conceperea şi aplicarea strategiilor 
electorale. 

Baza de date ce constituie premisa evaluărilor politice se constituie prin intermediul presei, 
sondajelor de opinie publică, prin efectuarea unor anchete, prin contactele pe care le au politicienii cu 
publicul, prin informaŃiile obŃinute din programele de audienŃă, din forumuri publice sau de la 
comitetele consultative însărcinate în acest scop.  

În funcŃie de provenienŃa evaluatorilor, Hogwodd şi Gunn au făcut distincŃia între cei ce 
provin din interiorul subsistemelor administrative – autoare ale politicilor publice şi cei ce provin din 
afara organizaŃiei care gestionează politica publică. În primul caz, sunt excluse ciocnirile de interese ce 
ar putea să apară între evaluatori, autorul politicii şi staff-ul operaŃional al programului. Evaluările 
întreprinse din interiorul organizaŃiei cad în sarcina fie a staff-ului operaŃional, fie a staff-ului 
specializat în evaluare din cadrul organizaŃiei. Evaluarea internă prezintă ca avantaj faptul că 
evaluatorii dispun de informaŃii detaliate privind derularea politicii publice şi pot accede cu uşurinŃă la 
procedurile de a-şi lărgi baza de date menită să favorizeze o evaluare cât mai temeinică, dar, de multe 
ori, membrii staff-ului operaŃional nu au calificarea necesară în vederea efectuării unor evaluări 
profesioniste. Pentru a evita acest punct slab se poate recurge la consilieri plătiŃi, la serviciile unor 
experŃi între care pot fi cooptate şi persoane din mediul universitar. Aceştia oferă consultanŃă 
evaluatorilor din cadrul organizaŃiei sau se integrează efectiv în echipa de evaluatori oferindu-şi 
competenŃa şi experienŃa acumulată. Dar oricât de perfecŃionate ar fi demersurile  şi tehnicile de lucru 
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ale evaluatorilor interni menite să definească performanŃele atinse şi să justifice programul propriu, 
există adesea semne de întrebare privind gradul de obiectivitate şi în ceea ce priveşte transparenŃa 
evaluărilor interne. De aceea, cu  o anumită ciclicitate, agenŃiile guvernamentale, agenŃii politicilor 
publice angajează evaluatori externi.  

Evaluările externe sunt efectuate de organisme autorizate în acest sens, fie de sorginte 
academică, fie că sunt organizaŃii specializate nonprofit, angajate şi autorizate de organizaŃia 
responsabilă de implementarea politicii publice, cea care a furnizat programul. Conducerea organizaŃiei 
preferă să angajeze o echipă de evaluatori din exterior datorită unor scopuri foarte diferite : doreşte o 
evaluare obiectivă, doreşte o încredere sporită din partea publicului în rezultatele evaluării, doreşte să 
promoveze inovaŃia şi calitatea conştientizând importanŃa aportului experŃilor, doreşte o schimbare a 
imaginii şi a percepŃiei spaŃiului Ńintă sau a publicului larg etc.  Dar, de multe ori, şi evaluările efectuate 
de echipe neutre de experŃi, de institute de cercetare, instituŃii academice pot avea obiectivitatea alterată 
din diferite pricini, precum : staff-ul organizaŃiei care implementează politica publică poate solicita un 
control şi o evaluare direcŃionată – fapt ce va sugestiona evaluatorilor un anumit program de evaluare 
fiind astfel influenŃat rezultatul; alteori, echipa de experŃi în evaluarea politicii publice respective se 
poziŃionează din start alături de agentul care a comandat evaluarea propunându-şi să contribuie la 
succesul programului şi să îşi construiască un teren pentru viitoare contracte de auditare. Pe astfel de 
căi, chiar organele de expertiză, evaluatorii consideraŃi neutri pot contribui indirect la legitimarea din 
exterior a unor programe de politici publice chiar dacă acestea sunt discutabile şi perfectibile. 

Evaluările externe pot fi atât administrative, cât şi juridice sau politice. Se detaşează rolul şi 
importanŃa evaluărilor juridice şi administrative decise sau comandate nu de staff-ul organizaŃiei care 
implementează politica de interes public, ci de instituŃiile centrale ale statului (Guvern, minister, 
Comisii Parlamentare etc.) şi de organele judecătoreşti. Evaluările efectuate de aceste organisme au un 
grad sporit de obiectivitate, cu consecinŃe obligatorii pentru continuarea sau întreruperea programului 
existent. La baza lor stau informaŃii relevante şi complete despre toate etapele ciclului politic. 

Alte puncte de vedere asupra tipurilor de evaluare fac distincŃia între evaluarea bazată pe 
rezultate, evaluarea procesului politicilor publice (prospectivă şi retrospectivă) şi monitorizarea 
ca evaluare continuă.5 

În evaluarea bazată pe rezultate prezintă importanŃă în primul rând rezultatele nete, definite ca 
diferenŃa dintre intrările şi ieşirile din sistemul politicii publice, aproximările privind calitatea 
serviciilor şi produselor oferite de programul evaluat, rezultatele indirecte, colaterale ale politicilor 
publice. Efectele, rezultatele şi impactul social al unei politici nu trebuie analizate separat de procesele 
care le-au generat, adică de amplitudinea, coerenŃa, consistenŃa, valorile şi misiunile asumate de actorii 
implicaŃi în toate etapele ciclului politic. În acest context, rezultă cât de fezabil politic şi economic este 
programul politicii analizate. 

Fezabilitatea politică a unui program de interes public constă în şansele pe care acesta le are de a 
fi acceptat de publicul interesat, de spaŃiul Ńintă al politicii respective, de grupurile de interese şi, înainte 
de toate, de guvernanŃi şi de reŃelele de putere. Fezabilitatea economică a unei politici publice vizează  
şansele programului adoptat de a fi implementat corespunzător resurselor şi instrumentelor politice 
existente. Evaluarea prin prisma rezultatelor nete, chiar dacă acestea sunt dificil de cuantificat şi de 
exprimat cantitativ, rămâne la dispoziŃia evaluatorilor să adopte alternativa exprimării calitative a acestor 
rezultate, dovedindu-se astfel o cale de exprimare a nivelului de fezabilitate politică şi economică a unui 
program de interes public.  

Evaluarea prospectivă este focalizată asupra procesului de implementare, urmărind să 
anticipeze rezultatele şi efectele indirecte ale parcursului, ale încadrărilor în graficele de acŃiune sau în 
„foaia de parcurs”, fapt ce permite stabilirea celui mai potrivit program sau intervenŃia în programul 

                                                 
5  L.G. Popescu, Politici publice, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pp.249-262 
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existent pentru a face corecturile necesare, facilitează predicŃia practicilor de urmat şi a îmbunătăŃirilor 
calităŃii serviciilor şi bunurilor furnizate.  

Evaluarea retrospectivă este făcută la sfârşitul unei etape de monitorizare, la sfârşitul unei 
etape în ciclul politicii publice sau la încheierea unei politici, cu scopul de a face bilanŃul momentului, 
de a găsi căile practice de urmat în funcŃie de scopurile adoptate. Evaluarea retrospectivă reprezintă 
sursa celor mai consistente şi obiective informaŃii , care vor deveni fundamente adoptate de conducere 
pentru a stabili căile de urmat în privinŃa managementului public, a proiectării viitoarelor politici 
publice; totodată, reprezintă mecanismul esenŃial al învăŃării continue la nivelul structurii 
guvernamentale implicate în politica publică respectivă şi al învăŃării politice – sociale practicate de toŃi 
participanŃii la politica publică, inclusiv de cei interesaŃi de rezultatele evaluării.   

Tipurile, metodele, procedeele şi tehnicile de evaluare a politicilor publice sunt combinate de 
evaluatori în funcŃie de criteriile selectate în efectuarea evaluării. De cele mai multe ori, accentul  este 
plasat asupra componentei administrative, când se face o evaluare globală, fără a fi excluse sau 
diminuate aspectele evaluării politice. Nu trebuie desconsiderate însă şansele de vulnerabilitate politică 
pe care le au demersurile profesioniste de monitorizare şi de evaluare cauzate de miza pusă în joc (de 
pildă, reputaŃia politicienilor care au avizat programul, imaginea Guvernului, interesul politic pentru 
soluŃionarea problemei publice etc.) de implementarea unui program de interes public sau al altuia.  
 
 

3. Sursele de informare şi metodele utilizate în evaluare 
 
 Pentru a realiza evaluarea este necesară o bază largă şi suficientă de date. Monitorizarea  
continuă a ciclului politic reprezintă calea principală de extindere a volumului de informaŃii privind 
derularea procesului politicii publice. Sunt însă diverse subsecvenŃe, componente care „scapă” 
monitorizării dar, cu siguranŃă, vor intra sub incidenŃa interesului echipelor de evaluatori sau a 
consultanŃilor – experŃi, inclusiv a analiştilor de politici publice. Evaluarea este o operaŃiune mai 
cuprinzătoare, mai analitică şi mai tehnică decât monitorizarea.  
 Sursele de informare utilizate în evaluare sunt interne ( Ńin de sfera de acŃiune a subsistemului 
care generează şi implementează ciclul politicii de interes public ) şi externe. Sursele interne de 
informaŃii sunt oferite de serviciile organizaŃiei şi de conducere vizând rapoartele şi analizele 
existente, fondurile alocate şi utilizarea lor, bilanŃurile contabile, aprovizionarea, resursele umane, 
perfecŃionarea personalului, managementul operativ, regulamentele interne, foaia de parcurs, 
corespondenŃa, procesele verbale de analize, marketingul politicii publice, cooperarea între actorii 
implicaŃi, reacŃiile reprezentanŃilor din grupul-Ńintă, datele de inventar etc. Toate aceste surse conŃin o 
parte din date la care accesul este facil, transparent şi pot  conŃine informaŃii la care se va putea ajunge 
prin cercetări, investigaŃii specifice, fiind necesară utilizarea unor metode şi tehnici de cercetare 
similare cercetării ştiinŃifice. 
  Sursele externe de informare, în esenŃă, sunt de provenienŃă guvernamentală : recensământul, 
statisticile, rapoarte ale Guvernului, ordine ale ministerului, hotărâri de guvern, dispoziŃii ale organelor 
administrative centrale, evaluări  consemnate şi inventariate, concluzii şi recomandări rezultate din 
consfătuiri, consultări, reuniuni ştiinŃifice organizate de agenŃii guvernamentale, concluziile unor 
anchete sau sondaje comandate de organizaŃia care a implementat programul etc. Guvernul, agenŃiile 
administrative au capacitate sporită de a obŃine informaŃiile dorite în raport cu potenŃialul unui 
subsistem administrativ ce implementează o anumită politică de interes public. Prin autoritatea sa,  
Guvernul poate să oblige persoanele sau instituŃiile să ofere informaŃiile solicitate atunci când este 
nevoie dar o mare parte a informaŃiilor acumulate de Guvern se obŃine prin rapoarte benevole, conform 
procedurilor stabilite şi asumate de toŃi agenŃii autorizaŃi ai practicii sociale.  
Pe lângă sursele guvernamentale de informaŃii sunt incluse şi alte surse provenite din zona puterii 
judecătoreşti, a mass - media, de la agenŃii cu care se cooperează pentru realizarea obiectivelor politicii 
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publice, de la organizaŃii ale experŃilor specializaŃi în evaluare, inclusiv din mediul academic, din 
literatura de specialitate (cât poate fi de util, de pildă, un manual al calităŃii elaborat de specialişti 
pentru furnizarea de bunuri sau de servicii într-un anumit domeniu), opinia publică aferentă problemei 
de interes public.  
 Comparând diferitele surse de informaŃii necesare evaluării, vom putea constata că unele sunt 
formale (de exemplu : regulamente, rapoarte, bugetul organizaŃiei, bilanŃul contabil, analize de 
marketing, anchete tehnologice, statistici pe produs, comunicate oficiale etc. ), altele sunt informale, ca 
de exemplu: consultarea opiniei membrilor grupului – Ńintă, anchetele publice, opiniile parlamentarilor, 
intervenŃiile reprezentanŃilor grupurilor de interese, consultări ale staff-ului organizaŃiei furnizoare de 
politică publică etc.  
 Din alt punct de vedere, unele surse oferă informaŃii sistematice, altele nesistematice; unele 
surse oferă informaŃii complete în raport cu un anumit obiectiv al evaluării, în timp ce alte surse sunt 
netransparente, conŃin doar informaŃii parŃiale ce urmează a fi completate prin eforturi de cercetare, de 
corelare a mai multor surse sau de a decodifica şi interpreta conexiunile dintre informaŃiile existente. În 
unele cazuri, legislaŃia îngrădeşte accesul la anumite informaŃii deşi ar putea fi extrem de utile pentru a 
efectua o evaluare politică obiectivă.  
 Acumularea şi utilizarea informaŃiilor necesare presupun utilizarea unor metode şi procedee în 
cadrul evaluării. Dintre cele mai răspândite metode şi tehnici de evaluare sunt: observaŃia directă, 
observaŃia indirectă, observaŃia coparticipativă, experimentul, convorbirea, interviul, chestionarul, 
sondajul de opinie, tehnica Delphi, focus- grupul, studiul de caz, analiza documentelor, metoda 
monografică (sau abordarea longitudinală), metoda modelării, prelucrarea statistică a datelor, metode 
de interpretare etc. Unele dintre aceste metode vizează cu preponderenŃă acumularea de date, altele sunt 
axate pe analiză şi interpretare; unele sunt cantitative iar altele calitative; unele sunt exploratorii iar 
altele sunt descriptive sau mixte.  
 În funcŃie de specificul şi de obiectivele politicii publice, de volumul de informaŃii existente 
referitoare la acea politică şi de posibilităŃile de extindere a acestui volum până la limita ce va permite o 
evaluare obiectivă şi în funcŃie de stocul de metode, procedee şi tehnici de evaluare aplicabile politicii 
respective, echipa de evaluare sau echipa ce va efectua auditul urmează să conceapă programul de 
evaluare.  
 Oricare evaluare oficială sau legală este rezultatul unei decizii pe care o ia,  în acest sens, fie 
organul de conducere  al organizaŃiei ce implementează politica, fie staff-ul operativ, fie agenŃia 
guvernamentală care a iniŃiat şi a autorizat acea politică, fie o organizaŃie politică interesată de o 
evaluare specifică. În special, evaluările administrative şi administrativ – juridice au o mare 
complexitate,  ele fiind foarte tehnice şi necesitând elaborarea unui program de către evaluatori. Un 
astfel de program de evaluare este plurifazic. 
 Succesiunea fazelor unei evaluări este slab definită în principiu dar, în general, evaluarea 
conŃine ca demers procesual o anumită logică subiacentă succesiunii unor faze, care sunt următoarele :  

1. Luarea deciziei de efectuare (autorizare) a unei evaluări în care solicitantul precizează scopul, 
domeniul de evaluat, timpul  şi numeşte directorul  echipei ce va realiza evaluarea sau auditarea. 

2. Constituirea echipei de evaluatori care, de regulă, este interdisciplinară, este compusă din 
specialişti şi experŃi din domenii profesionale, precum: contabilitate, management public, analişti 
politici, sociologi, programatori, statisticieni, informaticieni, ingineri de profil etc.  

3. Stabilirea programului specific de efectuare a evaluării în funcŃie de obiectivele stabilite de 
organul decident şi care a comandat evaluarea. În programul de evaluare sunt prevăzute căile de 
verificare, informaŃiile relevante şi necesare pentru a realiza obiectivele evaluării, inclusiv configuraŃia 
de ansamblu a raportului final de evaluare. Totodată, sunt vizate departamentele şi serviciile ce 
urmează a fi inspectate, sursele de informaŃii, metodele de colectare, analiză şi interpretare a datelor 
corespunzătoare tipului şi specificului evaluării. 
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4. Definirea rolurilor specialiştilor din echipa de evaluare, stabilirea modului în care aceştia vor 
comunica şi vor opera, precizarea timpului când vor preda raportul de investigare şi rezultatele parŃiale 
specifice rolului fiecăruia.  

5. Colectarea de informaŃii secvenŃiale, verificarea acurateŃei acestora, prelucrarea şi interpretarea 
datelor de către fiecare expert sau specialist.  

6. ŞedinŃe de comunicare între specialişti, pentru a obŃine informaŃii sintetice, menite să conducă 
la întocmirea în echipă a raportului de evaluare în etapa finală a procesului de evaluare. 

7. Prezentarea raportului de evaluare organului decident şi participarea, la solicitarea acestuia, spre 
a oferi consultanŃă, informaŃii suplimentare staff-ului şi oficialilor organizaŃiei, pentru a contribui la 
diseminarea corectă a rezultatelor evaluării şi a recomandărilor. 

Evaluarea, diseminarea rezultatelor, recomandările făcute de echipa de specialişti sunt 
dependente de profesionalismul membrilor echipei, de crezul lor doctrinar şi de aderenŃa la anumite 
valori, precum şi de solicitările beneficiarului. Toate aceste condiŃionări pot genera puncte de vedere 
diferite, diverse judecăŃi de valoare referitoare la acelaşi proces evaluat – fapte ce impun cooperări în 
echipă, formularea de argumente suficiente, reveniri pe teren la sursele de informaŃii, reconstrucŃia 
programului de evaluare, adoptarea unor noi strategii de investigare, extinderea palierelor analizei şi 
comunicării între membrii echipei – în special cu privire la punctele sensibile. Toate aceste demersuri 
vor conduce la creşterea gradului de obiectivitate şi de întemeiere atât a judecăŃilor de valoare cât şi a 
raportului final de evaluare. 
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CHARISME, POPULISME ET DISCOURS: UN 
TRIPTYQUE INCONTOURNABLE EN POLITIQUE 

 
 

Alexandre DORNA 
 

 
Une analyse psycho-politique (Dorna 1998, 2004) doit tenir compte des antécédents et des 

conséquences qui touchent les dysfonctionnements des institutions d’ordre : l’Etat, les organisations 
productives, la connaissance et la toile de fond de la mémoire historique et collective. Et force est de 
constater l’indispensable prise en compte des processus de fond qui, à long terme, mènent à la 
formation, à la dégradation et au changement des normes culturelles, avec les inévitables modifications 
des habitudes, des croyances, des attitudes, des opinions et des comportements individuels et sociaux.  

A y réfléchir, le nouveau populisme est le signe sociétal d’une crise qui ne cesse pas de nous 
hanter. Au fond, cette crise traverse notre époque et le politique in ambiguo. Ici et là, c’est la 
décantation de plus de deux siècles de frustrations et d’apostasies, de valeurs tronquées et d’espoirs 
morts.  

La crise globale est en train de réclamer, à nouveau, pour les mouvements populistes, un espace 
dans la grande « doxa » publique, mais à l’échelle mondiale, un droit de regard et de veto sur les élites 
des pouvoirs institutionnels ; non sans rappeler que les grandes crises sont des crises de sens. Celle 
d’aujourd’hui en est certainement une.  

L’histoire ne radote pas, mais raconte des histoires qui se ressemblent. Nous sommes loin 
d’assister à une répétition des anciennes formes populistes de protestation des masses, mais à une 
nouvelle mise en question du modèle politique issu de la modernité. D’où une avalanche 
d’interrogations, dont la catégorisation échappe aux objectifs de cet article. A savoir : 

 Quelle est la nature de la crise culturelle moderne? Quels sont les enjeux ? La démocratie peut-elle 
survivre ? Le statu quo est-il durable ? Où situer l’échec de la modernité ? Que reste-il des idéologies 
d’antan ? Où sont passées les valeurs républicaines d’équilibre et de concorde ? Pourquoi les envies de 
changement ne se canalisent-elles pas à travers les partis politiques ? Que dire de la conception (bonté et 
méchanceté) de l'homme moderne? Peut-on parler de société post-moderne et où va-t-elle? Quel rôle 
jouent la technocratie et les oligarchies ? L’homme moderne est-il démocrate ou machiavélique ? Pourquoi 
l’attente d’un leader charismatique ? Y a-t-il un bon usage du populisme ? 

Voilà des questions dont la pertinence est de gratter l’âme de la société contemporaine, échos 
d’une crise globale récurrente à la limite du non-sens. Toujours est-il que la puissante machine 
idéologique (libérale de surcroît) persiste à (nous) faire croire à un mythe platonicien trompeur et à un 
mirage judéo-chrétien dont le triptyque reste l’individu : libre, rationnel et autonome.  

Or, brusquement, la crise technologique fait éclater les repères et pousse la mondialisation à 
rendre caduques les nations. Pourtant, les élites gouvernementales affichent une autosatisfaction à toute 
épreuve et froidement rassurante. Il y a des turbulences, mais tout va bien. D'ailleurs, personne ou 
presque ne pense à l'urgence d'un changement de système économique et social. Plus de projet 
alternatif donc. La classe politique est soumise à une uniformisation galopante, jusqu’a transformer les 
clivages politiques en pures différences d’appréciations techniques au milieu d'une bousculade 
technocratique qui masque ses propres limites. L'immobilisme politique devenu la chose le mieux 
partagé, la vie civique baigne dans un conformisme de convenance. La grande masse résignée, voire 
indifférente, est dans l’attente. 

Or, ces stéréotypes escamotent une glaciation progressive, laquelle masque l'attente d'une 
politique plus « chaude », plus humaine, moins élitiste. Ainsi, la question du diagnostic n'est plus 



 36 

« qu'est ce qui peut arriver ? », mais plutôt quand et comment cela arrivera. Autrement dit, la vraie 
question sous-jacente à celle du populisme porte sur le long processus de transformation de la 
civilisation moderne. Le nouveau se trouve in statu nascenti et l’ancien est encore trop fort pour 
abandonner ses avantages.  

Figures classiques, donc ? Pas sûr. Si le constat est simple, aller par delà les épiphénomènes est 
indispensable : les « micro-observations » ne font que les régurgiter. Il faut donc une acuité 
d’ensemble, dans un cadre général, pour rendre compte d'un processus déjà en marche. La question du 
charisme renvoie à une vision théorique qui transperce les cloisonnements ordinaires. 

 
 

I.- Le charisme : une théorie du changement sociétal 
 
  Le mérite d'appliquer la notion de charisme pour expliquer la dynamique du changement social 
revient aussi à Max Weber. Mais c'est plus une approche destinée à illustrer une typologie globale 
(«idéale») de l'évolution (culturelle, politique et sociale) de la domination qu'une analyse de la structure 
de la société et des comportements des individus à un moment donné. Pourtant, la fresque sociologique 
que Weber propose reste d'une grande puissance heuristique. 
 Au départ, les sociétés se constituent autour de leaders dont la légitimité est justifiée par des 
actes héroïques et extraordinaires attribués à un «don» personnel inhabituel. C'est l'utilité sociale du 
pouvoir charismatique qui est ici déterminante. Plus tard, le pouvoir charismatique cède sa place à 
d'autres formes de gouvernement, dont l'ultime expression est l'état moderne représentatif. Il y a ainsi 
une ligne continue qui rattache les bases affectives de la conception antique du pouvoir aux bases 
rationnelles de la conception moderne. 
 Cependant, la théorie de Weber présuppose une autre idée essentielle : le charisme éveille des 
images et surtout des sentiments enfouis dans la mémoire sociale et c'est par ce biais que l'homme 
charismatique suscite une réaction d'adhésion. Il y a pour ainsi dire une dimension archaïque du 
charisme, une véritable résurrection de l'imago et une séduction par la nostalgie. 
 Plusieurs théories psychosociologiques se font l'écho plus ou moins lointain de cette idée. Faut-
il rappeler d'ailleurs qu'un contemporain de Weber, l'italien W. Pareto énonce, sous les termes de 
«résidus» et «dérivations», des concepts dont la portée descriptive est aussi tout à fait utile pour 
s'interroger sur la dimension psychosociologique du charisme et le changement social.  

 
1.1.- La communauté émotionnelle : les suiveurs. 

 
 Le pouvoir que le leader exerce est essentiellement informel au sein d'un mouvement social, 
dont le premier cercle forme avec le chef une «communauté émotionnelle», une religion au sens 
étymologique du terme.  

Peu d'études lui sont consacrées. Son rôle reste perçu comme l'ombre du leader charismatique. 
Pourtant, sa présence semble renfermer la clef de l'énigme charismatique dans une boîte de Pandore, 
selon l'attitude craintive des adversaires idéologiques de la théorie charismatique. « Seul le chef 
commande » est une opinion assez répandue, parfois sous le couvert de théories psychologiques; 
pourtant, les expériences de Bales ont eu le mérite de confirmer que le pouvoir n'émane pas d'un seul 
individu, mais d'un équilibre plus ou moins stable entre une pluralité d'individus qui ont leur mot à dire, 
bien qu'il soit convenu que le leader a le droit de dire le dernier.  

 
 Il est certain qu'un mécanisme d'identification joue à fond dans un registre émotionnel dont 

l'élan est puissant et l'enthousiasme contagieux. Le charisme d'un individu facilite, au delà des règles 
formelles et du statut de leader, la dynamique d'interaction des groupes. Une remarque de Bourricaud 
(1961) prend ici toute sa place : «toute société est un mélange de nature, d'art, d'artifice et de 
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spontanéité». Car l'interaction n'est pas un processus ineffable : la participation des individus à une 
action collective n'est ni égale ni homogène. L'existence du charisme est un moyen pour les membres 
du groupe de s'affirmer eux-mêmes et de renforcer la cohésion. 

Par extension, les liens de la masse avec le leader semblent répondre aux besoins profonds des 
individus soumis à une souffrance sourde où l'estime de soi est très réduite, où la vie est confinée dans 
une routine fastidieuse, où l'horizon est gris et fermé et où les chances sont nulles. Ces liens forment 
une structure relationnelle, un tissu assez solide, dans lesquels l'attitude des suiveurs se consolide par 
un préjugé favorable à l'égard du leader ayant une aura charismatique. Faut-il rappeler que le leader 
n'est pas forcément le «meilleur», mais celui qui est perçu comme le mieux placé pour mettre en 
contact des individus qui, sans lui, ne communiquent pas efficacement leurs opinions et leurs soucis. 
C'est là que l'utilité charismatique est celle d'un catalyseur.  

 
1.2.- La situation charismatique 

 
Les sociétés sont marquées par la présence des hommes qui traversent l’espace public de temps 

en temps à une vitesse de météorite, mais leur apparition coïncide avec des situations de crise. Il faut se 
demander à la fois ce qu'il apporte de nouveau ou de différent : pour quoi? À qui? Comment? Jusqu’à 
quel degré? Sans ignorer les demandes potentielles exprimées par certaines catégories sociales à ce 
moment-là.  

Une situation est charismatique quand l’ordre ancien est mis en cause; inversement, quand 
l’ordre est rétabli, la situation cesse d’être charismatique, pour devenir à nouveau « routine ». 
Autrement dit, le charisme s'inscrit dans un processus de rationalisation des rapports sociopolitiques en 
état de désintégration.  

D'où un constat : le phénomène charismatique atteint son point culminant justement lorsque le 
besoin d'ordre et de changement se fait sentir de manière aiguë devant un sentiment généralisé 
d'impasse et le discrédit profond de l'élite au pouvoir. L'irruption d'un mouvement charismatique traduit 
un ordre en status nascenti, un moment de transition entre l’ancien et le nouveau. Le problème ici n'est 
pas tellement de définir un système spécifique d'autorité, mais plutôt de cerner la dynamique des 
situations de crise qui l'engendrent. 

 
   

1.3.- Théories récentes sur le leader charismatique : le contractuel et le transformationnel 
 

Inutile de faire ici la psychogenèse de l'autorité ni d'exposer l’abondante littérature qui entoure 
la notion de leadership. La plupart des classifications et des études comparatives ont identifié deux 
grandes dimensions dans les orientations du leadership: celle qui est orientée vers les « tâches » et celle 
qui est orientée vers les relations humaines. Or, cette perception correspond à une situation de stabilité 
sociale qui, lorsqu’elle est rompue par une crise, entraîne alors une quête d’un leadership de 
circonstance, capable de s'adapter aux mouvements et à l'accélération qui ne cesse de se développer. 
C'est dans ce nouveau contexte et de manière quelque peu insolite que le paradigme « charismatique » 
est réapparu à travers de nouvelles recherches empiriques.  

Une distinction est faite entre un leadership « transactionnel » et un leadership 
« transformationnel » (House R.J. 1977, Burns 1978, Savoie et Benhadji 1986, Bass 1990). Ainsi, le 
leadership transactionnel est perçu comme une relation d'échanges entre le leader et le groupe, où 
l'élément essentiel est la pratique dynamique et rationnelle du contrôle. C'est la logique des « primes » 
et des récompenses centrées sur les résultats de l'action. 

Une autre logique de relation est mise en avant par le leader « transformationnel », afin 
d’éveiller les forces endormies des subordonnés, et créer une plus grande conscience sur les enjeux : les 
objectifs et la mission de l'organisation, le rôle de chacun et la perspective d'un avenir commun. Par 
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conséquent, nous sommes ici au cœur du paradigme charismatique, dont les caractéristiques 
opérationnelles sont les suivantes :  
 

� devenir une source d'inspiration pour le groupe ;  
� considérer affectivement les différences individuelles du groupe ; 
� aider les personnes à développer leur propre créativité ;  
� changer leurs croyances et leurs valeurs ; 
� définir la vision de l'organisation et proposer des actes d'identification collective. 

 
Incontestablement, c'est ce dernier modèle de leadership qui se rapproche le plus de la théorie du 

charisme de Weber. Certes, plusieurs auteurs, notamment Bass, jugent qu’opposer le leadership 
transformationnel au leadership transactionnel serait une erreur, car l'un et l'autre apportent des 
réponses aux problèmes sociaux et politiques. En fait, il faut cerner le moment et les conditions du 
moment, afin de mettre plus l'accent sur l'un ou l'autre. Autrement dit : la logique technicienne et 
rationnelle ou la logique des relations affectives et de motivation.  

Le leader charismatique, les témoignages convergent tous, n'est pas l'individu le plus intelligent, 
mais celui qui rend l'affectivité raisonnante. Il possède la maîtrise des émotions en même temps qu'il 
dégage des émotions fortes. Ce n'est pas un trait de caractère, mais une forme de savoir, savoir qui 
s'apprend et se développe, même tardivement. Les divers travaux sur ce thème (Conger et Kamingo 
1988) mettent l'accent sur l’habileté «transformationnelle» du leader.  
 

Ainsi, plusieurs attributs se dégagent :  
 

a) La sensibilité diagnostique et la conduite visionnaire : Les leaders charismatiques ont des 
antennes extrêmement sensibles capables d'identifier les dysfonctionnements sociaux et les freins du 
statu quo sans avoir besoin d'un appareillage trop sophistiqué de techniques d'analyse et de traitement 
de données. L'entrepreneur charismatique peut percevoir mieux et plus rapidement que d'autres les 
besoins du marché, la transformation des produits et l'attente du personnel avec une vision simple et 
cohérente où les buts et les moyens s'articulent dans une stratégique d'ensemble. 

b) L'inspiration intellectuelle de la co-construction : Quand une organisation est face à une 
crise, les leaders charismatiques savent en tirer avantage afin de prévoir les changements de fond 
nécessaires avec une attitude optimiste envers l’avenir, favorisant le partage collectif. Il y a là place à 
une co-construction nouvelle des réalités. 

c) L'attitude de considération et de déférence : le leader agit comme un mentor auprès de 
ceux qui ont besoin d'aide et d’encouragements pour se développer et se dépasser.  

d) La maîtrise des moyens de persuasion : le leader stimule de nouvelles manières 
d'envisager les croyances, les valeurs et l’espoir afin de faciliter le changement. 

e) La force de l'identification : le leader représente, à la fois, l'incarnation d'un idéal collectif 
et la proposition d’un grand projet commun.  

f) La force de la conviction : le leader s’appuie sur des idées personnelles profondes et une 
conscience très élevée de ses compétences. C’est une question de dosage et d’ampleur de la crise.  

Résumons. Le charisme du leader, ce qui attire les « suiveurs », permet de répondre à une 
question sous-jacente : quelle est ma place dans le monde et quelle est ma motivation essentielle? La 
société et ses dirigeants (trop technocrates) oublient la part de rêve dont les gens ont besoin pour 
trouver un sens à la vie. C'est probablement là que se situe l'énigme de la soumission librement 
consentie ou comment l'homme se fabrique ses propres chaînes dans le but de se perpétuer lui-même. 
Et aussi la logique à laquelle les hommes se soumettent de bon cœur pour ce qu'ils considèrent comme 
une grande cause. 
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Si les exemples sont abondants, l’explication rappelle trois aspects inhérents à la fonction 
charismatique : 

�  l’attente d’une issue incarnée ;  
�  la possibilité de jouer à fond de leurs capacités transformationnelles ;  
� le moment où le conformisme et le statu quo se trouvent le plus affaiblis.  
� Enfin, il ne faut oublier que ce sont les circonstances qui choisissent le visage des leaders 

charismatiques. Il n’est pas toujours le même, il faut donc s’efforcer de les identifier. 
 

1.4.- Les visages du leadership charismatique 
 

Nous avons besoin d'une grille de lecture pour identifier les diverses figures charismatiques, 
sans pour autant prétendre en dégager une théorie. Il est évident qu'il ne s'agit que d'une tentative 
heuristique – un schéma hypothétique – dont la complexité théorique échappe aux buts de cet essai, et 
qui devrait faire l'objet d'un prochain ouvrage destiné à mettre en relief les grandes lignes de réflexion 
sur le leadership, l’analyse des contextes de crise politique et les mouvements incarnés par les leaders 
charismatiques. Au risque de choquer des historiens et quelques politologues, voici cinq grandes 
catégories de leadership charismatique. 
 

Le charisme messianique 
 

Le messianisme demeure culturellement associé aux grands initiés religieux : les prophètes. 
Pourtant, un messianisme sécularisé s'est exprimé tout au long de l'histoire sociale et politique de 
l'Occident. Si le prophète est essentiellement l'interprète de Dieu et un révélateur d'avenir, le messie est 
l'envoyé de Dieu, pour délivrer les hommes de la souffrance et établir le royaume de Dieu sur terre. 
Pour saisir la portée du modèle, il faut réduire la typologie : ainsi, Weber décrit deux types d'attitudes 
prophétiques : la mystique et l'ascétique. Tandis que le mystique refuse l'action et proclame que 
l'homme n'est pas un instrument, mais un réceptacle de Dieu, l'ascète actif, en revanche, tout en étant 
contemplatif, ne renonce pas à l'action pour réussir le salut. 

Jésus, devenu le Christ (messie en grec), en est l'exemple le plus fascinant. Autant dire que 
l'analyse de l'événement est soumise à de sérieux doutes. Peu importe, pour notre raisonnement, si 
l'esprit du texte ne suit pas forcément la doctrine à la lettre. C'est la force du mythe. L'acte accompli est 
bien celui d'un ascétisme actif. L'essentiel est l'introduction d'une nouvelle éthique de la fraternité, à la 
fois active et contemplative, au coeur d'une communauté souffrante, dans un moment de crise d'identité 
et de plein désespoir.  

Le messie, d'un point de vue psychosociologique, est une figure idéale, née du besoin 
d'idéalisation produit par l'attente. En effet, c'est dans les périodes de grande effervescence que les 
idéaux transcendants sont formulés et diffusés. L'intensité des événements fait que la conscience s'élève 
pour chasser (momentanément) les tendances égoïstes et individualistes. Les hommes ont alors le 
sentiment de l'imminence de la réalisation de l'idéal. 

Le messianisme se présente comme une novation et un moyen d'assurer le salut soit dans l'au-
delà, soit sur terre, ou les deux à la fois. Il y a donc des liens en prise directe, non seulement avec la 
souffrance et la faim d'affectivité d'un peuple, mais avec son devenir ultime. D'où le besoin d’assises 
concrètes, le lien avec le nationalisme et la tradition historique. L'aspiration religieuse n'est 
indépendante ni du lieu ni de la culture, encore moins de la situation historique et socio-économique 
d'un peuple. De fait, le terrain messianique préexiste au messianisme charismatique, incarné dans un 
homme d'exception. Le messie est un sauveur.  
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L'Islam offre (y compris actuellement) au regard attentif un rare exemple du maintien des effets 
messianiques à la fois de rupture et d'accomplissement, dans le cadre extrêmement rigoriste du Coran. 
La parole du prophète est déjà parfaite puisqu'elle est inspirée du Dieu parfait. Mais c’est encore 
l'attente qui explique l'emprise messianique, car elle exige un formidable investissement.  

L'étude des mécanismes psychologiques de la croyance messianique réalisée par Festinger et 
ses collaborateurs (1956) apporte une conclusion insolite : l'homme touché par la foi est inébranlable 
car, même si la prophétie échoue et que les théories se révèlent fausses, cela ne l'empêche pas de 
contribuer à leur propagation ultérieure. C'est le cas des grands mouvements messianiques de l'histoire. 
En dépit du bon sens et contrairement à toute prédiction logique, l'infirmation d'une vérité énoncée ne 
provoque pas chez les fidèles un changement d'opinion, mais un regain d'enthousiasme et le 
développement d'un nouveau prosélytisme acharné. Festinger démontrera efficacement la force du 
prosélytisme « post-échec ».  
 

Le césarisme charismatique 
 

Le césarisme a toujours eu mauvaise presse. Il désigne confusément un système politique et un 
pouvoir personnel autoritaires qui s'appuient ou tentent de s'appuyer sur le peuple et l'armée. Pourtant 
l'impression est contrastée et le phénomène équivoque. A l'origine, la dictature à Rome était une 
mesure d'urgence (guerre ou situation chaotique) en fonction d'une loi d'exception, qui attribuait tous 
les pouvoirs à un chef durant une période de six mois. Or, après l'expérience de la dictature de Jules 
César, qui transforme son titre de consul en celui de dictateur à vie et se laisse tenter par la déification, 
le terme de césarisme est devenu synonyme d'absolutisme à connotation populaire. Beaucoup d'encre a 
coulé pour rendre compréhensible l'énigme de César : a-t-il voulu devenir roi et dieu comme l'affirment 
ses assassins? Il y a ceux qui présentent César comme un homme politique de génie, un grand homme 
d'État, même si dans ses attitudes coexistent deux âmes opposées et deux faces contradictoires. 
Politicien jusqu'aux ongles, César n'hésite pas à utiliser toutes les armes à sa portée pour vaincre : la 
corruption et la violence. Il était dépourvu, s'accordent à dire ses biographes, de scrupules moraux. Les 
sceptiques sont nombreux.  

Le césarisme est au fond une des conséquences de la violente opposition entre l'amour de la 
liberté (propre aux couches cultivées) et l'amour de l'égalité (sentiment partagé par les secteurs 
populaires), qui déborde la lutte d'intérêts pour devenir l'enjeu du conflit de la société divisée en classes 
antagonistes. C'est là que le peuple se met à rêver d'un grand homme, fort et bienfaisant. César incarne 
cette image à un moment où la République était complètement dégénérée, il tranche la situation à coups 
de glaive.  

Le portrait psychologique de Jules César est assez comparable à celui d'autres leaders 
charismatiques césaristes. Xénophon dans ses «Mémorables» les décrit : «Habile à préparer ce qui sert 
à la guerre et à procurer le nécessaire aux soldats, inventif, actif, soigneux, patient, vif d'esprit, bon et 
cruel, simple et rusé, capable de se garder et de dérober les secrets de l'ennemi; prodigue et rapace, 
libéral et cupide, sachant se couvrir et prompt à l'attaque.» 

Néanmoins, tous ces avis doivent être nuancés. Sauf, peut-être, en ce qui concerne la 
manipulation césarienne. Si, en matière de «propagande», César n'est pas un innovateur, d'autres 
(Pompée en particulier) utilisaient déjà les mêmes méthodes qui se résument parfois trop à la lettre dans 
la formule : Panem et circenses, le pain et les jeux du cirque.  

Le césarisme est, en définitive, à l'inverse du messianisme et du populisme, comme je le 
montrerai plus loin, un charisme conservateur : il n'y a pas de véritable volonté de rupture avec le 
régime en place, mais plutôt un désir d'ordre dans la continuité.  
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Le charisme totalitaire 
 
Le charisme totalitaire est d'abord un charisme d'État. C'est le fléau idéologique du XXe siècle : 

c'est le mal des sociétés sans âme ni bon sens, malades d'attente et d'humiliations, condamnées aux 
issues passionnelles et violentes; des masses désespérées, soumises à l'emprise des idéologies 
collectivistes sous l'hégémonie toute puissante d'un appareil politico-militaire au sommet duquel se 
trouvent des leaders autoritaires au charisme paranoïaque et pervers. C’est le charisme nazi et 
communiste, incarné par Hitler et Staline et reproduit dans d’autres contextes et à d’autres moments 
historiques. 

Sans vouloir assimiler les atrocités nazies et celles du régime communiste, la ligne de 
démarcation est trop subtile et l'histoire encore trop obscure pour insister.  

Tout a été dit, ou presque, sur les perversions idéologiques à la fois du communisme, du 
nazisme et du fascisme et de leurs chefs: le totalitarisme est la tentation moderne du contrôle et de la 
planification, de la maîtrise de la nature et de la volonté de puissance; c'est le rêve mystique de récréer 
une société clanique, verticale et unique. Le délire maléfique du régime nazi repose sur la pathologie 
d'une culture autoritaire et raciste qui cherche le salut dans un état d'esprit communautaire raciste, un 
homme providentiel et une solution finale, de façon à accomplir une transcendance dans la purification 
ethnique et la soumission paranoïaque. 

L'État totalitaire (forme d'Etat d'exception en période de crise) se caractérise par l'étatisation de 
toutes les institutions et de l'ensemble de la vie sociale, et aussi par l'inexistence, ou presque, des 
instances de médiation directe entre les individus et l'autorité suprême. Les contre-pouvoirs sont abolis. 

Une des conséquences psychologiques en est l'invention de l'homme masse. L'homme masse est 
d'abord un individu isolé, sans rapports sociaux normaux : déclassé, idéologiquement désaxé, humilié, 
révolté et pris au piège par le régime. Surtout l'homme masse est dominé par des sentiments : d'inutilité, 
de déception, de médiocrité, de désespoir, de victime, d'échec personnel et d'injustice intime. 

Les manifestations quasi religieuses qui escortent la relation des masses avec le leader se 
développent jusqu'au paroxysme au nom de la société totale qu'il incarne. Idolâtrie du chef, le culte de 
la personnalité totalitaire est inhérent au besoin de cohésion d'une société sans lien d'intégration fort ou 
brisée par la crise. La magie d'une telle alchimie paradoxale est le sentiment de dignité retrouvée, 
d'utilité collective et de respectabilité. L'homme masse se représente lui-même comme un élément 
d'une communauté hostile à un monde injuste, moralement condamnable, trop égoïste, laxiste et 
manipulé par les élites au pouvoir qui proposent un humanisme hypocrite et une science sans âme. 

Dans le mouvement totalitaire, tout fait référence au leadership : c'est le principe unificateur, la 
clef de voûte de tout le système, le modèle vivant, car la doctrine c'est lui et ses exploits. Dans le cas 
d'Hitler, ce constat est paradigmatique. La personnalisation du pouvoir est absolue et pathologique. La 
popularité d'Hitler ne peut se comprendre sans accepter qu'il soit devenu le représentant légitime de 
l'homme allemand.  

Le nazisme invente et développe la conception d'un État raciste. Hitler le dit ainsi : «Je suis 
dévoué à la collectivité, ou au contraire, égoïstement replié sur moi-même, selon la race à laquelle 
j'appartiens. Les aryens sont aptes au sacrifice et idéalistes, tandis que les juifs sont tout à l'opposé.» 

Enfin, poser le problème du totalitarisme seulement en termes de personnalités conduit à une 
impasse théorique : le psychologisme, et réduit la signification et la portée du «mal» à un problème de 
psychologie individuelle, à une erreur de l'histoire. Ce raisonnement risque de masquer les causes 
politiques et économiques de l'émergence du tyran et du système social qui l'a rendue possible. 
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Le charisme populiste 
 

Le leader populiste se distingue d'autres types charismatiques par la plasticité pragmatique et 
l'habileté exubérante avec laquelle il féconde la période de crise. D'où l'assimilation du charisme 
populiste à celui des vedettes du spectacle. Parmi les figures politiques françaises, à grand charme 
populiste, c'est probablement B. Tapie qui se révèle le prototype le plus spectaculaire de ces dernières 
années, compte tenu de ses nombreuses facettes : homme d'affaires, polémiste, animateur de télévision, 
député, ministre, dirigeant sportif et acteur de cinéma. L'irruption de B. Tapie dans le champ de la 
gauche classique non seulement complique l'analyse du populisme, mais curieusement la rend 
indispensable. C'est le révélateur d'un autre regard politique. Je reviendrai sur ce sujet dans la dernière 
partie de cet ouvrage. L'ascension irrésistible du personnage dans un temps relativement court est la 
démonstration vivante de la pertinence de la description préalable. 

Par ailleurs, l'attitude du leader populiste est celle du grand frère proche qui cherche le contact 
direct et le dialogue avec tout le monde. La communication est horizontale, le tutoiement facile donne 
l'illusion de la proximité. Il manifeste un réel intérêt pour les formes populaires d'expression et les 
préoccupations de la vie courante. Les échanges sont toujours accompagnés de gestes ouverts et de 
paroles charmeuses, avec une vivacité et souvent une spontanéité presque « festive », qui laisse des 
marques de sympathie durables dans la mémoire des interlocuteurs même inconnus. Une telle 
complicité entre le leader et ses partisans ressemble à celle des vedettes du monde artistique ou sportif. 
L'enthousiasme est ravivé grâce aux multiples formes de contact : un clin d'oeil ou un salut amical de la 
main, jusqu'à l'interpellation directe. Une telle simplicité dans les rapports a un côté libérateur et 
créateur d'émotion qui ne laisse personne indifférent.  
 

Le charisme républicain 
 

Les leaders charismatiques républicains sont une variété rare. En un étrange mélange de lucidité 
et d’énergie, avec leurs vertus et leur courage, ils traversent le temps et fécondent l’esprit d’une 
époque, afin de former un socle de principes incontournables pour les générations futures. Ce sont les 
quelques rarissimes hommes qui, dans un moment de crise, savent affronter de face, avec des hauts et 
des bas, l’adversité et trouvent les moyens de redonner confiance aux masses et de réveiller 
l’imagination du peuple, toujours guidés par une vision d’Etat de droit. C’est un type de charisme 
inattendu qui frappe les consciences, laisse une marque dans l’histoire d’un pays et se hisse parfois par-
delà les frontières pour incarner un idéal supérieur. Voilà pourquoi ce leadership demeure encore un 
objet digne d'attachement, d'étude, d'admiration et d’analyse critique. 

Quelques personnages charismatiques ont joué un rôle de premier ordre dans la fondation des 
républiques en France et à l’étranger : Léon Gambetta, Georges Clemenceau, Jean Jaurès, le général de 
Gaulle. Ailleurs, dans la même lignée se trouvent : le mexicain B. Juarez, la grande figure de 
l’unification italienne, G. Garibaldi, et, récemment, N. Mandela en Afrique du Sud. 

Le républicain sait que la majorité démocratique peut conduire au meilleur comme au pire. D’où 
le besoin de garantir la multiplicité des opinions et d’interdire le monopole d’une seule. Par 
conséquent, seul le principe républicain permet de refuser toute tentative hégémonique. Ce n’est pas la 
raison historique, ni les traditions, encore moins la volonté de quelques-uns, qui légitiment l’égalité et 
la liberté, mais les accords entre êtres raisonnables à travers un dispositif délibératif qui laisse place à 
des discours différents exprimés par tous et pour tous. 

En conséquence, la République est d’abord un devoir être, librement choisi, après délibération, 
qui devient commun à tous, et ensuite un dispositif autant que des règles qui permettent de le situer au 
centre des opinions. C’est l’exercice du raisonnement collectif qui cimente le dispositif républicain, 
ainsi que la volonté d’agir dans l’intérêt général. Toutefois, une autre source de cohésion est 
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indispensable : la vertu des citoyens et, en particulier, des premiers d’entre leurs pairs. C'est-à-dire : 
savoir distinguer le juste, l’utile, le bon et l’honnête. 

L’impératif républicain n’est pas simplement de faire, mais d’être. C’est le sens donné par 
Gambetta à l’action politique de son temps quand il dit : « Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n’est 
pas de reconnaître les égaux, mais d’en faire. » 

 
 

II.- Les cycles de rupture charismatique 
 

La notion de changement a toujours dominé la pensée politique, c'est la tentative d'expliquer les 
transformations plus ou moins régulières des événements historiques. Mais quelle est la puissance qui 
se place au centre du mouvement de changement ? Pour Weber, c’est la figure charismatique qui 
facilite la fondation d’un ordre, afin d’établir un pouvoir durable. Tout pouvoir a un visage. C’est est un 
mécanisme social incarné qui explique le changement d’une société au moment d’un grave blocage de 
fonctionnement par un double processus de rupture et de continuité. C'est à la fois une force d'initiation 
«créative» et «révolutionnaire», ainsi qu'une force d'adaptation dès que l'ordre est rétabli dans la 
société. L'action charismatique pénètre les institutions anciennes, se dotant ainsi d'une base matérielle 
de transformation sociale qui aboutit à un ordre nouveau. Une fois que le nouveau pouvoir est en place, 
le charisme entre dans une phase de «routine», l'innovation doit céder le pas à la continuité : 
l'effervescence des débuts se stabilise, la «révolution» se normalise, le leadership charismatique se 
métamorphose pour devenir traditionnel et plus tard bureaucratique. Une remarque s'impose : 
changement ne veut pas dire régression. Ce qui à un moment est jugé extraordinaire, jamais ne devient 
banal : la légende et le rituel sont là pour le rappeler. 
 Un autre auteur contemporain, Willner (1984), l’explique ainsi : «...Les actions du leader lui-
même sont généralement un facteur important, et parfois le facteur principal de la génération d'un 
charisme politique. De plus, le leader peut jouer, aussi, un rôle important dans l'activation d'autres 
variables.». Certes, poser le problème de la rupture ou de la transformation des liens sociaux en termes 
de «personnalités agissantes» (Moscovici 1978) réduit la signification et la portée du conflit social et 
les enjeux de la situation. Personne ne conteste l'importance et le rôle décisif du leader, mais en faire 
pratiquement le seul facteur de changement est une manière d'occulter le «dysfonctionnement» 
structurel de la société à un moment donné. C'est oublier maladroitement la dynamique des situations et 
le poids cumulatif d'autres facteurs culturels, dont la politique.  

A ce propos, l'observation du politique démontre que l'action du leader charismatique se trouve 
démultipliée grâce à la constitution, presque spontanée, de cercles concentriques de fidèles et d'adeptes 
: le premier, le plus proche du leader, est composé des intimes (famille et premiers fidèles), le second 
forme la garde personnelle et le troisième constitue la réunion de l'assemblée des adeptes. Ce sont des 
relais organisationnels sans lesquels le rayonnement charismatique ne serait pas suffisant pour atteindre 
avec rapidité les nombreuses couches de la population qui s'intègrent progressivement au mouvement 
de rupture.  

Par conséquent, une schématisation du processus charismatique peut se résumer ainsi : 
 

Ordre ancien => Statu quo => Crise => Leader (charisme + doctrine + appareil) => Rupture => 
Ordre nouveau 

 
Les phases charismatiques sont en toute circonstance assez rapides et fulgurantes. L'impression 

première reste immuable : un météore a traversé le ciel. La raison d'une telle vision s'inscrit dans la 
fusion de deux moments d'ordre : l’ancien et le nouveau. Lorsque la situation est charismatique, l'ordre 
est en question et, inversement, quand l'ordre est rétabli, la situation cesse d'être charismatique. Le 
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charisme trouve son utilité sociale dans la transformation des situations, de façon à les rendre à 
nouveau maîtrisables. Evidemment, la situation de rupture n'est pas seulement la conséquence d'une 
personnalisation du pouvoir. D'autres pulsions individuelles et sociales y participent, d'importance 
inégale mais déterminante. Il y a au moins quatre catégories qui méritent d'être évoquées : la perte de 
cohésion d'une société, l'émotion sociale glacée, la dissolution de l'identité sociale, l'attitude hostile 
face à l'autorité et l'absence d'un projet commun. 

 
2.1.- Quels sont donc les signes de la crise charismatique ? 

 
D'abord, le pouvoir est entouré d'un vide subjectif. La classe gouvernante se pense assiégée, 

aussi la logique de rupture du dehors pénètre-t-elle la citadelle de la rationalité traditionnelle. Tous les 
moyens semblent abruptement bons à condition de sortir de l'impasse. La logique formelle, celle de 
l'autorité et des règles précises, est renversée, la bureaucratie est mise en accusation, le moment est si 
extraordinaire qu'un homme issu de la masse peut se hisser au rang de chef. La situation devient alors 
exceptionnelle. Le pouvoir cesse ainsi d'être psychologiquement vide : la rencontre de la masse en 
détresse avec le leader charismatique dégage une émotion telle que l'autorité retrouve un sens nouveau. 

Enfin, le phénomène du charisme est indirectement la confirmation de ce que la société 
représente : un maillage subtil des liens affectifs et rationnels qui déterminent un sentiment d'unité et 
un désir d'exister ensemble. Pour y parvenir, les groupes humains décantent des meilleures ou des 
moins mauvaises solutions de « gouvernabilité ». Les cycles de ruptures rappellent le besoin de la 
participation collective dans l'élaboration des projets de société, afin de régler les conflits et les 
décalages qui se produisent entre l'intérêt général et la volonté individuelle. 

La crise actuelle met en évidence un immense et grave télescopage des attentes anciennes (plus 
de bonheur et d'égalité sociale) et des nouvelles déceptions (le système, le progrès, la démocratie), dont 
les résultats sont la peur et le conformisme, le déguisement de l'autoritarisme et l'affaiblissement des 
principes républicains. 

La mondialisation du capitalisme et l'arrivée d'une troisième révolution technologique 
accélèrent l'antagonisme de vieille date entre les forces de la raison et les forces de l'intuition, la 
tradition et la modernité, la science et la magie. C'est dans ce contexte que l'examen de la question du 
leader charismatique se pose encore une fois de manière urgente. 

L'histoire a toujours célébré les exploits des grands hommes charismatiques. Pour les louer, 
Homère a créé le métier d'aède et de chantre épique. Toutefois, Hitler a troublé durablement l'image du 
leadership charismatique. Elle demeure figée du côté négatif comme un symptôme et plus précisément 
comme la conséquence de la déshumanisation de notre culture et de l'arrivée au point critique de non-
retour du projet de la modernité. D'où le retour en force de la subjectivité et l'éclatement de l'idéal de 
progrès. 

Croire en l'avenir, maintenant, s'accompagne d'un diffus désir de démesure et de violence, 
d'adoration et de conviction. De croyance donc. C'est un terrain favorable au retour de la domination 
charismatique. Le dilemme se pose en termes de transformation ou rupture, dialogue ou affrontement. 
Mais, cette fois-ci, c'est un phénomène à l'échelle mondiale auquel s'ajoutent les nouvelles puissances 
médiatiques qui font pâlir l'imagination fertile d'Orwell pour 1984. 

Le diagnostic de la société contemporaine est accablant. Juste pour mémoire, un court 
inventaire des éléments du syndrome : la crise en cours désintègre sournoisement la structure sociale, 
atomise le genre humain, exalte l'individualisme et détruit les solidarités traditionnelles : la nation, la 
cité, la famille. L'attitude solitaire des citoyens se crispe devant les faiblesses flagrantes d'une 
démocratie qui s'effrite. Tout se vaut, rien n'a de valeur : la mort de Dieu, la mort de l'homme, la mort 
des idéaux. No future. Défaite de la pensée moderne, retour du psychologique et du sacré. 
Représentativité molle des régimes. Effritement du rôle de l'État. Affaissement des principes 
républicains. Affaiblissement de la démocratie. Saturation médiatique : star system. Médiocrité 
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culturelle affligeante. Usurpation du pouvoir par les élites technocratiques. Autorité de plus en plus 
verticale. Présence d'une oligarchie au pouvoir. Hyperconcrentration du pouvoir économique. Chômage 
planétaire. Augmentation des inégalités provoquées par la mutation du système. Les impératifs de la 
nouvelle efficience affolent les couches populaires. Paralysie de la pensée critique. Corruption. Masses 
solitaires. Discrédit du politique. 

Tout a été déjà mille fois dit et depuis longtemps. Pourtant, le monde continue de tourner. 
Toutes les grandes crises, celle-ci probablement aussi, sont le cumul d'autres, qui bouleversent la 
société puis s'apaisent, pour la bouleverser à nouveau et ainsi la faire progresser lentement. De temps à 
autre, de grandes éruptions rappellent que nous sommes assis sur un volcan, selon la formule de 
Tocqueville. Mais une révolution chasse l'autre. Seule la perspective historique permet de mesurer, 
grosso modo, les caractéristiques de la lame de fond qui menace l'équilibre actuel. Le déclin touche-t-il 
à sa fin? Progrès continu? Y a-t-il un nouveau départ? Le règne de l'opinion publique semble divisé en 
deux camps opposés : les pessimistes avec leurs Cassandres et les optimistes avec leurs Candides. Entre 
les deux, les pragmatiques demandent à voir. 

Jusque là, c'est le constat quelque peu banal de la sociologie de la crise, mais la crise repose sur 
les vieux démons de l'affectivité troublée. La pression du dehors (la structure sociale) en période de 
crise aiguë comprime le dedans (structure psychique) avec d'imperceptibles mais manifestes séquelles 
de douleur et de souffrance. La crise déstructure les hommes et met en marche les mécanismes 
psychologiques de la rupture. La raison se dissocie de l'affectif, la frustration grandit et la violence 
gronde. Les individus se transforment en atomes isolés, dépouillés de leur identité et de leur 
appartenance. Le sujet se replie sur lui-même. Le monde se donne à voir comme un énorme marché où 
seul le vice est payant. La vertu est calomniée et méprisée. Le puritanisme fait un retour en force. Et, 
enfin, un profond sentiment d'humiliation, de détresse et d'injustice saisit la masse au coeur de ses 
convictions et de ses croyances à l'égard de la République et de la démocratie. 

Au plus profond de l'âme collective, l'anomie et la morosité s'installent lentement dans 
l'engrenage social. La machine à fabriquer des hommes se grippe. Les conséquences sont multiples : 
perte de sens et de références, quête d'absolu, recherche du sacré et de la parole perdue. Ainsi, une idée, 
désormais, fait son chemin ouvertement, celle du recours ultime : l'arrivée de l'homme providentiel, 
celui qui redonnera sa cohésion au monde. En attendant, la mélancolie et le désengagement se 
répandent dans un monde vide de sens où la politique n'est plus qu'un métier d'élites. Le silence se 
transforme en arme de protection : c'est la mort clinique de l'espace public. L'action n'est envisagée que 
comme un voyage subjectif, sans attaches affectives ni idées encombrantes. 

Ce qui est indispensable a tout diagnostic et à toute intuition est une théorie explicative des 
phénomènes observés et vécus. Il s'agit, ici, de la crise de la société contemporaine et des conséquences 
possibles des changements en cours. Plusieurs approches sont en concurrence : Platon, Vico, Marx, 
Comte, Pareto, Spengler, Weber, Riesman... Hélas, aucune de ces grandes théories ne semble 
complètement satisfaisante pour prédire l'évolution de la crise actuelle. D'où le désir de disposer de 
théories plus exploratoires et plus synthétiques. 
 

2.2.- Les crises et la déception : le cycle privé / public / privé 
 

L'apport d'Hirschman (1982) à une théorie de la «déception» est d'une utilité certaine. A 
l'origine, il fait une observation élémentaire : l'existence d'oscillations de l'investissement (matériel et 
psychologique) des individus, soit dans les affaires publiques, soit dans les affaires privées. Question 
sous-jacente : comment s'effectue le passage des préoccupations publiques aux préoccupations privées, 
et vice versa? 

L'interprétation est pratique et simple. J'évoque juste le mécanisme psychologique en cause : 
l'homme est un être par essence insatisfait. Deux questions se dégagent alors : qu'est ce qui s'avère 
décevant dans la quête du bonheur privé, ou dans la réalisation du bien-être social? Je ne prendrai que 
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la seconde question. L'explication d'Hirschman fait appel à deux formes d'un même processus de 
déception. L'une, c'est la déception par sur engagement : les personnes s'engagent fortement dans 
l'action publique, mais sans mesurer ni le temps ni les sacrifices que cela exige. L'autre, c'est la 
déception par sous- engagement : les personnes sont déçues du fait que certaines institutions (trop) 
rigides les empêchent d'exprimer leurs sentiments et d'accomplir leurs tâches. 

L'auteur conclut que la vie publique n'offre que le choix frustrant entre le trop ou le trop peu, 
qui entraîne forcément la déception. En effet, le citoyen engagé – et animé au départ de bonnes 
intentions – est déçu par la pratique politique réelle. Il éprouve ainsi un regain d'intérêt pour les biens 
matériels et la vie privée. C'est l'affirmation d'un cycle privé / public / privé, lequel permet de mieux 
saisir les engagements et désengagements des masses. Mais, bien entendu, c'est l'analyse de la situation 
in toto qui donne signification à l'avènement d'un cycle de déception. 

 
2.3.- Démocratie et République : les faiblesses et l'affaissement 

 
Le désenchantement envers la démocratie et les valeurs républicaines appelle quelques 

remarques. La vie publique est devenue une obligation formelle et agaçante. Les gouvernés acceptent 
leurs gouvernants d'une manière passive et sceptique, la politique n'intéresse plus guère les masses. 
Trop de professionnalisation a tué le goût des citoyens pour la chose publique. Certains auteurs posent 
l'hypothèse d'un prochain retour au Moyen Age. C'est sous la plume d'U. Eco et d'A. Minc que cette 
idée, déjà utilisée par N. Berdiaev au début du siècle, a fait son chemin journalistique ces dernières 
années. 

L'idée est amusante, mais un peu romanesque ou carrément mystique. Une autre analogie me 
semble plus suggestive et comparable : celle de la désintégration de l'univers culturel hellénique, aux 
III-e et II-e siècles avant J.C, et sa transformation en colonie romaine. C'est le moment de l'éclipse et de 
la quasi-disparition de la philosophie classique, de la quête individuelle de l'ataraxie, où le repli sur soi 
représente la seule alternative de la vertu devant la corruption et la médiocrité des gouvernants. La 
classe gouvernante se suffit à elle-même et se reproduit en vase clos par cooptation et alliances. Le 
peuple est réduit au silence des figurants, tandis que la scène publique est usurpée par des personnages 
avides et vaniteux, frivoles et cyniques, toujours anxieux de perdre leurs privilèges et de s'attirer les 
foudres des légions romaines. 

Deuxième remarque : la démocratie libérale est devenue évanescente. Les valeurs d'hier quittent 
la scène politique, mais n'ont pas complètement disparu, elles se sont réfugiées dans l'âme du peuple, 
sous la forme de résidus culturels. Le souvenir d'une pensée, celle des Grecs, éclaire l'impasse 
d'aujourd'hui. Contrairement à la pensée moderne, les anciens ne croyaient ni au progrès ni au 
changement, pour eux, tout changement était une imperfection. Aussi n'est-il pas banal de s'interroger 
sur la signification d'une démocratie comme l'actuelle qui est devenue adoratrice du changement. Le 
paradoxe veut que le monde moderne s'acharne à changer alors que la question du sens n'est pas 
résolue. C'est bien pourquoi l'élaboration d'une théorie de la morale politique figure de nouveau à 
l'ordre du jour. 

Pis encore, le sens donné par la République révolutionnaire de 1789, celle des droits de 
l'homme, de l'universalisme et du bien commun, cède de plus en plus de terrain à l'esprit conformiste 
de la démocratie de masse médiatique. L'intérêt général est pris en otage par les règles du marché et 
l'économique s'impose comme critère dernier. Le projet de la République est détourné de son sens 
originel : le cosmopolitisme s'est étriqué et la raison d'État ne cherche plus ni le dialogue ni la 
délibération. Le dispositif d'une société juste et ouverte à tous n'est plus. L'objectif moral est plus le 
bien consommer que le bien penser. La délibération républicaine est devenue une pure et mesquine 
«rationalisation» pour des individus massifiés qui ne se parlent plus, qui se sont habitués à abandonner 
leurs droits citoyens en échange d'une sécurité virtuelle et du maintien d'un pouvoir d'achat contestable. 
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L'homme post-moderne des sociétés démocratiques occidentales s'y est accommodé, sans 
réaliser au fond les implications à long terme de la perte progressive de son autonomie ni l'incidence de 
ce processus sur son comportement et son psychisme. En effet, le cadre de référence se fragilise et se 
transforme. Je cite N. Elias (1975) : « Nous ne nous rendons pas compte qu'il suffirait de peu de temps 
pour que ce que nous appelons notre «raison», c'est-à-dire le contrôle prévoyant, réfléchi, différencié de 
notre comportement, se désagrège et s'écroule, si jamais la tension en nous et autour de nous venait à se 
modifier, si les craintes qui affectent notre vie augmentaient ou diminuaient brusquement, ou si tour à 
tour augmentaient et diminuaient comme cela s'observe dans beaucoup de sociétés primitives.»  

Quant à la vertu qui était le ressort des citoyens et le socle du régime républicain, elle ne 
demeure qu'un vague sentiment de nostalgie attribué à quelques hommes exceptionnels du passé. Il n'y 
a plus de limites aux désirs ni aux ambitions privées, même si elles vont à l'encontre des intérêts de la 
communauté tout entière. Le pouvoir se montre désabusé et les représentants du peuple n'inspirent plus 
la confiance d'hier. Ce sont des hommes de métier, complètement otages de la pensée technicienne, et 
en décalage autant spirituel que matériel avec le vécu des masses. 
 
 

III.- Le populisme : un phénomène politique insolite et hétéroclite 
 

Le populisme désigne politiquement, à l'origine, une composante nihiliste du mouvement 
révolutionnaire russe au XIX-e siècle. La polémique à ce sujet est virulente. Les «populistes» russes 
sont férocement combattus à la fois par le régime tsariste et l'intelligentsia marxiste. A la victoire des 
bolcheviks, seule l'appréciation négative portée par Lénine est restée comme référence. Plus tard, le 
terme «populiste» est devenu, dans la propagande communiste, une manière péjorative de stigmatiser 
les tendances « centristes » accusées de nier la lutte des classes et de promouvoir une politique 
«transclassiste» de solidarité nationale. C'est le début des amalgames. 

Le concept est resté équivoque. Le phénomène populiste demeure un des dilemmes de la 
science politique actuelle. Ainsi, un concept mal défini, aux origines confuses et à forte charge 
polémique est venu s'ajouter à la typologie charismatique. Pour certains, dans le contexte européen, par 
exemple, la perception du populisme oscille entre un «fascisme doux» et un «démocratisme 
démagogique». Tandis que, pour d'autres, le même terme, mais dans une situation différente, sud-
américaine par exemple, peut être associé à l'idée d'un processus progressiste de «réformes», qui se 
situe entre les traditions libérale et socialiste, devant l'injustice sociale. Ainsi le populisme du tiers 
monde est jugé plutôt prédémocratique qu'antidémocratique.  

La majorité des spécialistes (Canovan, 1981, Ionescu et Gellner, 1970) s'appliquent à construire 
le concept du populisme à partir de ses paradoxes, selon le contexte, les références culturelles et les 
croyances qu'il doit servir. Ainsi, certains indices semblent le caractériser plus que d'autres : 

a) C'est un type de mobilisation sociale et politique contre l'establishment et les élites au 
pouvoir au nom de la souffrance populaire, mais qui combine pêle-mêle des aspirations modernes avec 
d'autres plus archaïques. 

b) C'est la réaction charismatique populaire par excellence, qui se manifeste dans une situation 
de crise démocratique, et dont les formes sont celles de la contestation et de la révolte, plutôt que celles 
de la rupture violente et révolutionnaire. 

c) C'est une action sociale et politique abrupte et rapide, dont l’objectif est de changer de régime 
politique, mais sans un plan stratégique net ni une idéologie structurée. 

d) C'est un style affectif de relations politiques, une orientation pragmatique, qui se matérialise 
dans un mouvement de masses transclassiste, incarné dans un personnage charismatique qui domine et 
tire les ficelles du pouvoir. 

e) C'est une logique discursive rhétorique, qui exploite avec acuité les symboliques des masses.  
 



 48 

Par ailleurs, la logique de l'appel au peuple utilisée par les mouvements populistes est un 
présupposé à la fois sur ce que vaut et sur ce que veut le peuple. Le «demos» et «l'ethos» s'entremêlent 
dans un «pathos» qui frôle la rupture totale, pour finir dans un compromis réformiste qui permet que le 
conformisme retrouve sa place et la politique sa forme. 

La diversité des manifestations populistes du XXe siècle a fait de l'élaboration d'une théorie 
générale cohérente une tâche presque impossible. Les typologies sont trop contradictoires et peu 
éclairantes. Quant aux comparaisons, elles sont grotesques. Pourtant, une certaine idée du processus 
populiste est envisageable autour de trois repères sociologiques : le besoin d'intégration sociale, les 
poussées de la modernisation et les résidus nationalistes. 

Un point de départ est de juger le populisme comme un «mécanisme socio-politique» 
d'intégration nationale. Ainsi, le mouvement populiste dérive d'un double processus de tension sociale : 
celle qui existe entre les secteurs développés et périphériques dans une même société, et celle qui se 
produit entre sociétés dominantes et dominées. 

Comment explique-t-on le populisme ?  
Aucune théorie générale n’existe. Ce sont principalement les théoriciens sud-américains qui ont 

apporté les hypothèses les plus cohérentes :  
Pour le sociologue argentin G. Germani (1968), probablement le plus influent des théoriciens 

du populisme, les mouvements de type populiste trouvent leur justification dans l'asynchronie du 
passage d'une société traditionnelle à une autre plus moderne. La gestion sociale et politique de 
l'ajustement est prise en charge par les mouvements charismatiques et leurs leaders, faute d'une élite 
gouvernementale capable d'affronter les tâches de mobilisation et d'intégration des masses, autrement 
dit : le développement d'une plus grande participation et l'investissement des groupes sociaux à faible 
degré d'insertion. Ce processus exige une maîtrise trop complexe pour l'appareil bureaucratique, trop 
lourd et trop rapidement débordé pour y faire face. Paradoxalement, c'est le charisme qui tisse les liens 
affectifs nécessaires à la mise en place de l'innovation, afin de créer les passerelles culturelles et 
organisationnelles nécessitées par la fusion sociale. 

Pour Laclau (1978) le mouvement populiste s'élève contre le statu quo maintenu par le «bloc 
dominant». C'est tout le régime qui est remis en cause. La crise est le résultat de l'incompétence, voire 
de la corruption, des politiciens et de l'élite technocratique gouvernante. La droite et la gauche n'étant 
que les faces d'une même médaille, le mouvement populiste se présente comme la seule alternative, 
dont l'idéologie dépasse les clivages anciens et s'enracine dans les traditions populaires de la nation. 
D'où l'utilisation affective des mythes et des symboles d'origine nationaliste et antimoderniste. Les 
cibles sont les secteurs les plus touchés par la crise, les déçus de la politique, les indécis et les 
nostalgiques de la tradition. 
 
 

Le discours populiste : une rhétorique chaleureuse et persuasive 
 

Peu doctrinaire, avec un idéal collectif, construit sur l'expérience personnelle, le leader populiste 
est un orateur redoutable. Un élément révélateur de la dialectique du discours populiste est l'utilisation 
de la troisième personne. Ainsi, l'orateur populiste produit un effet de dédoublement. Il s'agit d'un 
procédé rhétorique qui situe le sujet (ou le groupe) comme un personnage à statut spécial. La flexibilité 
des idées est bien plus grande et s'oppose, sans fard, aux discours des technocrates et à la langue de 
bois de la classe politique. Le sens de la justice sociale, le raisonnement de bon sens et l'intelligence 
des situations font que ses interventions sont perçues à la fois comme une conversation familiale et une 
réunion de «Café du Commerce», mais la différence est dans la forme qui induit une volonté d'action 
contagieuse. Si le contenu est moins visible, c'est en partie à cause d'une certaine pédagogie spontanée 
qui n'introduit que ce que la majorité peut assimiler à un moment donné. 
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La pertinence politique du discours populiste n'est pas tant dans ses propositions que dans ses 
refus. Ce qui rend populiste un discours, c'est la façon d'articuler l'interpellation du pouvoir en place, 
avec la contestation de masse et l'utilisation d'une idéologie transversale qui touche toutes les couches 
de la population. 

Les grands thèmes du populisme sont récurrents, mais correspondent assez bien au vécu 
populaire et aux conséquences de la crise qui lui sert de toile de fond, plus qu'à un projet idéologique 
de circonstance. L'appel au peuple est une autre constante du discours populiste. Le leader populiste 
l'utilise de deux façons : comme une demande de déligitimisation du pouvoir en place, afin de proposer 
un nouveau pouvoir, ou comme un moyen de légitimation d'une partie de l'échiquier politique pour 
dégager une alternance gouvernementale. 

Posons, enfin, la question de fond : quelles sont les caractéristiques du discours populiste ?  
 Nous retiendrons ici que certains indices, les plus fréquents et les récurrents.  À savoir :  

 
�  Langage simple, peu technique et facilement compréhensible par tous.  
� La logique pleine de bon sens 
� L’argumentation est pragmatique  
� La gestuelle est accompagner assertivement la parole. 
� Les paroles ont un élan collectif et une vision d’avenir. 
� L’éloge du peuple et de l’identité nationale forme reste le cadre permanent. 
� La posture anti-système et la critique des élites dirigeantes. 
� La prise en charge discursive autour d’un « je » toujours mis en avant. 
� L’opposition entre « eux-nous ».  
� Les référents les plus évoqués sont : la nation, le peuple, l’élite (connotée négativement), la 

patrie, la souveraineté, les valeurs traditionnelles... 
� L’utilisation massive des figures de rhétorique et de style. 
� L’enchaînement des mots qui renvoie à un rythme entraînant.  
� L’utilisation, très souvent, de la troisième personne en parlant de soi-même. 
� Le style franc-parler qui casse la langue de bois de la politique traditionnelle.  
� La sémantique est à forte charge affective. 
� La référence permanente à l’appartenance et l’enracinement personnel au pays. 
� La dramatisation et théâtralisation des enjeux et des choix politiques.  
� L’évocation des grands mythes (nationaux) fondateurs et des légendes ou des images 

populaires. 
 

Faut-il rappeler encore que le leader populiste est un self made man. C'est une figure qui s'est 
forgé sa propre légende, dont la popularité se révèle abruptement face à un grand défi devant lequel 
d'autres ont reculé ou échoués. C'est quelqu'un qui traverse le firmament social et politique comme un 
météore avec beaucoup de prestance et une parole fracassante, et offre une issue à une situation 
bloquée. C'est une figure qui se distingue des autres par la plasticité pragmatique et l'habileté 
exubérante avec laquelle elle féconde le temps du changement.  

Résumons : l'attitude de base est celle du contact direct et du dialogue avec tous. La 
communication est horizontale et chaleureuse. Les échanges sont ouverts, vivaces, directs. C'est l'image 
vivante de l'homme disponible, simple, qui apparaît sans affectation ni calcul et capable de cristalliser 
l'idéal de fusion de tout le monde. Enfin, c'est un producteur de sens et un émetteur d’énergie et de 
chaleur humaine dans un monde en déficit dominé par la froideur des gouvernants. 
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IV.-  Faut-il conclure par la question brûlante : y a t il un usage positif du charisme? 
 

Bon usage du populisme ? Oui, mais à doses homéopathiques dans un cadre républicain. Car, si 
le populisme est une réaction populaire, plutôt spontanée, contre le statu quo, l'immobilisme et les 
privilèges d'une caste politique au pouvoir, alors c’est un mouvement qui dégage une dynamique 
participative et un élan de liberté. Dans certaines conditions et en fonction des qualités humaines du 
leader, l'histoire démontre que le changement peut s’effectuer en accord avec les principes républicains 
et la pratique démocratique. Certes, ce n'est pas toujours le cas. L’expérience des pays du tiers monde 
est un grand chantier à ciel ouvert, riche en exemples et en contre-exemples. Aussi, les États-Unis 
ajoutent à la légende positive du populisme avec leurs grandes figures charismatiques.  

Les anathèmes contre le populisme ne sont pas toujours justifiés. C’est le résultat d’une 
confusion due à la propre histoire du terme, aux distorsions faites pas ses adversaires, mais surtout au 
manque d'analyse approfondie, qui renforce les amalgames. Ainsi, dédiaboliser le populisme 
charismatique est la condition nécessaire pour retrouver le meilleur antidote contre l'autoritarisme – 
charismatique ou pas –, c'est-à-dire : le dialogue, la parole libre et raisonnée. Le populisme n'est pas la 
cause, mais la conséquence, du déséquilibre social. Encore mieux : la présence du populisme est une 
manière de s'en sortir lorsque tout est bloqué. Enfin, la vitalité du charisme se nourrit des effets pervers 
de la gestion technocratique des crises. Weber a rappelé lui-même que, si le principe charismatique de 
légitimité est interprété dans un sens autoritaire, il peut aussi être perçu dans un sens antiautoritaire.  
 Permettez-moi de conclure en formulant un vœu. Si la théorie du populisme reste à faire, je 
pense que la psychologie politique peut relever ce défi, mais à condition de retrouver ses outils de 
recherche en deçà des approches scientistes imposées par la translation mécanique de la méthode des 
sciences naturelles aux sciences humaines.  

Rien de mieux, finalement, pour resituer la question du leader charismatique à sa juste place, 
qu’entendre la voix d’un poète politique, Victor Hugo, lorsqu’il dit :  

«Toutes les fois qu’un homme est dans des conditions d’intelligence telles que ses 
contemporains viennent à lui comme à un réservoir, comme à une source… Critiquez, analysez, 
blâmez, raillez, à votre aise, indignez-vous, déclarez chose trouble, mêlée et impure ce dont il a rempli 
tous ces vases, toutes ces têtes, n’importe, cet homme est grand. Vous pourrez avoir raison contre lui 
dans le détail; à coup sûr il a raison contre vous dans l’ensemble.»  

Je reste persuadé que le poète à raison.       
          
(*) Ces idées se trouvent développées dans nos ouvrages « Le Leader charismatique » (1998) DDB, 
« Le Populisme » (1999). PUF et « De l’âme et de la cité » (2004) L’Harmattan. 
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CONSTRUCTIONS ET RECONSTRUCTIONS IDENTITAIRES 
DES ROUMAINS DE  HONGRIE (LE DÉPARTEMENT DE 

HAJDU-BIHAR). DES VILLAGES AUX ÉGLISES 
CONFISQUÉES OU FERMÉES 

 
Gheorghe SISESTEAN  

 
 

1. Histoire et démographie 
 

Le 13 juin 1919, le Conseil Suprême de l’Entente accepte la nouvelle frontière roumano-
hongroise, déterminée sur le terrain par une commission interalliée formée  de spécialistes anglais, 
américains, français et italiens. Cette nouvelle ligne de frontière sera notifiée au gouvernement roumain 
le 12 octobre 1919. La nouvelle frontière entre la Roumanie et la Hongrie a été tracée en appliquant le 
principe ethnique, principe qui a rendu possible l’apparition des nouveaux Etats de l’Europe Centrale et 
Orientale, après la chute de l’Empire Austro-Hongrois. En dépit de ce principe, durant la longue 
période de domination impériale, sous laquelle vécurent des peuples entiers de cette partie de l’Europe, 
de puissants mélanges ethniques eurent lieu, qui rendirent très difficile la détermination des nouvelles 
frontières. Le principe de l’auto-détermination dans un cadre ethnique a représenté le paradigme 
général, mais, sur le terrain, les choses ont été extrêmement compliquées dans le cas des  localités 
possédant des populations multi-ethniques ou dans celui des enclaves  ethniques. Une telle situation est 
caractéristique des localités situées sur l’actuelle frontière entre la Roumanie et la Hongrie et explique 
que des communautés hongroises soient restées sur le territoire de la Roumanie, et des communautés 
roumaines sur celui de la Hongrie.  
 Nous désirons examiner la situation des localités dépendant de l’ancien département de Bihar 
(Bihor, actuellement Hajdu-Bihar), qui se sont retrouvées sur le territoire de la Hongrie et dont la 
population est roumaine. Nous chercherons à analyser les mécanismes sociologiques qui ont entraîné, 
au cours du XX -e siècle, la disparition de communautés entières ou, dans d’autres localités, la 
puissante réduction démographique de la population roumaine. Pour commencer, nous utiliserons les 
données statistiques du recensement hongrois de 1900, pour y repérer les localités possédant une 
population roumaine et nous présenterons en parallèle la situation actuelle. Il faut préciser que, en ce 
qui concerne la période contemporaine, nous ne disposons que partiellement de données statistiques 
issues de recensements; nous utilisons premièrement les données obtenues par une recherche de terrain 
accomplie en 2000 dans les localités orthodoxes ou gréco-catholiques du département de Hajdu-Bihar. 
Ces données ont été obtenues dans les paroisses orthodoxes on utilisant les registres paroissiaux ; dans 
la localité gréco-catholique de Bedeu, l’utilisation de cette méthode a été impossible car le prêtre du 
lieu a déclaré qu’il n’existe pas de Roumains dans la localité, que les gréco-catholiques de Bedeu ne 
sont pas roumains. Dans de tels cas, nous avons alors discuté avec la population de la localité et avec le 
président de l’auto-gouvernement local roumain pour établir des estimations sur le nombre actuel de la 
population roumaine. 
 Nous comprenons par la notion de “population roumaine” la population qui affirme d’elle-
même cette identité ethnique. Il faut préciser que, dans la situation actuelle des communautés 
“roumaines” de la Hongrie, l’appartenance ethnique (auto-affirmation) n’est pas toujours associée à la 
même appartenance linguistique ; une personne peut ainsi se déclarer “roumaine” sans connaître le 
roumain,  étant de langue maternelle hongroise. Dans ce cas, très répandu, la nature de l’appartenance 
ethnique déclarée est une question personnelle déterminée par des variables extralinguistiques, comme 
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par exemple: l’origine ethnique des parents, la tradition familiale ou communautaire, et la confession. 
De nombreuses fois, les personnes se déclarent “roumaines” parce que elles ont été baptisées 
“orthodoxes” ou “gréco-catholiques”, leurs parents étant des Roumains orthodoxes ou gréco-
catholiques. Dans de telles situations, très fréquentes pour les générations de moins de 50 ans, la langue 
maternelle est le hongrois et la personne se déclare “hongrois d’origine roumaine”, sans aucun lien ni 
avec la langue ni avec la tradition roumaine. L’Eglise, dans cette situation, ne fonctionne pas comme 
une institution de conservation de l’identité et de la culture ethnique. D’une part, bien que dans les 
milieux orthodoxes, après 1997, les prêtres soient roumains (venus de Roumanie), ils utilisent à la 
messe d’abord le hongrois - ils ont justement été sélectionnés en Roumanie parmi les prêtres 
magyarophones - parce que c’est la langue connue de toute la population. D’autre part, les fidèles qui 
se rendent à la messe sont peu nombreux et âgés. Dans les communautés gréco-catholiques roumaines, 
comme par exemple à Bedeu (en hongrois Bedö), la messe était dite en hongrois déjà durant l’entre-
deux-guerres (l’actuel prêtre ne connaît aucun mot de roumain) et, après 1919, quand la nouvelle 
frontière a été établie, la communauté a été soustraite à l’autorité de l’évêché roumain d’Oradea pour 
entrer sous l’autorité de l’évêché hongrois de Hajdudorog (créé en 1912 pour la population gréco-
catholique roumaine et ruthène magyarisée, du Nord - Est de l’ancienne Hongrie). 
 Dans les villages où se trouvaient de petites communautés roumaines, gréco-catholiques ou 
orthodoxes, ces communautés n’ont souvent pas possédé d’églises en propre et leur population était 
ainsi obligée de se rendre dans d’autres villages pour suivre les activités religieuses. Dans ce cas, les 
communautés roumaines ont souvent été assimilées à la population hongroise en passant au romano-
catholicisme ou au protestantisme. Cela montre que les identités confessionnelles défaisaient en partie 
les identités locales puisque les paroisses étaient ainsi sur plusieurs villages. La paroisse apparaît 
comme un facteur concret de construction de cette identité locale. 
  Mais voici la situation statistique des localités en 1900, conformément au recensement 
hongrois1). Les recensements hongroises de la période dualiste (les recensements de 1869, 1880, 1890, 
1900 et 1910) ont utilisé comme critère d’identité ethnique la langue maternelle des personnes 
enregistrées et non les affirmations personnelles, ce qui a généré beaucoup de confusions, surtout dans 
des zones de  bilinguisme ou trilinguisme. En partant du recensement de 1900, on peut voir que dans de 
nombreuses localités déjà, le nombre des orthodoxe et gréco-catholiques pris ensemble est plus grand 
que le nombre de Roumains déclarés, ce qui signifie qu’une partie des fidèles de ces deux confessions 
sont déjà magyarisés au début du XX- e siècle. Nous présentons la situation des localités qui sont resté 
en Hongrie (il faut mentionner que l’unité administrative correspondant au département est nommée en 
hongrois “megye” et que les sous-unités d’un département sont nommées “járas”, c’est-à-dire “cercle”, 
ce qui correspond  en roumain à l’unité administrative nommée “plasa”): 
 
 

Le département de Bihar (Bihor) 
Le cercle (plasa-járas) Berettyóújfalusi-1900 

La localité Total Roumains Gréco-
catholiques 

Orthodoxes Savent 
l’hongrois 

Berettyószentmárton 1527 6 30 179 1527 

Berettyóújfalu 7723 1 54 227 7713 
Csıkmı 3583 59 - 179 3577 
Darvas (Darvaş) 1286 57 1 503 1282 
Esztár 1621 16 23 43 1618 
Furta 1985 10 - 30 1984 
Gaborjan 1636 - - 30 1636 
Henczida 2251 - 45 51 2251 
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Pocsaj (Pocei) 3046 1472 1473 20 2811 
Szentpáterszeg 1793 - - 5 1793 
Váncsod 1874 3 19 59 1873 
Vekerd (Vecherd) 467 449 - 449 373 
Zsáka (Jaca) 3123 22 13 774 3123 

 
  

A l’exception de Pocei, Jaca, Darvaş et Vecherd, où se trouvent encore des orthodoxes ou 
gréco-catholiques (moins des Roumains), il ne reste dans les autres localités ni Roumains ni gréco-
catholiques ni orthodoxes car, tout au long du XX- e siècle, cette population a été assimilée du point de 
vue ethnique comme du point de vue religieux. 

A Pocei (Pocsaj, en hongrois), l’église gréco-catholique a été construite en 1743. Les registres 
de la paroisse commencent en 1737, et sont appelés “şematisme2)” (des publications périodiques des 
évêchés où sont présentées les communautés gréco-catholiques avec le nombre de fidèles, l’ethnie, les 
autres confessions de la localité, le nom du prêtre, l’état de l’église et d’autres informations concernant  
la paroisse). A partir de 1912, cette communauté gréco-catholique fut soustraite à l’autorité de l’évêché 
roumain d’Oradea et soumise à la juridiction du nouvel évêché hongrois de Hajdudorog, qui y 
introduisit  la messe en hongrois. Cinq personnes se sont déclarées roumaines au recensement de 1980, 
huit au recensement de 1990. A l’école, il n’existe pas de cours pour  apprendre la langue et la 
littérature roumaine. 

Le village de Jaca (en hongrois, Zsáka) se  trouve sur la route principale établissant la liaison 
entre deux villes importantes de l’Est de la Hongrie: Debrecen et Békescsaba, à environ 30 kilomètres 
du point de frontière Biharkeresztes-Borş. Le village est mentionné dans un document datant de 1212, 
pourvu d’une citadelle détruite depuis. En 1322, il est mentionné avec le nom d’Izsilaka et comme 
possédant un prêtre Isac3). La localité était en la possession de l’évêché romano-catholique d’Oradea. 
Au long des siècles, la localité fut la propriété de différents nobles hongrois. La présence de Roumains 
à Jaca est ancienne; les Turcs y trouvèrent des Roumains et mentionnent leur existence dans des 
documents du XVIIe siècle. Dans le passé, le village a été partagé en deux: le quartier roumain et le 
quartier hongrois (les hongrois de Jaca sont protestants), chaque ethnie ayant sa propre église, les deux 
quartiers ethniques étaient rassemblés autour des églises.  A Jaca, il exista une importante communauté 
roumaine orthodoxe; un document de 1770 montre l’existence de 60 familles de Roumains et de deux 
prêtres pour cette population. Les orthodoxes ont possédé une église en bois, mentionnée par les 
conscriptions de 1779 et 1786. En 1791 y fut construite l’actuelle église en pierre ayant pour patrons 
Les Saints  Archanges Michel et Gabriel 4).  

La liste des prêtres de Jaca comprend une longue série de prêtres roumains: en 1772 Timotei 
Petru, en 1783, Petru Lazar, suivi par son fils. En 1823, le prêtre est Nicolae MărcuŃiu, qui était aussi 
instituteur à l’école confessionnelle. A partir de 1853,  Dimitrie Netea est prêtre, puis, après 1868, 
Ştefan Neteu, jusqu’en 1878, quand Beneamin Iuliu lui succéda pour une année. De 1879 à 1888, Toma 
Păcală est mentionné comme prêtre et, de 1888 à 1889, Sigismund Bejan puis, de 1899 à 1901, Partenie 
Roman et, jusqu’en 1909, Adrian Desecan, puis jusqu’en 1920, Popa Nestor. La chute de l’Empire 
Austro-Hongrois eut des conséquences dramatiques sur la vie religieuse des Roumains de Jaca, qui sont 
restés isolés de l’autre côté de la frontière. La vie religieuse se décomposa; de 1920 à 1936, les 
Roumains de Jaca n’ont pas eu de  prêtre. La mémoire collective des habitants orthodoxes du village 
est restée marquée par le souvenir des „enterrements sans prêtres”. En 1932 l’école confessionnelle qui 
ouvrit ses portes au début du XIX- e siècle est fermée 5). De cette période date le complet changement 
linguistique. Le prêtre Cosmin Pop, qui est actuellement le prêtre de la paroisse, nous dit que, à l’arrive 
à Jaca du prêtre Cornel MândruŃău, en 1936, la population orthodoxe ne parlait pas le roumain mais 
connaissait leur origine roumaine. Le manque d’église et d’école  roumaine mit fin à un processus 



 55 

historique d’assimilation commencé avant l’année 1920. Le recensement hongrois de 1900 indique déjà 
les dimensions du processus: à Jaca, seuls 22 habitants de langue maternelle roumaine sont enregistrés, 
mais on note toutefois une grande communauté orthodoxe de 774 personnes. Actuellement, le prêtre 
Cosmin Pop estime qu’il y vit environ 80 orthodoxes (estimation issue du nombre de personnes ayant 
payé la taxe annuelle à l’église) or seules 10 personnes, premièrement des vieilles femmes, se 
considèrent roumains et participent activement à la vie religieuse de l’église. Aucun habitant ne parle le 
roumain et le prêtre accomplit la messe et toutes les cérémonies religieuses en hongrois. 

En examinant les recensements hongrois, on peut constater qu’au recensement de 1980, sur une 
population totale de 2233 personnes, 18 personnes se déclarent roumaines; au recensement de 1990, 17 
personnes sont enregistrées qui se déclarent roumaines. Voilà que même les recensements hongrois 
mettent en évidence la dernière étape du processus d’effacement ethnique ; dans ce cas, l’appartenance 
ethnique déclarée n’est pas associée à la connaissance de la langue roumaine. La déclaration 
d’appartenance ethnique répond à d’autres déterminismes: la religion orthodoxe et le maintien de la 
conscience identitaire. 

L’église de Jaca a détenu quelques exemplaires de livre religieux d’une grande valeur culturelle, 
comme par exemple le Chiriacodromionul mitropolitului Ştefan, imprimé a Bucarest en 1732, par la 
Métropolie de la Valachie. Ces livres sont importants parce qu’ils démontrent la relation existant entre 
les communautés orthodoxes de Hongrie et les centres religieux de Valachie, de Bucarest ou 
Târgovişte, où ont été imprimés ces livres en roumain avec une graphie cyrillique. D’autres livres, 
comme par exemple Minologhionul lui Grigore Maier, imprimé en 1781, à Blaj, par la Métropole 
gréco-catholique de Transylvanie, démontre qu’après le passage d’une partie de la population roumaine 
au gréco-catholicisme au début du XVIIIe siècle, il ne s’est pas produit de rupture absolue entre les 
deux religions: des livres religieux orthodoxes imprimés en Valachie où en Moldavie ont circulé dans 
les milieux gréco-catholiques roumains et, en parallèle, des livres imprimés par les gréco-catholiques 
ont été utilisés dans les milieux orthodoxes. . Donc l’identité roumaine aurait prévalu sur l’identité 
orthodoxe ou gréco-cathloique. 

La localité de Darvaş a aussi possédé une grande communauté orthodoxe au début du XX- e 
siècle, de plus que 500 personnes. Des orthodoxes, seules 57 personnes sont enregistrées comme de 
langue maternelle roumaine au recensement de 1900; comme à Jaca, le reste des Roumains est 
enregistrés comme de langue maternelle  hongroise. Actuellement, à Darvaş, on ne trouve personne qui 
sache le roumain. En ce qui concerne ceux qui s’affirment roumains, le recensement de 1980 dénombre 
18 personnes et celui de 1990, quatre. A présent, hors de l’église orthodoxe, rien ne montre qu’autrefois 
a existé à Darvaş une puissante communauté orthodoxe roumaine.  

Le village est situé dans une région autrefois pleine de marécages, comme l’a été toute la région 
située entre la rivière de Tisa et la région de collines située à l’ouest des Carpates Occidentaux. La 
localité de Darvaş est mentionnée dans les documents du Moyen-Age pour la première fois en 1396, 
quand les villages de la région et la cité de Cheresig (actuellement en Roumanie) sont donnés à la 
famille des nobles Csáky. Le village est mentionné sous le nom de Daures6).  Au XVIII- e siècle, les 
Roumains orthodoxes de Darvaş construisirent une église ayant pour patrons les Saints Archanges 
Michel et Gabriel7). Nous possédons aussi la liste des prêtres de Darvaş: Ştefan Popovici (1814-1822), 
Gheorghe Hatoş (1822-1830), Gheorghe Neteu (1830-1831), Dumitru Bodea (1831-1834, Constantin 
Chiş (1834-1841), Gheorghe Beşean (1841-1849), Nicolae BoinŃi (1849-1873, Mihai Haşaş (1873-
1876), Beniamin-Iuliu Costea (1876-1886), Dimitrie Nica (1886-1895), Gheorghe Papp (1895-1920)8). 
Après 1920, la vie religieuse de la communauté de Darvaş est entrée dans une période de crise. L’école 
confessionnelle a été fermée et  la paroisse est restée sans prêtre jusqu’en 1933. 

Parmi les livres de culte, le plus précieux est Evanghelia mitropolitului Teodosie, imprimé en 
Valachie en 1682. 

Une autre localité de la région est le village de Vecherd. Le recensement de 1900 montre qu’il 
s’y trouvait 467 habitants, dont 449 étaient roumains orthodoxes.  Jusque dans les années 1950, sa 
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population parlait le roumain. Le prêtre Cosmin Pop a estimé que le village regroupe environ 180 
habitants, dont 130 à 140 ont une origine roumaine. Certains se déclarent roumains mais ne savent pas 
la langue roumaine. Cette estimation du prêtre est infirmée par les données des recensements hongrois: 
le recensement de 1980 ne mentionne aucun Roumain et le recensement de 1990 indique 4 personnes 
qui se déclarent roumaines. De telles contradictions entre les données des recensements et les réalités 
du terrain sont extrêmement répandues en ce qui concerne la population autrefois roumaine de Hongrie. 
Elles ne sont pas le fruit d’erreurs  d’enregistrement mais de l’ambiguïté identitaire des personnes de 
ces villages. Par exemple, dans le village de Apateu, quelques personnes ont reconnu se déclarer 
hongrois aux recensements, mais se déclarent roumains dans notre recherche parce que nous sommes 
nous-mêmes de Roumanie. La même chose se passe à Vecherd: devant le prêtre, ils se déclarent 
roumains orthodoxes (sans savoir le roumain) et devant les autorités, au recensement, ils se déclarent 
hongrois. 

Le village de Vecherd est mentionné dans un document du XIII- e siècle avec le nom de Vened. 
Dans un document de l’année 1333, le prêtre du village y est mentionné avec le nom de Ion9). Pour 
l’année 1779, un nombre de 36 maisons et l’existence d’une église orthodoxe en bois sont mentionnés. 
En 1786, il y avait 40 maisons dans le village, toutes habitées par des Roumains ortodoxes10). La 
nouvelle église est construite à la fin du XVIII- e siècle. Une inscription gravée dans l’autel à  
l’occasion de la rénovation de 1882 est intéressante pour l’étude de l’onomastique : “Cette Sainte 
Eglise a été rénovée par l’aide du village, avec pour dirigeants des travaux Mihai Haşiaşi-prêtre, 
Teodor Flutur-l’instituteur du village, Dimitrie Neteu-curateur de l’église, Gheorghie Bachi-notaire 
public, Moise Ardeleanu-le juge du village ( “judele satului”)… à la consécration de l’église ont 
participé Monsieur l’Eveque de Oradea, Simion Bică, le prêtre de Darvaşiu, Beniamin Iuliu Costa, le 
prêtre de Jaca, Toma Păcală. Vecherd, 23 mai 1882”11). A Vecherd, on trouve une longue liste de 
prêtres orthodoxes roumains (Petru Popovici, Zaharie Pop, Dumitru Neteu, Teodor Blajovici, Ştefan 
Neteu, Iosif Nagy, Mihai Haşiaşi, Gheorghe Cherecheş, Teodor Botău, Adrian Deşean, Traian Naghiu, 
Dumitru Haşiaş), qui prend fin en 1920, quand la paroisse est restés sans prêtre et sans école 
confessionnelle. Dans ces conditions, sans école et sans église, la conservation de l’identité ethnique a 
été extrêmement difficile. La communauté de Vecherd est restée sans prêtre jusqu’en 1942, quand 
l’église est entrée sous l’administration d’un évêché hongrois, qui y a envoyé un prêtre hongrois, Suhai 
Sándor, qui a introduit les messes en hongrois. Il est resté  à Vecherd un an seulement, suivi d’un autre 
prêtre hongrois, Varju János12). Des situations similaires d’introduction de la langue hongroise dans les 
églises orthodoxes ont été également constatées pour cette période dans d’autres villages, comme par 
exemple à Apateu et à Săcal. Entre 1945 et 1960, la messe en langue roumaine a été réintroduite par le 
prêtre Francisc LaŃina; à partir de 1999, le prêtre de la paroisse est Cosmin Pop, venu de Roumanie, qui 
rencontre beaucoup des difficultés du fait de la très faible pratique des habitants.   

Comme dans des autres paroisses, il existe à Vecherd des livres religieux provenant de 
Valachie. Les plus importants sont: Octiohul episcopului Grigorie, imprimé en 1750 en Valachie, 
Evanghelia mitropolitului Grigorie, imprimé en 1760 et Penticostarionul episcopului Partenie, 
imprimé en 1767, aussi en Valachie. 

A Vecherd, Darvaş et Jaca, la messe est dite en hongrois, seules quelques prières sont récitées 
en roumain. Dans ces villages, bien qu’il y ait encore quelques personnes qui se déclarent d’origine 
roumaine, personne ne parle le roumain (peut-être quelques vieux savent-ils encore quelques 
expressions en roumain).  D’ailleurs, à Jaca et Darvaş, villages possédant une population mixte 
(Hongrois et Roumains), le processus de magyarisation a été très fort depuis le début du XX- e siècle. 
Par contre, seuls des Roumains orthodoxes se trouvaient à Vecherd au début du XX- e siècle et la 
population a parlé le roumain jusqu’au commencement des années 1960. La collectivisation de 
l’agriculture à détruit le lien des paysans avec la propriété et la fermeture des communautés ethniques. 
Les paysans sont entrés dans un processus d’ouverture vers l’extérieur ; une nouvelle élite locale est 
née de la collectivisation, venant en général de l’extérieur du village et qui ne connaissait pas le 



 57 

roumain. Dans les nouveaux cadres sociaux, la langue hongroise est devenue la langue de  
communication. Avec la collectivisation a commencé également un grand mouvement d’exode rural 
qui a entraîné le dépeuplement des villages, touchant surtout la population jeune les jeunes générations 
qui avaient perdu le lien à la langue roumaine et aux traditions villageoises. Le processus de 
collectivisation communiste de l’agriculture a été associé à une puissante sécularisation de la société 
rurale, non seulement dans les milieux orthodoxes ou gréco-catholiques mais aussi dans les milieux 
romano-catholiques ou protestants. D’autre part, à Vecherd dans la période communiste, l’école 
primaire du village a été fermée et les enfants furent obligés de se rendre à l’école de Jaca, où ils ont 
étudié seulement en hongrois. En conséquence de la reconstruction des identités ethniques, désormais 
la question de l’introduction de cours de roumain à l’école ne se pose ni à Jaca, ni à Vecherd ou 
Darvaş. Ce qui est représentatif pour cette région, où se trouvaient autrefois des communautés 
roumaines, est que, par rapport à la Transylvanie, dans l’est de la Hongrie, le processus des 
changements identitaires s’est renforcé après 1918. Si, jusqu’en 1918, cette zone a été confrontée avec 
les problèmes particuliers aux minorités de l’Etat hongrois partageant une même situation dans d’autres 
régions, comme par exemple   en Transylvanie, après 1918, elle a totalement perdu tout lien avec la 
majorité roumaine se trouvant de l’autre côté de la nouvelle frontière. Sans prêtres et écoles 
confessionnelles et sans la protection d’un Etat capable d’assurer le maintien des identités culturelles et 
religieuses des minorités, la dénationalisation des Roumains de Hongrie est devenue plus forte après 
1918, après la destruction des deux institutions fondamentales dans la construction de l’identité  d’une 
minorité: l’Ecole et l’Eglise. 

Un autre cercle (plasă-járas) de l’ancien département de Bihar (Bihor), possédant des villages 
qui sont restés dans le territoire de la nouvelle Hongrie, est le cercle de Mezökeresztes. Nous 
présentons la situation existant en 1900 (conforme au  recensement hongrois) pour les villages où 
existaient des orthodoxes, gréco-catholiques et roumains. On peut voir, comme dans les localités 
présentées précédemment, que le nombre d’orthodoxes ou de gréco-catholiques est plus important que  
le nombre de Roumains enregistrés. La différence indique l’intensité du processus de reconstruction 
linguistique identitaire. En dépit de ce processus, à Bedeu, Apateu, Magyarhomorog, Peterd et Săcal, 
de grandes communautés roumaines ont existé au début du XXe siècle : 

 
 
Le cercle (plasa) Mezıkeresztes-1900 

La localité Total 
population 

Rouma
ins 

Gréco-
catholiqu
es 

Orthodox
es 

Personne
s qui 
savent le 
hongrois 

Ártánd 869 - 9 60 869 

Bedı (Bedeu) 630 542 527 47 498 

Berekbıszır
mény 

3340 41 3 98 3335 

Komádi 7520 48 28 546 7503 

Kırısszegapá
ti (Apateu) 

1637 715 5 718 1490 

Magyarhomor 1756 174 - 383 1714 
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og 

Mezıkereszte
s 
(Biharkereszt
es) 

3194 30 9 185 3189 

Mezıpeterd 
(Peterd) 

799 444 24 428 738 

Mezısas 1656 5 - 35 1656 

Nagykereki 1791 4 31 69 1791 

Told 592 17 - 25 592 

Szakál 
(Săcal) 

842 558 5 565 822 

 
 
Parmi ces localités, seules Bedeu, Apateu, Peterd et Săcal possédaient des églises roumaines. 

Dans cette situation, la population roumaine des autres localités a utilisé le service religieux des prêtres 
des villages où se trouvaient des paroisses orthodoxes ou gréco-catholiques. En même temps, des 
mariages intercommunautaires entre les localités a été établi un échange ont pris place entre les villages 
possédant une population roumaine, réseau d’échanges matrimoniaux dont faisaient aussi partie les 
villages de Darvaş, Jaca et Vecherd. Actuellement, les Roumains ont disparu de tous les villages de ce 
cercle (plasa) à l’exception des localités de Bedeu, Apateu, Peterd et Săcal. Les grandes communautés 
orthodoxes de Komádi, Biharkeresztes et Magyarhomorog ont été complètement assimilées par le 
passage aux protestants ou aux romano-catholiques Donc l’absence d’églises constitua vraiment un 
facteur de conversion confessionnelle Par ailleurs, là où il y avait une église sont les villages où les 
orthodoxes ou gréco-catholiques sont majoritaires. Donc il en ressort que le sanctuaire a aussi lien à 
l’identité locale du village (puisque ce sont gens eux-mêmes qui construisent et financent ces églises) ; 
il y a lien entre confession religieuse et identité locale.  Dont le sanctuaire est comme le symbole et le 
pivot : c’est lorsque l’identité confessionnelle peut se cristalliser sur un lieu de culte et se surimposer 
sur une forte identité locale.  

Dans les conditions d’absence d’écoles et d’églises roumaines qui ont donné une puissante 
.identité locale, le mariage interconfessionnel et interethnique a représenté le principal facteur du 
changement identitaire. Les petites communautés orthodoxes ou gréco-catholiques des autres localités 
sans églises ont aussi disparu. Ce n’est qu’à Bedeu, Săcal, Apateu et Peterd qu’il existe encore des 
communautés orthodoxes ou gréco-catholiques roumaines mais même alors, elles sont en voie de 
disparition en conséquence du vieillissement de la population et de la magyarisation des jeunes 
générations, dont une grande proportion est partie vers les villes.    

Le  şematism de 190013) fait apparaître qu’il existait à Bedeu une paroisse gréco-catholique 
appartenant à l’évêché d’Oradea. L’église y a été construite en 1779. Même si on y mentionne le fait 
qu’à Bedeu se trouvent des registres paroissiaux  commençant dès l’année 1785, il a été impossible de 
retrouver ces anciens registres. Le prêtre de la paroisse nous a dit qu’il n’existe des registres que depuis 
l’année 1945; nous avons vu ces registres, qui couvrent une période où tous les noms sont magyarisés 
et la messe dite en hongrois. En dépit de cela, le village de Bedeu a réussi à conserver une petite 
communauté roumaine. Pour la période actuelle, le recensement de 1980 indique l’existence de 15 
Roumains tandis que celui de 1990 en indique 48. Selon nos informateurs, cette croissance numérique 
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des personnes se déclarant roumaines peut être mise en lien avec la libéralisation de la vie politique en 
Hongrie. Actuellement, les estimations sont difficiles à établir parce que l’appartenance au gréco-
catholicisme ne se superpose pas avec l’appartenance à l’ethnie roumaine. Le président de 
l’autogouvernement roumain local, Madame Elena Szilagyi, directeur de l’école du village, considère 
que d’une population totale d’environ 300 personnes, 70% se déclarent Roumains. Selon nos propres 
observations, même si ce pourcentage est réel, le critère identitaire utilisé dans ce cas a été 
premièrement l’origine des personnes, l’ethnie des parents, et non la langue maternelle parce que seules 
les personnes âgées parlent bien le roumain à Bedeu ; d’autres habitants, même s’ils connaissent le 
roumain, parlent mal la langue et utilisent le hongrois comme langue de communication même au sein 
de leur famille. Parce qu’actuellement l’école est bilingue (les élèves ont 5 heures de roumain par 
semaine, et la géographie et l’instruction pratique sont enseignés en roumain), les élèves ont des 
connaissances de roumain, mais leur langue de communication est le hongrois. D’autre part, l’église 
gréco-catholique n’est pas une institution de conservation de l’identité ethnique, mais un instrument de 
dénationalisation. Même dans la période actuelle, la messe est dite en hongrois, le prêtre ne sait aucun 
mot de roumain, bien que des personnes âgées sachent encore des chansons religieuses ou des prières 
en roumain. D’ailleurs, la première fois que nous nous sommes rendus dans ce village, le prêtre nous a 
déclaré qu’il n’existe pas de Roumains à Bedeu, et que, de manière générale, les gréco-catholiques 
hongrois représentent une branche particulière des Hongrois et ne correspondent pas à des Roumains 
ou à des Ruthènes actuellement magyarisés. Malheureusement, du fait que les prêtres hongrois sont 
présents depuis longtemps dans les communautés gréco-catholiques, il a été pratiquement impossible  
d’obtenir d’autres informations concernant l’histoire de la communauté ou d’avoir la possibilité de voir 
des documents paroissiaux antérieurs à   la seconde guerre mondiale. 

Un autre village, Mezöpeterd (Peterd), avait  une importante communauté roumaine au début du 
XXe siècle. Dans le recensement de 1900, 444 Roumains sont enregistrés sur une population totale de 
799 habitants. Du point de vue confessionnel, 428 sont orthodoxes et 24 gréco-catholiques ce qui 
montre qu’à cette époque, les Roumains de Peterd représentaient une communauté ayant conservé à la 
fois la langue et la conscience ethnique. Les recensements hongrois de 1980 et de 1990 laissent 
entrevoir que le processus de dénationalisation de cette population a été puissant. Ainsi, au recensement 
de 1980, personne ne se déclare Roumain et, au recensement de 1990, quatre personnes seulement sont 
enregistrées sous cette identité. Donc, ce village  a comme les autres disparus de la carte ethnique des 
localités roumaines de l’Est de la Hongrie à la fin du XXe siècle.  

La première attestation  qui en soit faite remonte à 1382 ; le village avait alors une église sous le 
patronage de la Sainte Trinité14). Dans de 1773, 71 maisons habitées par des familles orthodoxes sont 
enregistrées et, dans un autre şematism de 1779, 60 maisons 15). Donc, durant cette période, le village 
est majoritairement roumain. Au XVIII- e siècle, les orthodoxes de Petred ont construit une église en 
bois  et, à la fin même siècle, ils la reconstruisent en pierre16). Nous connaissons aussi les prêtres 
orthodoxes qui se sont succédés à Peterd; une longue liste de prêtres roumains commence en 1768 et 
prend fin en 1919. Le dernier, pendant la première guerre mondiale, entre 1917 et 1919 a été Gheorghe 
Pătcaş. Après 1919, la paroisse est restée sans prêtre  jusqu’en 1935, quand arrive le prêtre VicenŃiu 
Hodoşan, pour une courte période, jusqu’à sa mort, en 1937. A partir de 1939, le prêtre Dumitru 
Ciumpilă prend la tête de la paroisse jusqu’en 195917) . Puis la paroisse est restée sans prêtre jusqu’en 
1999, où Cosmin Pop, venu de Braşov-Roumanie, y prend ses fonctions. De ce fait, la coutume 
d’enterrer les morts sans prêtre est apparue dans les années 1919-1935, les prières étant alors 
prononcées par des laïcs. Ce phénomène se reproduisit durant les années 1959-1999. 

L’église de Peterd possède aussi d’anciens livres religieux, imprimés au-delà des montagnes, en 
Valachie. On peut citer par exemple Octoihul lui Antim Ivireanul, dans la première édition roumaine, 
imprimé à Târgovişte, en Valachie, en 1712, sous le règne du prince Constantin Brâncoveanu. 
Signalons également Apostol, imprimé en Valachie en 1743, sous le règne du prince Mihai RacoviŃă. 
Le livre a été acheté pour l’église par le prêtre Vartolomei, comme il est écrit, en roumain, sur la 
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couverture : “Iată popa Vartolomei am cumpărat aceasta sf(â)ntă carte anume Apostolu cu 14 forinŃ. 
Anu dăla Hs. 1768” („Moi, le prêtre Vartolomei, j’ai acheté ce saint livre, l’Apôtre....1768”). 

Une inscription très intéressante peut être relevée sur Antiologhionul episcopului Climent, 
imprimé en 1745. Elle montre que l’église de Peterd  a été également utilisée  par les Roumains des 
villages voisins, qui n’avaient pas d’églises: „Această sf(â)ntă carte anume Meneiu este din satul 
Peterd şi Sinmarton şi Uifalaoani, Vanciodani, pă sama sf(i)ntei besereci din Peterd. Şi cine sar afla să 
o fure să fie afurisit de 318 sf(i)nŃii părinŃi. Sau cumpărat cu 30 forinŃi în anul 1788 septemvrie în 25 
de zile. Scrisem eu popa Gheorghiie Popovici din Peterd” (“Ce sainte livre…est du village Peterd et 
Sinmarton, Uifalaoani, Vanciodani pour la sainte église de Peterd. Qui veut voler ce livre sera damné 
par les 318 saints parents…l’année 1788…le prêtre Gheorghiie Popovici de Peterd”). 

Le livre fut acheté grâce à la contribution des habitants des villages de Peterd, Sinmarton, 
Uifalaoani et Vanciodani, qui utilisaient l’église de Peterd. Ces villages peuvent être identifiés sur la 
carte: Sinmarton correspond à Berettyószentmárton, Uifalaoani à Berettyóújfalu et Vanciodani à 
Váncsod. Toutes ces localités sont voisines de Peterd (actuellement Mezöpeterd) et n’ont à présent plus 
de population roumaine  ou orthodoxe.  

De la Valachie provient également Psaltirea mitropolitului Grigorie, imprimé en 1751 et 
Cazania imprimé en 1768. Signalons également Penticostarionul episcopului Partenie, imprimé en 
1767. Ce livre possède une inscription concernant un habitant de Sent Marton (Sinmarton), Vereş 
Gavril qui a donné l’argent nécessaire à la restauration du livre, faite en 1845 à Oradea: „Această sfântă 
carte cu numele Penticostariu s-au legat pe seama bisearicii de L. G. N. U. (n. n. orthodoxe, donc de 
lois grecque sans union avec Rome) a Peterdului, prin cheltuiala lui Vereş Gavril lăcuitorului din B. 
Sent Marton (n. n. Berettyószentmárton). PreŃul legării a fost de 9 forinŃi în bancă...” (Ce saint livre 
ayant le nom Penticostariu a été restauré pour l’église orthodoxe de Peterd, par l’argent de Vereş 
Gavril, habitant de B. Sent Marton...”). Donc, au milieu du XIXe siècle, on trouvait encore à 
Berettyószentmárton des Roumains orthodoxes riches et bons croyants qui aidaient l’église de Peterd. 

Il est intéressant de noter qu’à Peterd, comme dans d’autres villages orthodoxes, des livres 
gréco-catholiques imprimés à Blaj circulaient. Citons par exemple Octoihul de Blaj imprimé en 1760, 
où est mentionné sur la page de garde : „...acum a doua oară aşezat şi tipărit după rânduiala bisearecii 
Răsăritului. Sub stăpânirea prea înălŃatei împărăteasei Râmneanilor prinŃeasei Ardealului...Doamnii 
Doamnii Măriei Teresii. Cu bl(a)gosloveniia celor mari. Tipărit în Blaj. În Tipografia  Mânăstirii 
Bunei Vestiri. Anii de la Hs. 1760. De Petru Popovici Tipograful Râmniceanul”. („ imprimé pour la 
deuxième fois –la deuxième édition- après les règles de l’Eglise de l’Orient sous le pouvoir de la 
grande impératrice de Rome, la princesse de la Transylvanie, Marie-Thèrese...Imprimé à 
Blaj...1760...”.  Un autre livre de Blaj est Triodionul imprimé en 1771, restauré à Oradea en 1905, avec 
l’argent de „Ştefan Magyari cel betrân, morariu” („Ştefan Magyari, le vieux, le meunier”) de Peterd18) . 

On aurait dans ce cas une primauté de la solidarité nationale et culturelle voir liturgique 
(identité roumaine, même type de liturgie) sur l’identité religieuse (les gréco-catholiques préfèrent les 
lieux de culte orthodoxes aux lieux de culte romains catholiques). Ou même primauté de l’identité 
locale (dont parlera Zerilli) : on fréquente la paroisse du village, quelle qu’elle soit. C’est très 
intéressant parce qu’on voit là une situation différente de la situation en Transylvanie aujourd’hui où 
orthodoxes et gréco-catholiques se battent et tiennent tous à avoir leur propre église Quant on a un 
« adversaire commun », un « autre » à qui s’opposer (ici hongrois protestants et catholiques) on s’allie, 
mais sinon, on commence tout de suite à se diviser.  

Nous avons présenté du point de vue historique et démographique la situation des villages où 
nous avons effectué des recherches sociologiques en 2000. D’autres localités en partie roumaines 
existaient en 19000 dans l’ancien département de Bihar, mais nous n’avons malheureusement pas eu la 
possibilité de nous rendre dans toutes ces localités. Dans les annexes, nous présentons la situation 
existant en 1900 dans ces localités restées depuis sur le territoire de la Hongrie. 
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2. Les mécanismes du changement identitaire. Le rôle de la confession dans les constructions 
et reconstructions identitaires 

Dans la recherche faite au sein des communautés orthodoxes et gréco-catholiques de l’Est de la 
Hongrie, j’ai trouvé dans quelques villages les registres de la paroisse concernant les baptêmes, les 
mariages et les enterrements. Dans les villages de Săcal et d’Apateu qui furent les principaux centres 
orthodoxes de la zone et dotés d’églises, j’ai trouvé des registres paroissiaux qui permettent de 
mettre en évidence les processus de construction et de reconstruction identitaire sur quelques points: 

1. le passage de l’orthodoxie ou du gréco-catholicisme au protestantisme ou au romano-
catholicisme, comme indicateur d’une nouvelle identité ethnique et religieuse; 

2. les stratégies matrimoniales comme forme de conservation identitaire ethnique et religieuse 
ou, au contraire, comme forme d’une nouvelle construction identitaire; 

3. l’onomastique, le choix des noms au baptême comme expression du maintien identitaire ou 
au contraire comme expression du passage à une nouvelle identité. 

Dans la paroisse de Săcal, nous avons trouvé un registre très interessant. Il s’agit d’un registre où le 
prêtre a mentionné des personnes orthodoxes qui ont renoncé à cette confession en passant au 
romano-catholicisme ou au protestantisme. Ces personnes habitaient dans le village de Săcal mais 
aussi dans les villages voisins qui avaient des communautés orthodoxes mais étaient dépourvus 
d’églises et ont donc  utilisé l’église de Săcal (Komádi, qui comptait 500 orthodoxes au début du 
XX- e siècle, mais n’en compte plus un seul aujourd’hui ; Biharugra, Biharkeresztes, Zsadány, 
Magyarhomorog, dont les communautés ont également disparu). Ce registre mentionne les 
conversions qui ont eu lieu entre 1942 et 1944, quand, en trois ans seulement, 36 personnes sont 
passées de l’orthodoxie (une personne était gréco-catholique) au romano-catholicisme ou au 
protestantisme. Ce registre donne des informations qui permettent de reconstituer les situations  de 
changement identitaire:  

a. Une mutation linguistique, beaucoup de documents mentionnent que la personne “ne sait pas le 
roumain et ne peut pas comprendre la langue de la sainte messe” (“nu ştie româneşte şi nu înŃelege 
limba sfintelor slujbe”). Une telle situation est spécifique des localités multiconfessionelles et 
dépourvues d’églises. Lentement, le bilinguisme de la population roumaine fut remplacé par le 
monolinguisme hongrois. Un autre facteur tient aux mariages interreligieux. Un enfant baptisé par 
les orthodoxes peut, plus tardivement, changer de confession du fait qu’il a reçu une éducation 
monolingue, dans la seule langue hongroise. 

b. Le mariage interconfessionnel et le renoncement à la confession orthodoxe. Ces situations sont 
particulières à la période de l’entre-deux-guerres, surtout pour les localités multiconfessionnelles. 
Evidemment, dans tous ces cas de figure, les changements confessionnels sont associés à des 
changements ethniques. 

Pour le village de Apateu, les registres des mariages commencent en 1930 et prennent fin en 1995, 
quand a été enregistré le dernier mariage dans la paroisse orthodoxe. L’analyse du nombre des 
mariages de la série statistique nous a permis de constater l’existence de deux modèles de mariages: 

a. le modèle traditionnel,  entre 1930-1960, caractérisé par un nombre élevé de mariages à la 
paroisse orthodoxe. 

b. le modèle de la dissolution  identitaire ethnique et religieuse, qui a commencé au début des 
années ’60. Il est marqué par un nombre réduit de mariages par an jusqu’en 1974, et, après cette 
date, par de longues périodes  sans mariages (de 1975 à 1982, puis de  1983 à 1995, aucun 
mariage n’a été enregistré. En 1995 a été enregistré un seul et dernier mariage).  
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Le modèle traditionnel de la nuptialité a les dimensions suivantes: l’âge du mari est plus élevé que 
celui de sa femme, et le divorce et le concubinage sont des phénomènes très rares; d’autre part, les 
stratégies maritales sont premièrement endogames. L’endogamie peut se manifester comme: a) 
endogamie territoriale : le partenaire fait partie de la même communauté villageoise b) endogamie 
confessionnelle : le partenaire appartient à la même confession. D’habitude, l’endogamie territoriale 
est associée à l’endogamie confessionnelle ; les communautés sont alors très fermées et conservent 
une forte identité. 

En ce qui concerne les Roumains et les Hongrois, l’endogamie religieuse était associée à une 
endogamie ethnique, le critère religieux étant étroitement associé au critère ethnique (les Roumains: 
orthodoxes ou gréco-catholiques, les Hongrois: protestants, romano-catholiques ou unitariens). 
Donc, selon le modèle traditionnel, le mariage intra-confessionnel correspond aussi à un mariage 
intra-ethnique. Les recherches menées dans les régions marquées par des mélanges ethniques et 
religieux (de la Transylvanie ou de la Hongrie) montre que les mariages interconfessionnels sont le 
plus souvent des mariages intra-ethnique, et donc que l’exogamie confessionnelle  est associée à une 
endogamie ethnique. Les Roumains se marient d’abord entre eux, les orthodoxes avec les gréco-
catholiques,  et les Hongrois aussi, les romano-catholiques avec les protestants. Donc, dans le 
modèle traditionnel, le critère ethnique est plus important que le critère confessionnel, ce qui donne 
plus de stabilité à l’identité ethnique qu’à l’identité religieuse. La stratégie endogamique des 
mariages a représenté une importante modalité de conservation identitaire. L’utilisation de l’échelle 
Bogardus (l’échelle des distances ethniques) dans les zones multiethniques et multiconfessionnelles 
a montré qu’il existe, en général, une bonne capacité de cohabitation entre Roumains et Hongrois, 
qui participent ensemble à la vie de la communauté. En dépit  de cette cohabitation, il existe de 
grandes distances ethniques sur le plan des pratiques matrimoniales : les Roumains et les Hongrois 
sont d’abord endogames du point de vue ethnique. L’apparition de l’exogamie ethnique est le 
résultat d’une puissante mobilité professionnelle  et territoriale associée à la décomposition des 
anciens mécanismes sociaux de construction identitaire, liée surtout à la crise de la famille, de 
l’école et de l’église. 

Dans le village de Apateu, l’endogamie territoriale apparaît comme le propre de 64,7% des 
mariages. 75,4% des époux et 87,2 des épouses sont nées à Apateu. Cette situation montre le 
caractère majoritairement endogame des mariages, et, dans le même temps, infirme la règle de la 
virilocalité, les hommes étant plus mobiles que les femmes dans l’échange démographique par les 
mariages extracommunautaires. En examinant le lieu de naissance des époux extérieurs au village 
d’Apateu, on s’aperçoit que la grande majorité d’entre eux sont nés dans les villages environnants 
(21,4% du total des époux). Donc, 96,8% des époux sont nés à Apateu ou dans les villages voisins 
(le pourcentage des femmes dans la même situation est de 99,5%). Dans des situations de crise dans 
les sélections matrimoniales endogames, on privilégie généralement l’exogamie territoriale. Mais 
cette exogamie territoriale est puissamment associée à une endogamie religieuse et donc ethnique. 
Pour le village d’Apateu, 93,1% des mariages concernent deux partenaires orthodoxes et pour 1,6% 
des mariages, l’un des partenaires est gréco-catholique. Les partenaires sont donc roumains pour 
94,7% des mariages. De 1930 à 1959, période marquée par le dit modèle traditionnel, l’endogamie 
ethnique est de 98,1 %. 

De l’enquête sociologique effectuée dans le village de Apateu, il ressort que la déconstruction 
identitaire roumaine et l’apparition de la nouvelle identité est un processus qui prit place surtout lieu 
après 1960, déterminé par plusieurs facteurs.  

Premièrement, la collectivisation de l’agriculture a privé la population rurale d’une base économique 
indépendante. L’autarcie économique de la société paysanne a été remplacée par l’ouverture 
économique vers les structures macro-sociales. Dans des situations d’autarcie économique, la 
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préservation de l’identité est rendue plus facile. Par suite de la collectivisation, l’intégration de la 
population dans les nouvelles structures économiques a entraîné l’accroissement des influences 
venues de l’extérieur de la communauté. Le changement de statut social et l’accès aux structures de 
décision a été souvent obtenu par la dissimulation de l’ancienne l’identité ou par l’affirmation d’une 
nouvelle : “il était bien de ne pas dire que tu es Roumain” est une phrase récurrente dans les 
discussions des habitants de Apateu. Elle caractérise des situations quotidiennes de la période 
communiste, et se fait le reflet d’une attitude anti-roumaine. L’anthropologue américain James 
Patterson qui a étudié les communautés roumaines de la Hongrie (dans le département de Békes, 
situé au sud du département de Hajdu-Bihar) a constaté que “dans la période communiste, les 
groupes ethnique de la Hongrie ont été en général ignorés et empêchés de conserver leur propre 
culture. Après (n.n. la chute du communisme), l’Etat hongrois  a promu des politiques 
multiculturelles de protection des minorités ethniques mais pour les Roumains ces efforts sont venus 
trop tard. L’ethnie roumaine a disparu premièrement dans les années ’50-’6019). Dans cette période, 
la construction ethnique identitaire fondée sur la famille a été profondément modifiée par des 
phénomènes sociaux nouveaux: la destruction de la propriété paysanne par la collectivisation, la 
mobilité territoriale et occupationnelle ; ce qui eut pour conséquence d’entraîner l’exogamie 
ethnique et confessionnelle dans les stratégies matrimoniales.  

Pour les générations postérieures à 1960, l’ouverture exogamique par le mariage représente une 
stratégie désirable qui facilite l’intégration sociale. Cette exogamie se manifeste dans les 
communautés villageoises par des mariages interconfessionnels, qui représentent aussi des mariages 
interethniques. La population jeune, impliquée dans la grande migration vers les villes et dans le 
processus d’industrialisation, a aussi  utilisé le mariage interethnique. Ce type de mariage n’est pas 
une simple  liaison matrimoniale, il affirme les valeurs de la culture dominante, de la majorité. Ce 
fait peut-être constaté en étudiant le registre des mariages enregistrés à la paroisse orthodoxe de 
Apateu; les mariages entre orthodoxes et romano-catholiques ou protestants sont très rares. La 
cérémonie religieuse n’est pas célébrée dans l’église orthodoxe mais dans l’église protestante ou 
romano-catholique; la croissance des mariages interreligieux a presque entraîné la disparition de 
l’enregistrement des mariages dans la paroisse orthodoxe. 

Le changement identitaire est plus évident pour les enfants provenus des familles mixtes; dans la 
majorité des cas, ils affirment clairement une seule identité, l’identité hongroise. L’analyse du 
registre des baptêmes dans la paroisse orthodoxe montre, d’une année à l’autre, la réduction du 
nombre des baptêmes. Cette réduction n’est pas seulement la conséquence de la baisse de la natalité, 
autre facteur explicatif, mais découle du fait que les enfants provenant des familles mixtes ne sont 
pas baptisés dans la paroisse orthodoxe. D’ailleurs, l’analyse onomastique des noms de baptême 
permet de mettre en lumière des changements identitaires même au sein des familles orthodoxes. 
Cette analyse donne une image de l’alternance des périodes de libéralisation ou, au contraire, de 
pressions extérieures, ces dernières entraînant la magyarisation des noms de baptême. Ainsi, après la 
reprise de la vie religieuse de la paroisse de Apateu, en 1930, quand, après une longue interruption, 
un nouveau prêtre est arrivé, les noms de baptême sont enregistrés sous une forme magyarisée 
jusqu’en 1935, quand réapparaissent dans les registres les noms roumains. A partir du mois d’août 
1940 (du 29 août, soit un jour avant la cession par la Roumanie du Nord-Ouest de la Transylvanie à 
la Hongrie, donc dans une période de puissante politique anti-roumaine), tous les noms de baptême 
sont magyarisés. Cette période prend fin en décembre 1944, quand les enfants sont de nouveau 
enregistrés avec des noms roumains. A partir des années ’60, bien que les noms roumains soient 
majoritaire, les parents ont commencé lentement à donner à leurs enfants des noms magyars. Ce 
nouveau phénomène est la conséquence du processus de changement identitaire, alors débutant ; il 
se généralise après 1973 et, depuis 1980, on ne peut voir dans le registre des baptêmes que des noms 
hongrois. 
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Dans cette période tardive de déconstruction identitaire, on peut mettre en évidence une définition 
pragmatique de l’identité. Pour une population bilingue et progressivement monolingue (sous la 
forme du monolinguisme hongrois), la possible déclaration d’appartenance ethnique roumaine 
s’effectue grâce à des critères comme  l’origine des parents et le baptême dans une paroisse 
orthodoxe ou gréco-catholique, et non pas selon des modèles culturels et linguistiques roumains. 
Sans variables culturelles profondes, comme la langue et l’éducation scolaire et familiale, la 
construction identitaire s’effectue grâce à des critères pragmatiques, socialement convenables pour 
l’individu. Pour une population dont l’origine roumaine est seulement liée à la naissance, il était plus 
convenable de se définir selon des critères sociaux avantageux et donc, de se dire Hongrois. Dans le 
village de Apateu nous avons trouvé des situations extrêmement intéressantes de double 
construction identitaire: des personnes qui se déclarent Roumains par la naissance et par la 
confession (orthodoxes par le baptême, mais non pratiquants) et Hongrois par l’éducation et la 
langue (ne sachant pas le roumain); évidemment, au recensement, ces personnes se déclarent 
hongroises. Des constructions identitaires de ce type sont le produit d’une étape tardive de 
décomposition de l’ancienne identité et il est évident que cette dernière ne peut plus être 
« ressuscitée ». Dans cette situation, même la revitalisation des institutions extérieures à la famille, 
comme l’école ou l’église, ne  représentent pas des solutions réalistes. A Apateu par exemple, les 
professeurs de roumain ont proposé l’augmentation du nombre d’heures consacrées à l’étude du 
roumain mais les parents ont considéré que deux heures par semaine sont suffisantes pour une 
langue considérée comme peu utile pour les enfants. 

On peut dire que le processus de décomposition identitaire a eu plusieurs facteurs en fonction de la 
période historique et des caractéristiques locales : 

1. Pour les communautés sans églises et sans écoles confessionnelles, ce processus se manifeste déjà 
au XIX -e siècle et devient plus puissant dans la période de l’entre-deux-guerres. Durant toute cette 
période, on a assisté à la disparition de toutes les communautés roumaines de ce type. Les mariages 
mixtes et le passage de l’orthodoxie ou du gréco-catholicisme au romano-catholicisme ou au 
protestantisme marquent cette disparition ; 

2. Pour les communautés possédant des églises, donc des communautés puissantes, la suppression 
des écoles confessionnelles et le manque de prêtres sur une longue période, ont déterminé la 
diminution du rôle de l’église dans la construction identitaire et le manque des écoles roumaines a 
entraîné l’interruption du lien à la culture roumaine. D’autre part, les écoles en hongrois ont été des 
instruments d’assimilation et de changement identitaire. Pour les communautés gréco-catholiques, 
l’introduction de la langue hongroise dans l’église a mis fin à sa fonction traditionnelle de 
conservatoire identitaire, en faisant au contraire  un facteur de changement identitaire. Cette 
nouvelle situation est également liée à des causes politiques; la nouvelle frontière postérieure à 1919 
a interrompu les relations traditionnelles entre les Roumains et le lien des communautés restées en 
Hongrie avec la culture roumaine et les grands centres culturels de Oradea et de Arad. 

3. Après 1960, la décomposition des modèles communautaires fermés, basés sur l’autarcie 
économique et l’apparition des modèles sociaux ouverts, a entraîné les mariages interethniques et 
interreligieux, et a généré de nouvelles constructions identitaires. 

4. Les pressions politiques accomplies par l’Etat hongrois pour assimiler les minorités et le manque 
de protection des particularismes culturels.  

Actuellement la minorité roumaine de Hongrie ne se trouve donc pas dans le grand processus 
d’affirmation ethnique qui eut lieu partout en Europe Centrale et Orientale après la chute du 
communisme. Bien qu’après 1989, l’Etat hongrois ait pris des mesures pour protéger les minorités, 
pour la minorité roumaine, ces mesures sont venues trop tard, dans un moment avancé du processus 
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de changement identitaire. La disparition de la minorité roumaine représente donc un processus  
irréversible. 

 

NOTES 

1. Pour la construction des tableaux statistiques nous avons utilisé les données statistiques du recenssement 
hongrois de 1900, Magyar statiszikai kızlemények, 1900 évi, Népszámlálása, elsı réz, Budapest, 1902 

2. Schematismus historicus venerabilis cleri (note : recensement périodique effectué par l’église gréco-
catholique)  Diocensis Magno-Varadinensis graeci ritus catholicorum, Ed. Typis Samuelis Berger Jun., 1900, 
Oradea, p. 222. Malheuresement, bien que dans les Şematisme... se sont indiqués beaucoups des paroisses 
avec des anciens registres de la paroisse, en pratique a été impossible de trouver sur le terrain ces registres des 
paroisses gréco-catholiques. Par exemple, à Bedeu le prêtre hongrois de la paroisse nous a dit qu’il ne sait pas 
de l’existence des regiustres. Les seules registres existentes commencent du 1945 et sont en hongrois avec tous 
les noms magyarisés. C’est possible que des anciens registres se trouvent dans les archives de l’Evêché Greco-
Catholique de Niregyhaza (hongroise) et sans doute dans les anciens registres sont enregistrés en roumain les 
noms des personnes des localités, pour la longue période quand la messe a été faite en roumain. Jusqu’en ce 
moment personne des chercheurs roumains n’ont pas vu les anciens registres, bien que des chercheurs de 
Oradea ont essayé d’entrer dans les archives de Debrecen (où se trouvent les archive de l’Evêché greco-
catholique). 

3. Teodor Misaroş, Din istoria comunităŃilor bisericeşti ortodoxe române din R. Ungară, CărŃile “Dunărea” 
Tankınyvkiadó, Budapesta, 1990, p. 149 

4. T. Misaroş, op., cit. p. 150-151 
5. T. Misaroş, op. cit., p. 153 
6. T. Misaroş, op.cit., p. 117-118. (n.n. D’habitude ces enregistrements des noms des localités ne donne pas une 

base objective pour la recherche, de beaucoups fois le nom est enregistré comme a entendu la personne qui a 
fait l’enregistrement et pour une personne qui ne conait pas la langue locale le nom est aproximé ou traduit, 
s’il a une signification dans l’hongrois-par exemple Cizer, devient Caesar, Huruat, devient Horoat, c’est a dire 
le Croat, en hongrois; ou des traductions: Huhurez, Hurez, devient Bogaly, en français La Chouette, 
Puturoasa-village avec des eaux minerales avec une odeur de soufre, devient Budos-Patak, c’est- a-dire La 
Source avec l’Odeur et nous pouvons continuer avec l’exemplification. Dans tout le cas, les anciens 
documents du Moyen Age qui donnent des noms des villages, sont des documents hongrois où sont enregistrés 
des processus d’asservissement féodale des villages ). 

7. T. Misaroş, op. cit., p. 118 
8. T. Misaroş, op. cit., p. 119 
9. T. Misaroş, op. cit., p. 199 
10. T. Misaroş, op. cit., p. 200 
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Le cercle (plasa) Cefa-Bihar-1900 
La localité Total 

population 
Roumains Gréco-

catholiques 
Orthodoxes 

Geszt 1620 88 3 126 
Kırısmagyarharsány 1411 108 - 108 
Mezıgyán 2097 65 - 88 
Okány 3385 44 21 47 
Szarkadkeresztúr (Cristor) 1653 484 4 499 
Biharugra 2275 46 10 279 
Zsadány 2433 197 1 2ö3 

 

A l’exception de la localité Cristor( Szarkadkeresztúr) où sont enregistrés 5 roumains au le 
recenssement de 1990 dans les autres localités ne sont pas des roumains mais nous ne pouvons pas préciser le 
nombre des orthodoxes ou des gréco-catholiques, s’il existe encore.  

Le cercle (plasa) Salonta (Nagy Szalonta)-Bihar-1900 
La localité Total population Roumains Gréco-

catholiques 
Orthodoxes 

Kıtegyan 2881 132 4 151 
Méhkerék 
(Micherechi) 

1670 1516 2 1520 

Sarkad 8760 80 10 168 
 

La plus importante localité avec une population roumaine c’est Micherechi où actuellement il y 
a la plus grande communauté roumaine de la Hongrie. Au le recenssement de 1980 ont été enregistré 
2216 roumains et au le recenssement de 1990, 1848 roumains. Dans les autres localités la population 
roumaine a disparu. 

 
Le cercle (plasa) Valea lui Mihai (Érmihályfalsai)-Bihar-1900  

La localité Total 
population 

Roumains Gréco-
catholiques 

Orthodoxes 

Bagamér 3025 41 434 2 
 
 
Le cercle (plasa) Săcuieni (Szekelyhidi)-Bihar 1900 

La localité Total 
population 

Roumains Gréco-
catholiques 

Orthodoxes 

Álmosd 2046 7 322 - 
Kokad 1009 9 184 6 
Nagyléta (Leta 
Mare) 

6126 1649 1981 36 

Ujléta 989 - 13 - 
 

A Almosd a été une paroisse gréco-catholique ayant des registres de la paroisse en commençant 
de 1802. A Kokad ils sont des registres du 1788.  A Leta Mare ont été deux paroisses: l’une roumaine 
et l’autre ruthenne. Le recenssement de 1980 ne mentionne aucun roumain à Leta Mare et le 
recenssement de 1990 indique un nombre de 14 roumains. Dans les autres localités les Roumains ont 
été magyarisé. 

 
 
Le cercle (plasa) Tordai, Bihar, 1900 (entière en Hongrie) 

La localité Total 
population 

Roumains Gréco- 
catholiques 

Orthodoxes 

Bakonszeg 1617 1 - 29 
Báránd 3881 4 8 4 
Bihartorda 1745 7 9 7 
Biharudvari 3992 2 5 9 
Dancsháza 503 - - 1 
Nagybajom 4196 12 9 26 
Nagyrábe 2818 61 3 96 
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Sáp 1282 1 4 - 
Szerep 2030 8 13 45 

 
Le cercle (plasa) Derecskei, Bihar, 1900 (entière en Hongrie) 

La localité Total 
population 

Romains Gréco- 
catholiques 

Orthodoxes 

Derecske 8763 23 83 2 
Hajdúbagos 1736 - 9 2 
Hosszúpályi 3628 1 237 13 
Konyár 2720 - 9 16 
Monostorpályi 2010 - 108 5 
Sáránd 1675 - 11 7 
Tépe 1186 1 - 1 
Vértes (Leta) 2382 7 490 1 

 

 Dans cettes localités où ont été aussi des ruthens gréco-catholiques, les Roumains et aussi les 
Ruthens ont disparu de au cours du XX-e siècle, mais le processus de magyarisation a été très puissant 
encore dans le XIX-e siècle. 
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PROTESTE COLECTIVE ŞI CONTESTAłII POLITICE 

 

 Natalia COJOCARU 

ABSTRACT. The form of political participation which we will further discuss is 
the collective protest. In the first part we will attempt to analyse the dynamic and its 
stages, including the psychosocial mechanisms which intermediate these levels, 
determining the increase or the decline of the potential of protest. By synthesizing a 
series of studies, we will attempt to emphasize the way in which the intergroup relations 
structure and build the emotions, motivation and the collective identity in some certain 
moments of protest, urging the individuals to adhere to protest movements or to give 
them up. The protest actions have both an expressive and an instrumental meaning 
(Klandermans, 2005). Beside the intention to produce change (instrumental role), the 
protest represents a means of expressing positive or negative emotions, as well 
(expressive role). Frequently, the protest contain a ritual dimension which confers them 
a strong spectacular and dramatic quality (della Porta &Diani, 1999). In the second 
part we will present a case study by which we would like to show the modality in which 
the rituals and emotions reinforce the collective identity, increasing the individuals’ 
involvement in collective actions. By means of a psychoantropological reading, we 
intend to investigate the similarities between different events of protest (1989 - 2002), in 
terms of symbolic relations which configure the universe of mobilisation and the current 
expressive ritual practices, as well as the impact that they exercise on mobilisation. 

În general, registrul formelor de participare politică se pot diviza în două categorii: formele 
convenŃionale, bine integrate şi conforme normelor şi formele neconvenŃionale, protestatare, care au 
tendinŃa de a pune radical în cauză ordinea stabilită. ExplicaŃiile privind protestele sociale au evoluat 
odată cu schimbarea reprezentărilor despre acestea; dacă anterior protestele erau văzute o sursă de 
instabilitate socială, în prezent sunt considerate o formă de participare politică. Chiar dacă asocierea 
acŃiunilor de protest cu o formă de devianŃă socială mai persistă în cadrul discursului public sau mass 
media (Gould, 2004), aceste reprezentări ale protestului colectiv în termenii psihologiei mulŃimilor au 
fost modificate chiar de către cercetătorii mişcărilor sociale, mulŃi dintre ei simpatizanŃi sau chiar 
participanŃi în diverse mişcări sociale sau politice (Flacks, 2004). Teoretizarea protestelor a fost, în 
general, domeniul convenŃional al ştiinŃelor sociologice şi politice. Cele mai recente contribuŃii 
teoretice şi empirice care apropie domeniul psihologiei de cel al mişcărilor de protest, se datorează în 
mare parte cercetărilor realizate de Bert Klandermans care se dovedeşte a fi o prezenŃă revoluŃionară în 
contextul tradiŃiei americane şi europene de cercetare a protestelor sociale. Conform titlului unei ultime 
apariŃii editoriale, The Social Psychology of Protest (1997), autorul pledează pentru fuziunea a două 
discipline conectate în esenŃă, psihologia socială şi psihologia mişcărilor de protest. În partea 
inaugurală a studiului, autorul danez analizează factorii motivaŃionali care determină participarea 
indivizilor la mişcările de protest, precum şi mai puŃin studiatele cauze care motivează individul să 
renunŃe la acŃiunea de protest.  

Forma de participare politică pe care o vom pune în discuŃie este protestul colectiv. În prima parte 
vom analiza dinamica şi etapele acestuia, precum şi mecanismele psihosociologice care mediază aceste 
etape sau factorii care determină creşterea sau declinul potenŃialului de protest. Perspectiva asupra 
căreia ne vom opri, în special, este cea a relaŃiilor intergrupuri. Sintetizând o serie de studii, vom 
încerca să evidenŃiem felul în care relaŃiile intergrupuri structurează şi construiesc emoŃiile, motivaŃia şi 
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identitatea colectivă în anumite momente ale protestului, determinând astfel, decizia indivizilor de a 
adera la mişcări de protest sau de a renunŃa la ele. AcŃiunile de protest pot avea deopotrivă o funcŃie 
expresivă şi una instrumentală (Klandermans, 2005). Pe lângă intenŃia de a produce schimbarea 
(funcŃia instrumentală), protestul reprezintă şi un mijloc de exprimare a emoŃiilor pozitive sau negative 
(funcŃia expresivă). În mod frecvent, protestele conŃin şi o dimensiune ritualică care le oferă o puternică 
calitate spectaculară şi dramatică (della Porta & Diani, 1999). În scop ilustrativ, vom prezenta în cea 
de-a doua parte un studiu de caz prin care dorim să demonstrăm felul în care ritualurile şi emoŃiile 
întăresc identitatea colectivă sporind implicarea indivizilor în acŃiuni colective. Printr-o lectură 
psihoantropologică ne-am propus să investigăm similarităŃi între diverse evenimente de protest (1989 - 
2002), în termeni de relaŃii simbolice care structurează universul mobilizării şi practici ritualice 
expresive prezente, precum şi impactul pe care acestea îl exercită asupra mobilizării. 
 

I. Dimensiuni psihosociale ale protestului colectiv 
 

În încercarea de a defini protestul colectiv, incursiunea se va face în genul proxim, mişcările sociale. În 
general, mişcarea socială este definită drept o încercare colectivă de a promova un interes comun prin 
intermediul unei acŃiuni colective, în afara sferei instituŃionale existente. Mişcările sociale şi protestele 
colective, deşi implică anumite aspecte comune cum ar fi dinamica emoŃională sau motivaŃională, o 
precizare e necesară: „mişcările sociale şi protestele colective nu se suprapun întru totul, pot fi mişcări 
sociale, cum ar fi cele religioase, care promovează schimbarea, dar fără a protesta împotriva condiŃiilor 
existente” (Jasper, 1998, 397). Din acest punct de vedere, între mişcarea socială şi protestul colectiv e 
un raport de incluziune; mişcarea socială include protestul colectiv, care este de durată mai scurtă şi 
poate interveni ca eveniment de protest în cadrul unei mişcări sociale mai largi. 

Din punct de vedere psihologic, protestul colectiv se referă la eforturile întreprinse de un număr 
mare de indivizi, care se definesc pe ei înşişi ca fiind un grup, fiind recunoscuŃi şi de alŃii ca atare, în 
vederea soluŃionării unei probleme pe care o percep ca fiind comună şi care este condiŃionată de relaŃia 
acestora cu alte grupuri sociale (Tajfel, 1981). Mijloacele prin care eforturile întreprinse de un grup 
pentru soluŃionarea unei probleme se fac cunoscute sunt „mesajele adresate adversarilor politici, 
simpatizanŃilor, factorilor de decizie şi altor categorii de public” (Koopmans, Rucht, 2002, 231). 
Protestul poate lua diverse forme: protestul individual, protestul colectiv de scurtă durată şi acŃiunile 
colective de lungă durată, organizate şi susŃinute (Williams, 1975 apud Bergley şi Arkley, 1982). Atât 
protestul individual, cât şi cel colectiv, pot fi instrumentale sau expresive.  

Studiul protestului colectiv poate fi realizat pe diferite nivele de analiză: individual, în termeni de 
diferenŃe individuale sau percepŃia costurilor şi a beneficiilor participării, social, în termeni de resurse 
disponibile şi context intergrupuri şi politic, în termeni de posibilităŃi şi oportunităŃi pentru schimbare 
(Abrams şi Randsley de Moura, 2002). Două tradiŃii teoretice se conturează în studiul protestelor 
colective: teoria cost-beneficiu şi perspectiva identificării colective. În timp ce teoria cost – beneficiu 
susŃine că implicarea indivizilor în acŃiuni de protest este determinată de o motivaŃie extrinsecă, precum 
şi de evaluarea costurilor şi a beneficiilor participării, autorii perspectivei identităŃii colective susŃin că 
implicarea este condiŃionată de o motivaŃie intrinsecă, evidenŃiind rolul relaŃiilor intergrupuri şi al 
identificării colective. Cercetările recente ale protestului au „redescoperit” emoŃiile, acestea fiind 
ignorate un timp îndelungat de către teoreticienii mişcărilor sociale. ExplicaŃiile oferite de Gustave Le 
Bon psihologiei mulŃimilor, psihologiei revoluŃiei, accentul căzând pe factorii iraŃionali, au fost umbrite 
de perspectiva instrumentală în studiul comportamentului colectiv (teoria alegerii raŃionale, teoria cost 
– beneficiu ş.a.). Cercetările actuale şi-au concentrat atenŃia asupra rolului exercitat de emoŃii în 
apariŃia şi menŃinerea unei acŃiuni de protest (Jasper, 1998; Calhoun, 2001; Collins, 2001; Kane, 2001), 
precum şi resurgenŃa acestora ca urmare a participării într-o mişcare socială sau acŃiune de protest 
(Wood, 2001; Drury and Reicher, 2005). Aspectul inovativ constă în faptul că emoŃiile nu sunt privite 
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doar ca simple răspunsuri iraŃionale şi, prin urmare puŃin controlabile, dar ca şi construcŃii sociale 
culturale, legate de evaluările cognitive (Gould, 2004). Cercetătorii subliniază că simplul fapt de 
calculare a costurilor şi beneficiilor, aspect postulat de teoriile tradiŃionale, nu furnizează o explicaŃie 
completă a comportamentului de protest. În general, studiile psihosociologice referitoare la protestul 
colectiv au analizat factorii care mediază relaŃia dintre dimensiunea perceptivă a injustiŃiei şi 
dimensiunea comportamentală de aderare la acŃiuni colective de protest sau intenŃia de aderare. Studiile 
privind relaŃia dintre situaŃia de privare relativă şi protestul colectiv sugerează că o condiŃie propice 
pentru apariŃia protestelor este nu atât situaŃia obiectivă de injustiŃie, cât percepŃia acesteia prin 
intermediul comparaŃiilor şi atribuirilor intergrupuri.  

 
1.... Mobilizarea 

 
Mai multe studii au constatat faptul că deseori chiar dacă există în societate un consens larg de 

nemulŃumire, insatisfacŃie sau injustiŃie, nu se produc şi acŃiuni de protest (cf guimond şi tougas, 1997). 
Sau chiar şi în cazul în care acestea se produc, în pofida faptului că membrii unui grup dezavantajat pot 
fi nemulŃumiŃi de propria situaŃie sau chiar pot fi simpatizanŃii unor mişcări, deseori doar un număr mic 
de indivizi aderă la acŃiuni colective în vederea soluŃionării revendicărilor (klandermans, 1997). Pentru 
a explica factorii care determină aderenŃa şi participarea indivizilor la mişcări de protest, bert 
klandermans (2005) preia conceptul cerere – ofertă din economie. Cererea este definită de autor ca 
fiind potenŃialul de protest existent într-o societate, iar oferta se referă la oportunităŃile puse în scenă de 
către organizatorii protestelor. În această ordine de idei, scrie cercetătorul danez, mobilizarea este 
procesul prin care se ajustează potenŃialul de protest care există în societate la oportunităŃile oferite de 
participarea la acŃiuni de protest. Klandermans sugerează că interacŃiunea acestor factori conturează 
potenŃialul de protest într-o societate (cererea), iar mişcarea de protest este oferta pentru satisfacerea 
revendicărilor şi cu cât mai mult reuşeşte, cu atât participarea devine mai atractivă. Cererea poate fi 
investigată prin analiza unor fenomene cum ar fi socializarea, articularea revendicărilor, atribuirile 
cauzale, identitatea colectivă, eficienŃa comunicării, a reŃelelor şi a interacŃiunilor sociale, precum şi 
percepŃia costurilor şi a beneficiilor participării. Studiul ofertei de participare implică investigarea 
repertoriului acŃional, eficienŃa mişcării de protest, contextul socio-ideologic şi componentele 
identificării.  
 

 A) InterferenŃa dintre atitudini şi protest  

Un şir de studii au evidenŃiat cum interferează atitudinile şi percepŃiile faŃă de protestul colectiv în 
raport cu acceptarea, solidarizarea sau aderenŃa la acŃiunea de protest sau dimpotrivă neacceptarea 
acestuia (cf Turner, 1969; Barnes şi Kaase, 1979 apud Lederer, 1986; Begley şi Alker, 1982; Bobo, 
1988). Begley şi Alker (1982) au fost interesaŃi de felul cum atitudinile influenŃează protestul, 
identificând ce tipuri de atitudini sunt asociate, respectiv cu protestul expresiv sau cu cel instrumental. 
Autorii evidenŃiază că atitudinile şi respectiv forma de protest pe care o adoptă indivizii sunt 
determinate de privarea relativă de statut (comparaŃiile intergrupuri), privarea relativă rasială şi relaŃia 
eficacitate – încredere politică. Studiul referitor la percepŃia publică a protestului, realizat de Turner 
(1969), relevă că acŃiunile de protest pot fi interpretate, fie ca expresii ale protestului social, fie ca 
tulburări sociale. Evenimentul de protest va fi perceput drept acŃiune de protest, dacă se încadrează în 
cadrul noŃional al participanŃilor despre protest. O tulburare socială este percepută ca protest doar dacă 
se prezintă ca o izbucnire spontană, neplanificată şi slab organizată. Orice evidenŃe ale unei organizări, 
planificări, conspiraŃii diminuează credibilitatea acŃiunii de protest, scrie Turner.  
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Din concluziile prezentate de Ralph H. Turner mai desprindem următoarele: a) semnificaŃiile 
atribuite protestului sunt legate de anumite evenimente şi procese intergrupuri, b) aceste semnificaŃii 
ilustrează în mare parte relaŃiile actuale şi anticipate dintre diverse grupuri relevante, c) ele se modifică 
curent şi retrospectiv odată cu evoluŃia proceselor şi modificarea relaŃiilor intergrupuri şi d) diferenŃele 
perceptive legate de protest corespund unor tipuri diferite de relaŃii intergrupuri în care sunt implicaŃi 
indivizii. Într-un studiu referitor la atitudinile privind mişcarea negrilor americani (Bobo, 1988) s-au 
delimitat două surse care pot determina atitudinea faŃă de acestea: (1) prejudecăŃile rasiale şi (2) 
conflictul real dintre negri şi albi ca membri ai acestei mişcări şi ca public Ńintă al acesteia. Concluzia 
studiului a fost că atitudinile indivizilor referitor la mişcarea negrilor implică într-o mare măsură 
elemente de prejudecăŃi rasiale şi conflict intergrupuri. 
 

B) Identificarea cu grupul 

Mişcările oferă oportunitatea de a acŃiona în numele unui grup, participarea fiind cu atât mai 
atractivă cu cât gradul de identificare cu grupul este mai mare. Identificarea puternică cu grupul de 
protestatari determină creşterea beneficiilor participării şi reprezintă un factor esenŃial pentru 
mobilizare. Cercetările care au studiat acest aspect pun în evidenŃă faptul că participarea într-o 
acŃiune colectivă este determinată de anumite elemente ale identificării, cum ar fi cauza mişcării, 
participanŃii, organizarea mişcării, grupurile care participă, liderul (sau liderii). Nu toate aceste surse 
sunt la fel de atractive. Liderul poate fi mai mult sau mai puŃin carismatic, persoanele sau grupurile 
care participă - mai mult sau mai puŃin atractive, mai mult chiar, mişcarea sau organizarea acesteia 
poate fi uneori controversată. În timp ce identitatea este înŃeleasă ca poziŃia individului într-o 
societate, identitatea colectivă se referă la poziŃia împărtăşită cu alŃi indivizi, ceea ce implică că 
identitatea personală este şi colectivă în acelaşi timp (Klandermans, 2005). Identificarea cu grupul 
de apartenenŃă este determinată şi de tipul de relaŃii cu alte grupuri. O teorie care descrie modul în 
care tipul de relaŃii intergrupuri influenŃează aderenŃa indivizilor la mişcări de protest este teoria 
celor cinci stadii (Taylor şi McKirnan, 1984). Conform acestei teorii relaŃiile intergupuri traversează 
cinci stadii de evoluŃie. Primul stadiu se caracterizează prin relaŃii intergrupuri rigide, aici raporturile 
de putere nu justifică decât comparaŃiile interpersonale din interiorul in-group-ului. Membrii 
grupului defavorizat au tendinŃa de a-şi reproşa vina pentru dezavantajul lor social. Pe parcursul 
celui de-al doilea stadiu apare o strategie de tip individualist conform căreia capacităŃile şi eforturile 
individuale determină condiŃia socială a fiecărui individ. Frontierele dintre grupuri sunt considerate 
permeabile. Al treilea stadiu se caracterizează printr-o strategie de mobilitate socială ascendentă, 
adoptată de către indivizii cei mai înzestraŃi în scopul dobândirii unei identităŃi sociale 
satisfăcătoare. În caz de eşec ei invocă explicaŃii de tip extern referitoare la apartenenŃele 
categoriale, precum şi ideea că îmbunătăŃirea situaŃiei individuale este subordonată îmbunătăŃirii 
situaŃiei ingroup-ului. În cadrul celui de-al patrulea stadiu, membrii grupului defavorizat adoptă 
strategiile de creativitate socială definite de teoria identităŃii sociale. Al cincilea stadiu presupune o 
competiŃie intergrupuri şi indivizii preferă mai degrabă acŃiunile colective de contestare. 

 

C) AmeninŃarea identităŃii 

Indivizii sunt determinaŃi să adopte comportamente de revendicare mai degrabă în situaŃia când 
resimt ameninŃată identitatea grupului. Relevant este studiul realizat de Grant şi Brown (1995) care 
analizează relaŃia dintre privarea relativă colectivă şi percepŃia ameninŃării identităŃii de grup. Prin 
„ameninŃarea identităŃii de grup”, autorii subînŃeleg, anumite acŃiuni sau informaŃii care afectează 
direct sau indirect calitatea de membru al grupului. Autorii susŃin că îmbinarea acestor doi factori – 



 72 

privarea relativă colectivă şi percepŃia ameninŃării identităŃii – sporesc intenŃia indivizilor de a se 
angaja în acŃiuni colective şi determină apariŃia etnocentrismului. Examinând influenŃa acestor 
factori în cadrul unui design experimental de tip 2x2 – privarea relativă colectivă (condiŃia de 
privare sau condiŃia de non-privare) şi ameninŃarea identităŃii sociale (puternică versus slabă) – 
autorii concluzionează: (1) grupurile în condiŃia de privare manifestă tendinŃe mult mai puternice 
către etnocentrism decât cele în condiŃia de non-privare; (2) privarea relativă colectivă şi percepŃia 
ameninŃării corelează între ele – grupurile în condiŃia de privare au tendinŃa de a-şi percepe 
identitatea de grup ca fiind ameninŃată şi (3) în condiŃia de privare, subiecŃii au tendinŃa de a adopta 
un tip de strategie orientată pe relaŃiile intergrupuri: prin comparaŃii şi diferenŃiere la nivel 
intergrupuri. 

 

D) PercepŃia costurilor şi a beneficiilor  

James Gibson (1997) construieşte un model explicativ cu referire la motivaŃia angajării luând în 
considerare următorii factori: încrederea în procesele şi instituŃiile democratice, probabilitatea 
succesului, percepŃia eficacităŃii personale ca urmare a participării, beneficiile participării şi costurile 
participării. Beneficiile participării includ atât beneficii materiale cât şi beneficii simbolice, cum ar fi 
satisfacŃia că prin participarea sa individul contribuie la binele comun. De schimbările din societatea 
sovietică din ultima decadă, scrie Gibson, au beneficiat în special intelectualii şi clasa profesională de 
mijloc, deoarece, mai mult decât alte segmente ale societăŃii, aceştia au resimŃit presiunea regimului 
comunist dictatorial. Şi astfel, o dată cu perestroika, intelectualii au fost cei care au putut sesiza 
avantajele libertăŃii şi democratizării. Un beneficiu al participării este legat de satisfacŃia generată de 
îndeplinirea unei datorii, a unei obligaŃii de a participa. Totodată costul participării este extrem de 
ridicat, reprezentând un pericol pentru integritatea fizică, întrucât participanŃii la proteste se expun 
riscului de a fi răniŃi sau chiar ucişi. Riscurile sunt cu atât mai mari cu cât este vorba de o societate 
represivă, cum era cea sovietică. Autorul evidenŃiază că decizia de a participa este determinată mai 
degrabă de dorinŃa indivizilor de a face ceva pentru a se opune puciului, chiar dacă aceste acŃiuni par a 
fi nesemnificative, decât de percepŃia eficienŃei unei asemenea acŃiuni. Studiul relevă faptul că 
protestele sunt cumulative: dacă cetăŃenii recurg la asemenea acŃiuni este foarte probabil ca acestea să 
se repete din nou. Este binevenit să reproducem aici una din concluziile studiului pe care îl cităm: „nu 
sentimentul fricii faŃă de represiune a determinat indivizii să nu participe la proteste [împotriva puciului 
militar de la Moscova din august 1991 n.n], ci lipsa experienŃei unui asemenea comportament” 
(Gibson, 1997, 680). AcŃiunea colectivă este colectivă, mai scrie Gibson şi, astfel, situaŃia de protest 
precum şi protestul în sine sporeşte percepŃia reuşitei şi a succesului, indivizii se simt capabili de a 
produce schimbarea. Şi dacă cetăŃenii sovietici au deja în repertoriul lor acŃional experienŃa 
comportamentului de protest, concluziona la acea dată James Gibson, probabilitatea instaurării unui 
nou regim autoritar este mică.  

E)Dimensiunea emoŃională a mobilizării 
 

EmoŃiile explică convertirea simpatizanŃilor în membri activi ai acŃiunilor colective şi ne oferă 
posibilitatea înŃelegerii cum şi de ce sistemele politice deschise (deseori) facilitează apariŃia protestelor 
(Gould, 2004). Conceptul care defineşte contextul socio-politic relevant pentru apariŃia protestelor este 
cel al “oportunităŃilor politice”, adoptat de către Peter Eisinger (1973) în baza analizei lui Alexis de 
Tocqueville asupra revoluŃiei franceze. Autorul menŃionează că revoltele sunt susceptibile de a apărea, 
atunci când sistemul închis de oportunităŃi începe să se deschidă. Peter Eisinger a utilizat acest concept 
pentru a compara protestele din diferite oraşe americane, focusându-se pe nivelul de deschidere sau 
închidere a sistemului politic local. Astfel sistemul politic deschis generează emoŃii pozitive – speranŃe, 
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demnitate, sau legitimează nemulŃumirea sau indignarea care pot declanşa acŃiuni colective (Gould, 
2004). În ceea ce priveşte teoretizarea emoŃiilor ca parte a protestului există două tradiŃii teoretice 
(Goodvin et. al., 2001). Conform primei tradiŃii, emoŃiile derivă din participarea în cadrul mulŃimii, 
având puŃine în comun cu viaŃa personală a indivizilor sau scopurile acestora. Ele apar şi dispar ca 
urmare a ceea ce se întâmplă în cadrul acŃiunii de protest. Cea de-a doua perspectivă de abordare 
postulează că emoŃiile sunt emanaŃii ale conflictelor individuale, mai degrabă decât răspunsuri la 
mediu. James Jasper (1998) subliniază că emoŃiile sunt parte inextricabilă a dinamicii protestelor 
colective, acestea fiind influenŃate de emoŃii tranzitorii, contextuale – reacŃii emoŃionale la evenimente 
şi informaŃii noi (cum ar fi furia, indignarea sau frica) şi de asemenea, de legături emoŃionale stabile şi 
loialităŃi (faŃă de grupuri, persoane, locuri, simboluri sau principii morale). Anumite emoŃii sunt 
construite într-un context social specific, determinând asocierea indivizilor în cadrul unei acŃiuni de 
protest, altele sunt declanşate şi coagulate ca urmare a participării în cadrul unei acŃiuni colective. 
Frustrarea, furia, alienarea sau anomia nu sunt doar nişte caracteristici incidentale, dar şi stimuli 
declanşatori ai comportamentului de protest. Iar încrederea şi respectul sunt exemple de emoŃii cu un 
impact enorm asupra acŃiunii politice, întrucât tendinŃa de a avea încredere în anumite persoane, 
instituŃii şi nu în altele influenŃează alegerile şi deciziile (Freudenburg, 1993 apud Jasper, 1998). 
Indivizii manifestă tendinŃa de a avea încredere în cei cu care sunt de acord şi sunt de acord cu cei în 
care au încredere (Jasper, 1998). În acelaşi timp, loialitatea faŃă de un grup (identitatea colectivă) 
determină indivizii să adere la mişcări de protest, chiar şi în situaŃia când raportul cost – beneficiu nu 
este în favoarea lor (Goodvin et. al., 2001). Într-un şir de studii, Kane (1996, 1997) demonstrează 
modul în care solidarizarea şi alianŃele politice dintre diverse grupuri în cadrul unei mişcări sociale se 
formează prin construirea unui cadru simbolic, ideologic şi identitar. Autoarea îşi fundamentează 
analiza în baza teoriei durkheimiene referitoare la ritualuri şi solidaritate socială, focusându-se pe rolul 
emoŃiilor în medierea acestor procese (apud Kane, 2000). În studiul cu privire la mişcarea irlandeză din 
1879-1882, Kane (2000) subliniază că dimensiunea emoŃională a mişcărilor este organizată şi 
structurată în naraŃiunile subiecŃilor prin metaforele pe care aceştia le folosesc pentru descrierea 
acŃiunilor. Astfel, reliefează Anne Kane, conceptualizarea şi structurarea metaforică este semnificativă 
pentru înŃelegerea componentei emoŃionale a mişcării sociale. EmoŃiile sunt articulate prin metafore şi 
fixate în „scenarii prototipice” ceea ce permite identificarea acestora. Metaforele sunt calea de 
cunoaştere a emoŃiilor, concluzionează autoarea. 

F) Dimensiunea motivaŃională a mobilizării  
 

Bert Klandermans (2005) identifică trei motive principale care fac participarea atractivă: indivizii 
doresc schimbarea (aspectul instrumental), ei acŃionează în numele ingroup-ului (aspectul identitar) şi 
participarea devine un mijloc de a produce semnificaŃii pentru universul lor valoric, un mod de 
exprimare a opiniilor, sentimentelor şi atitudinilor (aspectul ideologic). Aceste trei tipuri de motivaŃii, 
după Klandermans –, motivaŃie colectivă (collective motive), motivaŃie normativă (normative motive) şi 
motivaŃie de recompensă (reward motive) – au la bază analiza cost-beneficiu. MotivaŃia colectivă se 
referă la beneficiile colective promovate de mişcare (egalitate în drepturi, legi anti-discriminatorii), 
precum şi expectaŃiile în raport cu posibilitatea realizării scopurilor propuse prin intermediul acŃiunii 
colective. Cea normativă se referă la aşteptările legate de reacŃia pozitivă sau negativă a unor outgroup-
uri semnificative, precum şi la valorizarea sau devalorizarea acŃiunii de protest de către aceştia, iar 
motivaŃia de recompensă este determinată de costuri şi beneficii personale, cum ar fi pierdere de timp şi 
bani sau obŃinere de avantaje personale. 
Olişanskii (2004) se referă la relaŃia dintre scopul şi motivul participări, precizând că deşi scopul 
protestului este similar, unic pentru toŃi participanŃii, motivele aderării sunt diferite. Autorul identifică 
patru tipuri de motivaŃii care ar determina mobilizarea pentru participare: (1) motivaŃia afectiv 
emoŃională care are la bază emoŃiile şi stările de spirit ale indivizilor – pentru ei scopul mişcării este 
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simplu, înŃeles şi evident, participanŃii sunt atraşi de slogane populiste, lideri carismatici, de numărul 
mare de participanŃi sau de amploarea manifestaŃiei de masă, indivizii nu cunosc întotdeauna programul 
mişcării, dar sunt gata să lupte pentru cauza acesteia; (2) motivaŃia raŃional valorică include nu doar 
dimensiunea emoŃională, dar şi cea evaluativă – implicarea indivizilor este determinată de valorile şi 
idealurile pe care le promovează mişcarea, ei sunt familiarizaŃi cu programul, revendicările şi scopurile 
acŃiunii, participarea este percepută ca fiind justă şi indispensabilă; (3) tradiŃionalism - aderarea la o 
mişcare se datorează tradiŃiilor comunităŃii sau familiei individului care în mod tradiŃional sprijină 
asemenea mişcări şi (4) motivaŃia raŃional intenŃionată (oportunistă) este caracteristică indivizilor care 
se implică din dorinŃa de a obŃine anumite avantaje personale. 
Din clasificarea prezentată, observăm că implicarea şi, respectiv, participarea este de durată atunci când 
indivizii sunt determinaŃi de o motivaŃie raŃional valorică şi de tradiŃii. În celelalte cazuri, indivizii pot 
renunŃa în cazul în care participarea nu le oferă beneficii emoŃionale (motivaŃie afectiv emoŃională), sau 
beneficii materiale, avantaje personale (motivaŃie oportunistă). 

 
 

2. Participarea 
 
MotivaŃia de participare 
 

Aşa cum protestul colectiv implică riscuri, sacrificii şi probabilitatea unor consecinŃe negative, 
indivizii înainte de a decide să se angajeze în asemenea acŃiuni trebuie să le accepte (Johnson et al., 
1977). Comportamentul de protest este conceptualizat ca fiind un tip de „schimbare riscantă”, o decizie 
de a risca. Dilema participării nu se referă doar la decizia de a se angaja sau nu în comportamente 
colective, ci şi de a alege dintr-o gamă foarte largă de comportamente: de la simpla curiozitate până la 
tendinŃa de a recurge la acŃiuni violente (Berk, 1974 apud Johnson et al., 1977). 

Bert Klandermans (1997) analizând mişcarea daneză pentru pace dezvoltă un model al participării 
în mişcări de protest care include patru etape majore (a) a face parte dintr-un grup cu potenŃial de 
mobilizare, (b) a deveni Ńinta mobilizării, (c) creşterea motivaŃiei pentru participare şi (d) depăşirea 
barierelor care împiedică participarea (figura 1).  

 

Fig. 1 Etape ale participării politice în mişcările de protest după B. Klandermans, 2005 
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Mai întâi, simpatizaŃii sunt Ńinta procesului de mobilizare. Bert Klandermans sugerează că indivizii 
reprezintă potenŃialul pentru mobilizare atunci când împărtăşesc un „cadru al acŃiunii colective” faŃă de 
cauza mişcării. Cadrul acŃiunii colective poate fi înŃeles ca fiind un set specific de credinŃe împărtăşit 
de membrii unei colectivităŃi, care servesc pentru interpretarea şi explicarea problemelor sociale, 
respectiv ele sunt menite să sugereze reacŃiile colective adecvate. Trei componente ale acestei încadrări 
au fost delimitate. În primul rând, această încadrare oferă indivizilor explicaŃii ale inegalităŃilor şi 
injustiŃiei sociale. PercepŃia injustiŃiei derivă din violarea justificărilor sau din discrepanŃele negative 
dintre ceea ce indivizii posedă şi ceea ce îşi doresc. A doua componentă a acŃiunii colective vine din 
distincŃia „noi/ei”, identificarea cu grupul „noi” discriminat şi blamarea unui grup „ei”, vinovat de 
situaŃia ingroup-ului. Şi în final, posibilitatea schimbării, precum şi percepŃia eficienŃei colective. În a 
doua etapă simpatizanŃii trebuie să devină Ńinta mobilizării. Simpatizarea unei mişcări şi a cauzei 
acesteia nu este suficientă, posibilii participanŃi trebuie să fie informaŃi despre posibilele acŃiuni.  

Propensiunea către comportamente violente 
 

Johnson (1974) postulează comportamentul colectiv ca un exemplu tipic de schimbare riscantă sau, 
mai general, este un fenomen al polarizării de grup. Astfel, autorul sugerează că acesta poate fi 
studiat şi prin intermediul experimentului. În studiul realizat de Johnson şi colab., (1977) subiecŃilor 
li s-au prezentat nişte situaŃii ipotetice, similare celor din acŃiunile recente de protest, fiind mai apoi 
rugaŃi să aleagă care dintre acestea ar fi mai extreme (or riscante) şi, respectiv, în care dintre acestea 
ar fi dispuşi să participe. După care în cadrul unei acŃiuni de grup li s-a cerut să stabilească un 
consens referitor la aceste acŃiuni. Autorii concluzionează că într-o fază incipientă, indivizii vin cu o 
varietate de sugestii şi dispoziŃii, atât moderate cât şi extreme, însă datorită interacŃiunii de grup 
acestea pot accede în acŃiuni mult mai extreme (sau „riscante”) decât media atitudinilor iniŃiale pe 
care le-au avut indivizii care formează mulŃimea. În anumite situaŃii, tendinŃa către acŃiuni mai 
prudente poate duce chiar la dizolvarea mulŃimii, iar direcŃiile de evoluŃie a acŃiunii colective pot fi 
identificate după distribuŃia iniŃială a dispoziŃiilor individuale, ultimele decizii ale mulŃimii 
referitoare la consensul pentru acŃiune şi tipul de personalitate a liderului (apud Johnson şi colab., 
1977).  

 

Identitate colectivă 

Teoria identităŃii sociale se dovedeşte a fi foarte pertinentă pentru explicarea cauzelor care 
determină indivizii să acŃioneze în numele grupului în vederea realizării scopurilor colective, chiar 
în cazul în care costurile personale sunt mari (Abrams şi Randsley de Moura, 2002). Teoria 
postulează faptul că identitatea socială a indivizilor derivă din percepŃia calităŃii de membru a unui 
grup social, precum şi semnificaŃia emoŃională şi valorică, legată de această apartenenŃă. Astfel, 
autorii acestei teorii, sunt de părerea că atunci când indivizii unui grup dezavantajat consideră că 
apartenenŃa lor la acest grup este permanentă, iar schimbarea poziŃiei sociale sau a condiŃiilor de 
viaŃă se poate produce numai în tandem cu alŃi membri ai grupului şi acŃionând în numele acestui 
grup, aceste credinŃe determină indivizii să se angajeze în acŃiuni colective. Drury şi Reicher (1999, 
2005) susŃin că în situaŃiile de protest identitatea ingroup-ului devine salientă datorită prezenŃei 
outgroup-ului, iar normele şi comportamentul ingroup-ului sunt definite în raport cu outgroup-ul, 
ceea ce contribuie la canalizarea eforturilor comune în vederea intereselor ingroup-ului.  

Identitatea colectivă se referă la un tip de solidaritate printre membrii mişcării sociale şi uneori la 
conturarea unei categorii sociale în numele căreia participanŃii pretind că acŃionează. Autorii modelului 
complex al identităŃii sociale în cadrul acŃiunilor de protest (Drury şi Reicher 2005; Drury, Stott şi 
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Reicher 2003) postulează că aşa cum identitatea este înŃeleasă ca fiind poziŃia unui individ într-un set 
de relaŃii sociale, aceasta va suferi modificări ca urmare a anumitor evenimente externe, adică poziŃia 
unei persoane se modifică odată cu interacŃiunea cu anumite forŃe externe. Atunci când individul se află 
într-o mulŃime, se vor produce şi schimbări la nivelul conŃinutului identităŃii („cine suntem noi”), a 
limitelor identităŃii („cine este unul dintre noi”) şi a semnificaŃiilor atribuite legitimităŃii acŃiunii 
colective. Autorii modelului sugerează că acŃiunea colectivă nu se produce izolat ci prin interacŃiunile 
de opoziŃie cu alte grupuri sociale, cum ar fi spre exemplu interacŃiunea cu poliŃia sau autorităŃile.  

Fenomenul „empowerment” 

Definind noŃiunea de “empowerment” ca o stare psihosociologică de încredere în capacitatea de a 
produce schimbarea raporturilor existente de dominare, Drury şi Reicher (2005) concluzionează că 
fenomenul este un rezultat al acŃiunii colective de protest, care nu se reduce neapărat la experienŃa 
succesului, dar în special la felul în care acŃiunile indivizilor sunt înŃelese drept expresii ale 
identităŃii sociale. Cercetările efectuate de un grup de psihologi de la Universitatea din Sussex sub 
conducerea lui John Drury, având drept scop studiul dinamicii emoŃionale ca urmare a participării în 
acŃiuni de protest, demonstraŃii, greve au evidenŃiat faptul că participarea contribuie la crearea unei 
stări de bine şi chiar contribuie la depăşirea stărilor de depresie, anxietate, frică sau stres. Descrierea 
emoŃiilor pozitive – bucurie, fericire, chiar euforie, specifice pentru starea de empowerment, sunt 
centrale în naraŃiunile subiecŃilor intervievaŃi de cercetători. Autorii sunt de părerea că factorii care 
condiŃionează aceste emoŃii pozitive sunt identitatea colectivă, încrederea în succesul mişcării, 
coeziunea şi susŃinerea reciprocă între participanŃii unei acŃiuni colective (Drury şi Reicher, 1999, 
2005). 

3.RenunŃarea 

 

Protestele colective pot dura de la câteva ore, la câteva zile, săptămâni sau luni. Indivizii pot 
renunŃa la proteste pentru o anumită perioadă de timp, protestul producându-se cu anumite 
intermitenŃe, sau pentru totdeauna. Comparativ cu studiile care s-au referit la factorii care determină 
aderenŃa indivizilor la acŃiuni de protest, studiile privind factorii care determină indivizii să renunŃe 
la acŃiunile de protest sunt relativ puŃine (Klandermans, 2005). Printre factorii care determină 
renunŃarea se pot enumera experienŃa insuccesului, incertitudinea privind utilitatea protestului sau 
represiunile. Deseori declinul unui protest poate fi determinat de declinul şanselor de succes, care 
face participarea mai puŃin atractivă (Kriesi şi colab., 1994). La fel, s-a observat că represiunile pot 
suprima protestul, determinând indivizii să renunŃe la acŃiuni, însă în unele cazuri, dimpotrivă, pot 
genera acŃiuni de protest mai ample. Oliver şi Myers (2002) consideră că efectul represiunii asupra 
protestului este curbiliniar: represiunile moderate generează proteste, în timp ce represiunile severe 
înăbuşă acŃiunile de protest, iar lipsa represiunii nu are nici o importanŃă. Studiul lui Karlkins şi 
Petersen (1993) demonstrează că represiunile poliŃiştilor împotriva demonstranŃilor paşnici cu 
revendicări legitime a făcut să crească şi mai mult protestul. Aşa cum emoŃiile în conjuncŃie cu alŃi 
factori, explică traiectoria pe care o pot lua mişcările sau protestele sociale, continuitatea acestuia, 
aspectul emoŃional se dovedeşte a fi important şi pentru studiul renunŃării (Gould, 2004). Timpul 
îndelungat, implicarea de durată, oboseala sau expectaŃiile nerealiste privind schimbarea acestora 
generează acutizarea sentimentelor de frustrare care cauzează schimbarea tacticilor de acŃiune sau 
chiar destrămarea mulŃimii (Jasper, 1998). În final, ne vom opri asupra modelului propus de Bert 
Klandermans (2005). Autorul consideră că dinamica renunŃării este determinată de următorii factori: 
gratificarea insuficientă, declinul angajamentului şi evenimentele precipitante. 
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Fig. 2 Factorii ce determină renunŃarea de a participa la mişcările de protest după B. Klandermans, 2005 

Klandermans este de părerea că gratificarea insuficientă şi declinul angajamentului contribuie la 
apariŃia intenŃiei de a renunŃa la proteste, iar anumite evenimente precipitante pot răsturna balanŃa în 
favoarea renunŃării.  

 

II. Întoarcerea refulatului: ritualuri, confruntări nostalgice şi rememorări afective 

În perioada anilor 1987–1989 în fosta URSS protestele colective au căpătat proporŃii considerabile. 
În Moldova Sovietică protestul a pornit de la explicite revendicări referitoare la limbă, istorie şi 
identitate. Mişcarea de renaştere naŃională a luat amploare la finele anilor ’80 şi s-a încununat cu 
oficializarea limbii române şi revenirea la alfabetul latin. CâŃiva ani mai târziu problema denumirii 
limbii a fost larg dezbătută până la adoptarea noii constituŃii în 1994. În luna martie 1995 printr-o 
decizie a Ministerului ÎnvăŃământului se decide suspendarea cursului Istoria Românilor şi înlocuirea lui 
cu un curs de Istoria Moldovei. Ca reacŃie de protest studenŃii şi intelectualii au ieşit în stradă scandând 
“românii au o singură istorie”. În ianuarie 2002, decizia guvernului comunist de a declara limba rusă 
disciplină obligatorie în şcoli a provocat din nou proteste de amploare care au durat câteva luni. 
Protestele colective din Basarabia se situează sub semnul repetitivităŃii şi analogiei. După debutul 
exploziv al maselor din 1989, protestele ulterioare vin ca o reînnodare a prezentului la valorile stipulate 
atunci. FrustraŃi de refularea şi înstrăinarea acestora în timp, potenŃialii manifestanŃi din 1989 se 
reconvoacă în 1995 şi 2002 şi solicită actualizarea lor ca o nouă etapă a “renaşterii naŃionale”. 
ParticipanŃii se reunesc pentru a-şi reafirma solidaritatea şi identitatea, protestele prezentându-se ca un 
moment de celebrare şi rememorare a identităŃii româneşti. Republica Moldova nu a existat niciodată 
ca stat în graniŃele actuale, istoria republicii reprezentând istoria unei gubernii în cadrul Imperiului Rus, 
a unei provincii în componenŃa României şi a unei republici sovietice în componenŃa URSS. Astfel 
reperele memoriei colective sunt produse ale acestei moşteniri istorice, iar dilemele identitare şi 
teritoriale cu care se confruntă astăzi, menŃin o stare de tensiune socială continuă. Asemenea unui 
conflict nerezolvat, „dosarul neîncheiat în 1991”, reapare ciclic, ori de câte ori anumite decizii politice 
readuc în discuŃie problemele naŃionale.  

În cadrul protestelor pe care le analizăm, participanŃii dezvoltă pe parcurs anumite ritualuri care 
dau semnificaŃie acŃiunii lor. În timpul acestor ritualuri sunt definite solidarităŃi ce sudează coeziunea 
colectivă, pe măsură ce contestaŃiile împotriva puterii sunt exprimate public. Mesajul propriu-zis al 
protestelor este direct ataşat celui creştin, indicând o colaborare dintre cele două instanŃe -  politică şi 
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religioasă, precum şi asocierea identităŃii naŃionale cu identitatea religioasă. SpaŃiul unde se desfăşoară 
acŃiunile de protest este un spaŃiu cu rezonanŃă istorică pentru începuturile mişcării de renaştere 
naŃională din 1989. Aici s-au produs primele acŃiuni de opoziŃie faŃă de regimul comunist care au 
culminat cu Marile Adunări NaŃionale. SemnificaŃia profund simbolică a acestui topos al memoriei este 
redată de acŃiunea concomitentă a celor trei planuri: dimensiunea religioasă, marcată de ClopotniŃă şi 
Catedrala Adormirea Maicii Domnului la o extremitate, dimensiunea politică de clădirea guvernului la 
cealaltă şi dimensiunea istorică de statuia lui Ştefan cel Mare. Catedrala reprezintă instanŃa capabilă să 
rezolve revendicările manifestanŃilor într-o manieră sublimată, spaŃiul proxim ei fiind un spaŃiu 
compensatoriu, consolator pentru cei nedreptăŃiŃi de către puterea oficială. Cele două repere fizice – 
catedrala şi clădirea guvernului – se confruntă, fiind dispuse în opoziŃie una faŃă de cealaltă. Puterea 
politică este instanŃa oficială, obiectul mişcărilor de protest, ea este instanŃa îndreptăŃită să satisfacă 
revendicările mulŃimii, să asigure echilibru şi ordinea civilă. Producerea unor mişcări de protest este o 
dovadă a unor carenŃe de dialog între partea oficială şi cea civilă. Biserica este un intermediar, 
reprezintă puterea divină, instanŃa sacră, fiind de partea celui slab şi nedreptăŃit. Beneficiind de 
protectoratul simbolic al divinului, partea reactivă a societăŃii înaintează cu încredere spre preşedinŃie. 
Din această optică, gesturile protestatarilor comportă o dublă semnificaŃie simbolică – politică şi 
religioasă –, întrucât pe lângă practicile profane specifice scenariului de protest, participanŃii oficiază 
ritualuri cu semnificaŃie religioasă: rugăciuni colective, îngenuncherea colectivă, lumânări aprinse etc. 
La acestea ne vom referi în cele ce urmează. 
Ritualul rugăciunii. JoncŃiunea religiosului cu naŃionalul şi suprapunerea de sacru peste evenimente şi 
acŃiuni este preponderentă. Protestatarii fac apel în repetate rânduri la instanŃa divină ca la un posibil 
Renovator Mundi, în stare să restaureze echilibrul în ordinea existentă. Liderii mişcării de renaştere 
naŃională de la sfârşitul anilor ’80, organizatorii acŃiunilor de protest din 2002 recurg la un parteneriat 
cu Biserica, făcând apel la disponibilitatea religioasă a populaŃiei. Discursurile se finalizează de obicei 
cu „aşa să ne ajute Dumnezeu”; Iurie Roşca, liderul PPCD, obişnuieşte să-şi înceapă discursul, 
îndemnând mulŃimea şi spunând el însuşi rugăciunea Tatăl Nostru. Lumânarea aprinsă este asociată cu 
durerea, suferinŃa, neputinŃa, este invocarea divinului într-o ordine nepotrivită, anormală. Ea conferă 
atmosferei generale o tentă mistică, aurorală, este legământul fiecăruia, ruga şi speranŃa în bine.  

Ritualul procesiunii funerare. Protestatarii din 2002 închipuie ruinarea „dictaturii comuniste” 
prin simularea unei procesiuni funerare prin care manifestanŃii „pun cruce” sistemului. O TroiŃă este 
purtată cu sobrietate în manieră golgotiană şi instalată chiar în faŃă clădirii Parlamentului. ParticipanŃii 
par a consacra momentul prin depunere de flori. A doua zi imaginea florilor risipite, împrăştiate pe jos, 
martore a rebeliunii de peste noapte, când TroiŃa a fost „răpită” se prezintă dezolant ca o profanare 
nepermisă, o intruziune violentă în sacru. Masele se înverşunează, îşi sporesc furia împotriva 
„trădătorilor de neam” şi recurg la instalarea unei alte TroiŃe. La nivel perceptiv, guvernarea 
comunistă pare să fie „răul nucleic al societăŃii”, pe a cărei seamă se pun acum majoritatea eşecurilor 
sociale, un „partid de ocupaŃie” care promovează „interesele imperiale ale Rusiei”, de aceea 
protestatarii cer „demisia în bloc a intruşilor”.  

Ritualul distrugerii simbolice. Acest ritual vine ca o anihilare simbolică a tendinŃelor separatiste 
din regiunea de est şi a iniŃiativelor de federalizare propuse de Moscova pentru soluŃionarea conflictului 
transnistrean. Arderea portretelor lui V. Putin şi I. Smirnov (“Jos cu ocupanŃii”, “Jos cu 
federalizarea”, “monştrii”, “uzurpatorii”), a steagurilor Rusiei şi a fostei RSSM (simboluri ale 
perioadei sovietice) – se prezintă ca o formă de violenŃă sublimată ca rezultat a dezaprobării 
tentativelor repetate de federalizare. Aceste acŃiuni şi emoŃiile care le însoŃesc reprezintă un gen de 
catharsis emoŃional, un fel de victorie simbolică ce pare să întărească şi mai mult sentimentul de 
solidaritate împotriva “pericolului extern”. Ritualul de rebeliune creează o supapă pentru tensiunile 
societăŃii în situaŃia când schimbarea nu este percepută ca fiind posibilă. 

Orăşelul libertăŃii – ritual de contestare a ordinii existente. Orăşelul LibertăŃii reprezintă un 
grup de peste 140 corturi, instalate în timpul protestelor din 2002 în spaŃiul dintre Parlament şi 
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PreşedinŃie, o fortăreaŃă anticomunistă, un loc stabil al unei comunităŃi protestatare care a rezistat timp 
de o lună şi câteva zile. Acest orăşel se doreşte a fi o zonă declarată liberă de comunism. ManifestanŃii 
şi-au creat un teritoriu propriu căruia i-au conferit valenŃe simbolice ale libertăŃii şi democraŃiei. Foarte 
bine organizat, în acest orăşel existau până şi străzi, precum şi consilii, comitete de grevă, care 
coordonau activitatea manifestanŃilor. ViaŃa de aici era orânduită în aşa fel, încât oricând să rămână 
cineva de strajă (similar stărilor de urgenŃă din timpul războaielor); părinŃi sau copii, aceştia stăteau în 
schimburi pentru a învinge oboseala şi a păzi oraşul fără întrerupere. Mai mult decât atât, prezenŃa 
trupelor înarmate în spatele Parlamentului, ce ameninŃau continuu activitatea protestatarilor nu îi 
intimidau pe aceştia, acŃionând dimpotrivă ca un factor motivant în plus. OcurenŃa repetată a 
substantivului suflet în limbajul vorbitorilor convinge de implicarea afectivă puternică a participanŃilor 
în activităŃile organizate „acolo depuneam suflet, era ca într-o biserică”. Transpare de asemenea 
sentimentul că ceea ce se întâmplă depăşeşte normalul şi cotidianul, că participă la evenimente istorice, 
irepetabile, de aceea, evocarea lor acum, le conferă o aură de neverosimilitate, de excepŃional şi 
incredibil.  

“Re-descoperirea” identităŃii şi emergenŃa unei noi identităŃi. ConstrucŃia identităŃii este o 
componentă esenŃială a acŃiunilor de protest. AcŃiunea colectivă nu se poate produce în absenŃa unui 
„noi” caracterizat prin trăsături comune, solidaritate şi a unui „ei” cărora le este atribuită 
responsabilitatea privind situaŃia percepută ca fiind injustă şi împotriva căreia se protestează (della 
Porta şi Diani, 1999). AcŃiunea propriu-zisă oferă posibilitatea de a te bucura şi a celebra identitatea 
colectivă prin marşuri, ritualuri, cântece, semne, simboluri şi coduri comune (Klandermans, 2005). În 
timpul protestelor identitatea personală este desfiinŃată şi se formează o identitate colectivă de 
solidaritate. Însăşi faptul că se află în acelaşi loc, pentru aceeaşi cauză este un motiv de afiliere 
instantanee faŃă de cel care se află alături. Scopul comun coalizează forŃele şi determină apropierea de 
Celălalt. RelaŃiile în interiorul acestui „noi” sunt armonioase, se face referinŃă la practici entuziaste, 
ajutorarea reciprocă, solidarităŃi, fuziuni – toate împreună coalizând o dinamică unificatoare. Cei care 
acŃionează în vederea contracarării acŃiunilor de protest, care stau de partea cealaltă a baricadei 
(autorităŃile, poliŃiştii), sunt înstrăinaŃi, iar identitatea lor este devalorizată. Toate acŃiunile de protest 
sunt însoŃite, pe de o parte celebrarea identităŃii româneşti, o reamintire simbolică a unui “început” şi pe 
de altă parte conturarea unei noi identităŃi printre tinerii participanŃi – cea a “Noii generaŃii – 
salvatoarea naŃiei”. Nodul central al acestei identităŃi este reprezentat de conŃinutul emoŃional, în care 
sunt mixate bucuria, speranŃa, entuziasmul, mândria şi ataşamentul faŃă de grup. În termeni simbolici se 
produce asumarea unei identităŃi contestatare şi salvaŃioniste.  
O concluzie care derivă din cele analizate mai sus este transformarea pe parcurs a unui protest care 
pare a fi unul instrumental, prin dezaprobarea unei decizii considerată injustă, într-o formă ritualică, 
expresivă şi puternic potenŃată de anumite emoŃii. AcŃiunile de protest care au drept scop împiedicarea 
adoptării unor decizii, culminează cu proteste anticomuniste şi revenirea la valorile naŃionale. În 1989 
participanŃii se întrunesc în virtutea unor libertăŃi pe care nu şi le puteau permite „înainte” (până la 
perestroika), reuniunile luând forma unor ritualuri ceremonioase, încărcate afectiv şi simbolic. Ideea în 
sine de nemulŃumire şi protest este îmbinată şi înlocuită treptat cu bucuria întrunirii şi a comuniunii 
sufleteşti între indivizi care împărtăşesc aceleaşi idei şi valori. ParticipanŃii „uită” de situaŃia care a 
generat sentimentul de revoltă, acest fundament emoŃional negativ fiind atenuat de această recompensă 
simbolică. Schimbarea revendicată, până a fi autorizată, se produce mai întâi la nivel simbolic şi ritual, 
încât indivizii, după săvârşirea ei cu solemnitate pot avea sentimentul că protestul este deja inutil. 
Protestul în Basarabia rămâne a fi unul expresiv, nevoia de protest nu vine de la ceva anume, şi nu este 
orientată către cineva anume, ci devine ceva inerent, sinonim cu situaŃia prezentă. Este un protest 
generalizat, orientat împotriva stării actuale, a ordinii existente, în care thema recunoaşterii sociale şi a 
demnităŃii umane este una esenŃială.   

ImportanŃa factorilor psihologici în înŃelegerea ciclurilor protestelor sociale a fost sesizată de 
numeroşi autori. Cercetările ulterioare ar trebui să se oprească asupra cauzelor care fac ca în anumite 
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situaŃii, emoŃiile să fie un puternic vector pentru mobilizare şi de ce în anumite condiŃii nu (Gould, 
2004). Deşi, foarte influente în studiul mişcărilor şi al contestărilor politice, explicaŃiile oferite de 
privarea relativă intergrupuri sunt incomplete (cf Guimond şi Tougas, 1997), lăsând fără răspuns 
următoarele aspecte cum ar fi: ce factori determină ca indivizii să reacŃioneze la situaŃia de privare în 
numele ingroup-ului sau de ce o situaŃie de privare relativă nu determină întotdeauna şi apariŃia 
protestului (Abrams şi Randsley de Moura, 2002). 
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TERITORIU, TERITORIALITATE, OPORTUNITATE ŞI 
SEMNIFICAłIE 

 
 
   

 Ioan MAC 
 

ABSTRACT. Through the multiple meanings given to the term ‘territory’ there has 
been created a polysemy hard to be accepted. We can clarify the matter a bit 
etymologically, starting from the Latin root ‘terra’ and its derivative ‘territorium’ with 
its current rendering territory/land. This signifies a piece of land, irrespective of its 
dimensions and configuration. The physical nature expressed territorially – as a 
manifestation of reality becomes a place. Places frequently associate physical territory 
with the population that uses it, and the products of the inhabitants’ activities, becoming 
thus dwellings, localities, territorial areas, regions, countries, states, etc. Proprietorship 
of the territory/land implies a certain delimitation, namely borders, frontiers. Owning a 
territory implies sovereignty (individual, group, state sovereignty). From the behaviors 
of animals which through instinct defend their feeding territory, to the inhabitants of the 
‘locus’, of regions, of countries, there has appeared a struggle to defend but also to 
conquer new territories belonging to different people. The fight to conquer has many 
motivations. We deem it essential according to the law of response to necessity. This 
may be material, strategic, political, social, etc. Consequently, the forms of projecting 
ownership, conquest, exploitation and management of territories led to theories, 
justifications and geo-political actions. The territory, the territoriality, the opportunity 
and the signification are conflict sources. The interactions between groups, between 
states, between global poles, whether harmonious or disjunctive, must be perceived 
through the perspective of different offers of the inhabitants, of the unlimited demands of 
other parties and of the lack of global balance. The geo-political currents lead to 
confrontations, wars and complex forms of territorialization and re-territorialization. 
The territory as a source of conflict and the geo-political interpretations perceived on a 
large specter, remain terms for continuous scientific analysis. The fact is explained 
through the negentropic evolution of the real world and the multiplication of survival 
purposes of mankind, of people associated in different groups at different levels. 

 
1. Demers epistemologic: teritoriu, teritorialitate 

 
Un scurt demers asupra termenului de teritoriu este cerut de polisemia contemporană sub 

care se găseşte. Etimologic, teritorium, semnifică, prin rădăcină „terra”, suprafaŃă de pământ, suport 
fizic al existenŃei omului. Omenirea a avut dintotdeauna relaŃii speciale cu pământul (land) pe care ea 
trăieşte şi care o susŃine. Aşadar, teritoriul îl privim ca un concept cu o largă înŃelegere şi semnificaŃie 
de la aceea a unei suprafeŃe fizice de pământ (toposecvenŃă) sau de spaŃiu dat cu o structură specifică, 
la aceea de teren al unui individ (grup) până la areal de existenŃă a unui stat (naŃiuni) sau spaŃiu de: 
ataşament sufletesc, gestiune economică, dispută şi confruntare socială, politică şi militară. Prin 
urmare, teritoriul şi comunitatea aferentă formează un întreg (obiect) cu două încărcături: una naturală 
şi alta artificială (omul şi rezultatul activităŃii sale). Acest întreg îl denumim frecvent prin noŃiunea de 
loc, şi, respectiv, localitate. Stăpânirea teritoriului (terenului) a implicat calitatea de suveranitate fie ea 
individuală, de grup, fie de stat. Controlul la diferite nivele a presupus şi delimitarea posesiunii, adică a 



 83 

terenurilor, prin hotar. Pământul a devenit un bun privat. Atributele principale ale teritoriului sunt: 
extinderea, forma cu geometrii multiple, alcătuirea, funcŃia, destinaŃia, dinamica temporală etc. 
 Privit ca întreg structural şi funcŃional, teritoriul apare şi se comportă ca un sistem ce integrează 
componente naturale şi componente antropice aflate în relaŃie sinergică (Fig. 1). 
 

 
 
 Fig. 1. Structura unui sistem teritorial. 
 

„Aceasta înseamnă că sistemul posedă două mecanisme de autoorganizare cel mai adesea 
complementare: ansamblul legilor subsistemului natural şi ansamblul legilor socio-economice” (Groza, 
2003, pag. 66) 
 FuncŃia de interfaŃă între natură şi societate nu apare doar ca o abstracŃie, ci ca un concept 
operaŃional facil  discuŃiilor ce conduc la înŃelegerea funcŃionării spaŃiului diferit organizat. Este vorba 
de constituirea, dezvoltarea şi funcŃionarea unităŃilor teritoriale; teritorialitatea dă valenŃe locurilor. 
  Teritorialitatea. Este fenomenul de manifestare a obiectelor şi faptelor în forme specifice 
(proprii) de la un loc la altul, de aici şi de acolo. După Sack (1986) teritorialitatea, reprezintă o expresie 
geografică a realităŃii concrete. Această expresie implică: spaŃialitatea (de ex. : hotarul, limitele 
toposecvenŃelor), încărcătura faptelor, semnificaŃie, comportament social ş.a. 
 Teritorialitatea se regăseşte în structurile de organizare formate prin integrare a elementelor, a 
părŃilor ce se asociază după afinităŃi. Integrarea diverselor fapte şi fenomene în entităŃi structurale 
determină caracterul variabil al teritoriului (R. Hartshorne, 1959). Avem, aşadar, în atenŃie o integrare 
structural funcŃională. În procesul de constituire a structurilor teritoriale (sistemelor) există totdeauna 
un factor diriguitor sau creator. La acesta se ataşează prin conlucrare alŃi factori ce susŃin procesul 
respectiv. Mecanismele de selecŃie prin care se operează în această arhitectonică geografică aduc cu 
sine diversitatea, căci teritoriile se autodelimitează prin selectivitatea faptelor. Fiecare teritoriu posedă 
o anumită senzitivitate geografică care impune un anumit mod specific de asociere a obicecelor şi 
fenomenelor lumii reale. Această proprietate determină diferenŃierea structurală, funcŃională şi 
fizionomică a sistemelor teritoriale, adică creează trăsătura distinctă, teritorialitatea ca pattern al unei 
„scene vii”. 
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2. Locurile ca sisteme teritoriale 

 
Sistemele teritoriale sunt sisteme deschise, deci schimbă cu mediul înconjurător substanŃă 

energie şi informaŃie. Baza organizării şi evoluŃiei acestor sisteme constă în acŃiunea legii răspunsurilor 
la necesitate. Maniera de răspuns conduce la varietatea structurilor teritoriale atât în privinŃa 
conŃinutului, cât şi a stării de funcŃionare. Diversitatea de configuraŃii teritoriale reprezintă esenŃa 
organizării lumii reale.  Teritoriale cu diverse încărcături le spunem în vorbirea curentă locuri. Înainte 
de orice, locul este o porŃiune de teritoriu (spaŃiu) de o anumită mărime şi de o anumită formă. De 
asemenea, posedă un conŃinut material, energic şi informaŃional, care răspunde tiparului major, dar 
combină în formă proprie substratul, masa hidrografică şi comunitatea vie. După modul cum 
combinarea respectivă s-a realizat în timp, spaŃiu, şi intensitate, acel areal va poseda o anumită 
semnificaŃie. Prin aceasta îşi câştigă calitatea de „loc distinct” alăturat altor locuri, cu alte semnificaŃii. 
Aşadar, locul este un teritoriu individualizat pe baza de caractere proprii. „Unde relaŃiile provenite de la 
factorul social, politic, istoric, economic sau oricare alt motiv, se împletesc, ce înŃeleg să spun că este 
exact ceea ce noi numim „loc” (Ohishiro, 1944, p. 130 citat de Naruse, A. 1993). 
 „Locus”-urile sunt teritorii specifice unde se desfăşoară activităŃi şi fenomene variate. 
 Ocuparea în timp a locului cu populaŃie, care s-a stabilizat pentru o vreme, şi dotarea spaŃiului 
respectiv cu elemente create de om (gospodării, drumuri, etc.) a avut ca urmare apariŃia localităŃilor. 
Putem spune că localităŃile sunt locurile şi opera oamenilor. Noi trebuie să le acceptăm ca entităŃi de 
organizare teritorială a societăŃilor de la nivelul local, la regional şi apoi la planetar. Mai mari sau mai 
mici, localităŃile constituie structuri teritoriale asociative. Asocierea în virtutea unui scop (fie iniŃial, fie 
mereu schimbat) este exprimată în specificul funcŃional:localităŃi rurale (localităŃi pastorale, localităŃi 
forestiere, localităŃi agricole, localităŃi meşteşugăreşti, etc.) , localităŃi urbane într-un spectru extrem de 
diversificat. În afară de locurile – aşezări (localităŃi) există încă foarte multe locuri cu profil: strategic 
(cetăŃi, forturi, baze militare), ştiinŃific-experimental (campusuri ştiinŃifice, baze experimentale de 
încărcare şi lansare a rachetelor) Cape-Caneveral, turistic (staŃiuni), sportiv, portuar ş.a. 
 În geometria şi conŃinutul lor, localităŃile dispun de aria (norul) în jurul căreia s-a grefat 
modelul structural şi funcŃional iniŃial; acesta poartă numele de site. Site-urile se referă la 
caracteristicile fizice şi culturale şi la atributele locului însuşi (în sine). În timp, situl poate intra poate 
intra în istoria locului, alte situri luându-şi funcŃie în matricea geografică a teritoriului. Adeseori site-ul 
este echivalent cu vatra iniŃială a unei aşezări. 
 Locurile, ca structuri teritoriale, interacŃionează şi compun, treptat, entităŃi ierarhice de tipul 
regiunilor, Ńărilor şi zonelor. 
 Regiunea este interpretată ca un sistem teritorial deschis. În această viziune conceptul de 
regiune are în cuprindere: „un spaŃiu în cadrul căruia elementele fizice şi umane sunt interconectate 
deoarece domină un proces care orientează toate direcŃiile de acŃiune către o singură Ńintă determinată” 
(Vallega, A. 1972). FuncŃiile regiunilor sunt multiple, ceea ce poate asigura tipizarea regională. 
 

3. RelaŃiile teritoriale şi globalizarea 
 
 În lucrarea sa din 1968, P. Claval, elaborează mecanismele prin care se realizează tranziŃia de la 
regiuni, la teritoriile naŃionale (state naŃiuni), la teritoriile statale, la „marile spaŃii” adică poli 
pluristatali constituiŃi pe diverse interese (politice, economice, strategice). Prin structurarea ierarhică  se 
operează  asupra relaŃiilor dintre diversele structuri spaŃiale. Oamenii obişnuiŃi, dar şi structurile 
suprastatale depăşesc prin circulaŃie, schimburi materiale şi culturale graniŃele naŃionale. Se vorbeşte 
adesea de procesul de deteritorializare şi re-teritorializare. Faptul respectiv schimbă practicile sociale, 
structurile sociale, semnificaŃiile (Passi, 2000, p. 16) şi transformă radical lumea locală, într-o lume 
globală. Mondializarea câştigă teren în defavoarea entităŃilor de rang inferior (Mac, 1993). Limitele 
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teritoriale – de la hotarul unei localităŃi la graniŃele statale sunt în expansiune (Coser, 1980, p. 177) 
Teritorialitatea este din ce în ce mai puŃin legată de un site sculptat în teritoriu, aşa cum era în 
civilizaŃiile anterioare. În acest sens, aşezările umane sunt tot mai mult percepute nu atât ca localizare 
în teritoriu sau prin prisma întinderii lor, ci prin intermediul relaŃiilor de vecinătate semnificative dintre 
puncte sau elemente (Foucault, 2001, p. 252).Termenii prin care se analizează relaŃiile intercomunitare, 
interspaŃiale, sunt vecinătatea, proximitatea, contignuitatea, conectivitatea, discontinuitatea ş.a. 
 Fenomenul de teritorialitate este mai degrabă o însuşire a obiectelor şi faptelor de a se manifesta 
în forma proprie de la un loc la altul , adică specific, cu un anumit pattern. Elementele de provenienŃă 
umană, din încărcătura suprafeŃei date, stăpânesc valoarea acesteia. De aceea, teritoriul a devenit 
proiecŃia puterii, fie ea administrativă, politică , militară, economică, fie socială, spirituală ş.a. După R. 
Sack (1972) teritorialitatea reprezintă o „expresie – teritoriu, putere geografică primară a puterii 
sociale. Prin delimitarea ariilor aparŃinând puterilor diferite  exemplu - puterile statale – graniŃele au 
început să joace roluri variate: 

- delimitarea ariilor de ocupaŃie şi existenŃă a diferitelor populaŃii naturale sau umane 
- marcarea diferenŃelor de comportament (ex.: cultural, religios, organizaŃionale) 
- frontiere între spaŃii de interese variate 
- discontinuităŃi între diverse entităŃi, iar discontinuitatea este în esenŃă, „ceea ce separă două 

ansambluri vecine şi diferite” (I. Ianos, 2000). 
DiscontinuităŃile pot nu numai să separeu, ci şi să armonizeze spaŃial interese foarte diferite. 
În procesul de gestiune a teritoriilor pe care le deŃin comunităŃile umane vecinătăŃi marcate -  

prin discontinuităŃi – joacă şi roluri de favorabilitate mediind schimburile umane şi economice. Mai 
mult, în diverse situaŃii discontinuităŃile, ca de exemplu frontierele, dar în premise ale unei concentrări 
de forŃe ce schimbă soarta teritoriilor. Astfel, localizarea oraşelor în asemenea fâşii generează şansele 
unei redimensionări socio-economice către nivele superioare de dezvoltare teritorială. 
 

4. Redimensionarea economică, spaŃială şi rutele geopolitice 
 
 Vectorii de vârf în proiecŃia teritorială merită o atenŃie deosebită. Ei pot fi de factură: 

• economică, atunci când resursele teritoriului impulsionează creşterea economică printr-o 
coparticipare a noilor tehnologii şi a intereselor Ńintă ale comunităŃii umane; 

• geopolitică, când puterile îşi aŃintesc privirea, în scop de supraveghere şi control, asupra unor 
teritorii apropiate sau mai îndepărtate. În atari situaŃii vârful de lance este strategico-militar; 

• organizaŃională, prin care se încearcă modificarea sistemelor de relaŃii teritoriale în direcŃia 
supradimensionării ariei şi încărcăturii acesteia pentru a câştiga dominaŃia spaŃială sub toate 
formele posibile (uman, social, productiv, comercial ş.a.) RealităŃile istorice dovedesc o 
legătură consistentă între teritoriu şi puterea naŃională. Rutele conflictelor teritoriale au origini 
complexe, dar fondul şi traseul Ńin de acapararea resurselor economice şi asigurarea dominaŃiei 
spaŃiale de un tip sau altul. Stările şi situaŃiile geografice afectează relaŃiile internaŃionale. 
Dezbaterile ştiinŃifice explică relaŃia dintre teritoriu şi conflictele internaŃionale prin trei cadre 
de analiză: 

o cadrul şi perspectiva ecologică (Sprout, H., Sprout Margaret, 1965) în sensul că mediul 
poate intensifica sau inhiba abilitatea unui stat de a acŃiona. Posibilismul environmental 
trebuie evaluat însă cu un profund discernământ; 

o viabilitatea sau, dimpotrivă, restrictivitatea oferită de aria deŃinută de stat. Gradientul 
teritoriului, de favorabilitate sau pierdere influenŃează decizia militară, influenŃează 
războiul sau pacea; 

o „oportunitatea” şi „bunăvoinŃa” (consimŃire). Oportunitatea este văzută ca „posibilitatea 
de interacŃiune între entităŃi sau unităŃi de comportament de acelaşi fel. Într-o atare 
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optică oprtunitatea este similară cu conceptul de posibilism environmental. CondiŃiile 
geografice cum ar fi împărŃirea graniŃelor ori proximitatea influenŃează interacŃiunea 
oportunităŃilor viabile pentru state. Teritoriul ca sursă de conflict este pe larg analizată în 
diverse studii de geografie politică, geografie militară şi geografie socială. Teritoriul are 
importanŃă în ceea ce priveşte compoziŃia etnică a populaŃiei, în evaluarea realităŃilor 
religioase şi în multe alte aspecte de funcŃionare a statelor” ( Goertz G., Diehl P., 1992). 

 Merită punctat aspectul de continuitate a dominaŃiei. De la cel al instinctului animalic care a 
operat pentru apărarea ariei de hrană şi de vieŃuire, la cel al societăŃii evului mediu sau chiar moderne 
de stăpânire pentru multiple scopuri. Războiul a devenit un exerciŃiu organizat de forŃele militare 
pentru împlinirea politicii teritoriale a diverselor grupuri. Dezvoltarea tehnologiilor moderne a condus 
la forme nebănuite a şanselor de control teritorial de mari proporŃii. 
Dacă colonialismul a fost forma de stăpânire a vaste teritorii, bătăliile politice definesc un alt termen şi 
alte practici de factură geopolitică. Caracterul finit al resurselor şi cerinŃa infinită de consum menŃine 
deschisă arena conflictelor. Oferta intrinsecă a teritoriilor este în contradicŃie cu oferta extrinsecă a 
altor teritorii; cererea la nivelul diferenŃiat mondial al consumului conduce la acŃiuni extrem de variate 
de a acapara oferta disponibilă, localizată însă departe de locul cerinŃelor. Aceeaşi veşnică problemă a 
nivelului de trai ridicat, uneori chiar peste necesitatea reală, rezolvabilă prin frustrarea altora, menŃine 
disarmonia în plan local, regional şi mondial. Chiar şi organismele create pentru a menŃine echilibrul 
sunt, adesea, folosite pentru împlinirea scopului de dominanŃă. Geopolitica de acaparare a noi resurse, a 
noi teritorii rămâne încă o coordonată majoră în comportamentul mondial. 
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O  PROVOCARE  BRUTALĂ 
LA ADRESA FEMINISMULUI 

 
 

Nicolae IUGA 
 
                                                     

ABSTRACT. In our opinion there is a tendency to develop an academically 
speech about feminism that does not take into account many real problems that 
women confront with, speeches that ignore especially lonely women and 
prostitutes. The toughest challenge might be the traffic in women for 
prostitution. There are already known traffic routes and Romania is a source for 
such actions (victims are recruited) and country of transit from Ukraine and 
Moldavia to the Western Europe or ex-Yugoslavia. The purpose of our article is 
not only to find out the causes and proposal of actions to eradicate this scourge 
but the appearance in the contemporary mentality of a negative image anti 
feminism.  

 
  
 Desigur, ca orice preocupare teoretică, şi discursul general despre feminism trebuie să facă faŃă 
unor provocări noi. Mişcarea feministă însăşi, ca istorie şi ca filosofie, a evoluat prin răspunsuri la 
provocări manifestate din timp în timp, însemnând de fapt tot atâtea piedici învinse şi tot atâtea bariere 
depăşite.  
 În timp, unele provocări mai vechi cad în desuetudine. Misoginismul de exemplu este taxat azi 
ca o simplă prejudecată depăşită sau eventual ca o concepŃie împărtăşită de către unele persoane din 
motive cu totul particulare. De asemenea, azi nu mai este convingător să se deplângă anumite 
discriminări: salarii mai scăzute pentru femei decât pentru bărbaŃi la aceeaşi activitate prestată, lipsa de 
acces pentru femei în poziŃia de formator de opinie, în mass-media sau în învăŃământul superior, în 
magistratură etc. Atari discriminări nu mai sunt azi nici flagrante şi nici relevante. Dimpotrivă, se poate 
vorbi de profesiuni bine cotate ca prestigiu social, în care femeile deŃin preponderenŃa. Astfel în Ńara 
noastră, în învăŃământ de exemplu lucrează 280.000 de femei şi 130.000 de bărbaŃi¹. La fel, femeile 
mai deŃin peste două treimi în comerŃ, în administraŃie şi în sfera serviciilor. 
 Cu toate acestea, există unele probleme complicate, la a căror surmontare nu se poate gândi 
decât eventual într-o perspectivă mai îndepărtată. În primul rând, la ieşirea dintr-o societate închisă, în 
tranziŃia post-comunistă, însăşi ideea de preocupare cu probleme feministe a riscat să fie privită uneori 
ca o simplă bizarerie². Apoi, a existat şi tendinŃa dezvoltării unui discurs academic despre feminism, 
văzut ca performanŃă de limbaj în sine, fără o aderenŃă sistematică la realitate. Feminismul academic a 
ajuns să-şi alieneze multe dintre problemele reale ale femeilor, a ajuns să ignore condiŃia unor largi 
categorii sociale feminine: Ńărăncile, femeile de etnie rromă, femeile singure, prostituatele3. 
 Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că există unele domenii în care discriminarea femeii 
este reală, fără să se poată pune deocamdată problema ca acest gen de discriminare să fie eradicată. 
Avem în vedere de exemplu situaŃia din bisericile creştine tradiŃionale, Catolică şi Ortodoxă, în care 
femeile nu pot fi hirotonite ca preoŃi, sacerdoŃiul fiind un atribut exclusiv bărbătesc. Alte biserici 
(anglicană, protestantă, biserici neo-protestante) au început să admită şi femei-preoŃi, dar este puŃin 
probabil ca Biserica Catolică şi cea Ortodoxă să o facă într-un viitor previzibil şi, de altfel, sunt puŃini 
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acei care fac din aceasta o problemă reală. Cu toate acestea, nu se poate susŃine că bisericile creştine 
tradiŃionale ar statua o anume inferioriate a femeii în raport cu bărbatul. Nu trebuie să ne scape din 
vedere că religia creştină, prin instituirea cultului Sfintei Fecioare Maria, a realizat un progres însemnat 
în emanciparea femeii ca atare, prin comparaŃie cu toate celelalte religii pre-  sau para-creştine, apariŃia 
însăşi a paradigmei feminine fiind posibilă de abia în cultura creştină. De altfel, aşa cum s-a mai 
remarcat, din punct de vedere doctrinar, Biserica Ortodoxă susŃine practic tratamentul 
nediscriminatoriu între bărbaŃi şi femei4. 
 
                                                                     * 
  
 

În contextul celor enunŃate mai sus, se pare că cea mai gravă problemă şi cea mai dură 
provocare în raport cu oricare tip de discurs feminist o reprezintă traficul de femei în vederea 
exploatării sexuale. După aprecierea mai precisă a instituŃiilor abilitate în prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, “în ultimul deceniu, traficul de femei în vederea prostituŃiei a devenit o 
problemă majoră atât la nivel naŃional cât şi internaŃional şi, departe de a da semne de ameliorare, 
această problemă se agravează constant”5. Se susŃine că fenomenul nu este episodic ci sistematic, că nu 
este accidental ci endogen. 

În perioada de după 1990, Ńările din regiunea est-europeană au ajuns să furnizeze femei în 
vederea prostituŃiei în aşa măsură încât au ajuns să rivalizeze cu alte regiuni care făceau acest lucru în 
mod tradiŃional, precum Africa, America Latină sau Asia de sud-est6; aprecierea aparŃine unui 
specialist reputat, Silviu Eruşencu, care a studiat problema în mod sistematic. Totodată, fenomenul este 
greu de studiat din mai multe motive. Traficul de femei în vederea prostituŃiei îmbracă forme aparent 
legale, persoanele în cauză tranzitând frontierele cu acte în regulă. Cunoaşterea faptică, sub raportul 
cercetării poliŃieneşti, este ea însăşi deficitară, deoarece aceasta anchetează doar persoane disparate fie 
învinuite de trafic, fie prostituate care sunt determinate într-un fel sau altul şi returnate în Ńara de 
origine, persoane disparate din care se poate reconstitui cu greu reŃeaua în întregul ei şi conexiunea cu 
alte reŃele, amploarea fenomenului putând fi doar aproximată prin metode deductive. În acest fel, s-au 
putut contura câteva zone de provenienŃă şi rute de trafic. Trebuie menŃionat că, în context, România 
este considerată Ńară de tranzit dar şi de origine, alături de Moldova, Ucraina şi Belarus, zonele de 
destinaŃie fiind Europa Occidentală, în special Spania, spaŃiul fostei Iugoslavii, Grecia, Turcia şi Italia. 
Apoi însăşi noŃiunea de trafic de persoane are o relativă complexitate şi imprecizie. Traficul presupune 
recrutarea, transportul şi cazarea persoanelor care urmează să practice prostituŃia – şi aceasta se poate 
face prin constrângere, prin răpire, folosirea forŃei, prin înşelăciune, prin specularea unor situaŃii de 
vulnerabilitate etc. , dar şi cu consimŃământul persoanei care urmează să se prostitueze, în baza 
promisiunii unei remuneraŃii substanŃiale, iar traficul este denunŃat de către victimă abia atunci când 
traficantul nu îşi mai onorează promisiunea. 

Pericolele antrenate de această formă de trafic de persoane sunt multiple. Există încălcări ale 
drepturilor omului, dar şi consecinŃe dramatice privind sănătatea fizică şi psihică, precum şi statutul 
socio-moral al victimelor. În raport cu ordinea de drept, reŃelele de traficanŃi şi proxeneŃi se constituie 
de asemenea într-un factor de criminalitate aparte. Traficarea de persoane peste frontiere este preferată 
de către infractori traficului de droguri sau armament, pentru că în primul caz riscurile sunt considerabil 
mai reduse. TraficanŃii de droguri şi armament riscă să fie prinşi la trecerea frontierei, în timp ce 
traficanŃii de persoane, împreună cu prostituatele care au consimŃit la aceasta, trec frontierele în mod 
legal, fără să li se poată demonstra scopul şi intenŃiile reale ale călătoriei. TraficanŃii de persoane pot fi 
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prinşi abia post-factum, pe baza unor declaraŃii ale victimelor, iar dacă sunt judecaŃi în stare de libertate 
ei încearcă, prin ameninŃări sau influenŃare financiară, să determine victimele să-şi schimbe declaraŃiile. 
Apoi reŃelele de traficanŃi de persoane mai prezintă un grad sporit de periculozitate şi dintr-un alt  punct 
de vedere. Din practicarea prostituŃiei rezultă sume de bani considerabile, care nu sunt absorbite în 
totalitate de către traficanŃi în sfera consumului. Deşi traficanŃii de persoane achiziŃionează automobile 
scumpe şi imobile luxoase pentru ei şi pentru alŃi membri ai familiei lor, cumpără apartamente în 
vederea închirierii, stochează cantităŃi însemnate de bijuterii etc. – cu toate acestea veniturile realizate 
din prostituŃie depăşesc aceste cheltuieli. DiferenŃa de bani nu este investită în activităŃi aşa-zis 
normale, ci tot în sfera crimei organizate, pentru consolidarea şi dezvoltarea reŃelei, pentru cumpărarea 
de influenŃă, pentru coruperea funcŃionarilor din poliŃie şi justiŃie, pentru mită şi ameninŃarea cu 
violenŃa etc. 

Cauzele traficului de femei pot fi clasificate, din reflex sociologic, în macro-sociale şi micro-
sociale. Predomină ca factor determinant, sau cel puŃin favorizant, “situaŃia materială foarte precară, 
combinată cu lipsa perspectivei de ameliorare a acestei situaŃii”7. Lipsa unui loc de muncă, în primul 
rând, le determină pe multe tinere să aleagă prostituŃia ca mijloc de subzistenŃă. Desigur la aceasta se 
poate adăuga un nivel scăzut de educaŃie, marginalizarea socială, capacitatea scăzută de a face faŃă 
sentimentelor de umilinŃă şi frustrare cauzate de un anumit grad de sărăcie, devalorizarea persoanei 
umane în raport cu câştigul material etc. 

 
                                                            * 
 
 
 
Dar scopul demersului nostru nu îl constituie prezentarea detaliată a evantaiului cauzal şi nici 

preconizarea unor măsuri concrete şi eficiente în vederea eradicării flagelului. Aceste sarcini revin în 
primul rând instituŃiilor cu atribuŃii poliŃieneşti. Ci noi vom încerca doar să atragem atenŃia că în 
prezent este pe cale să se constituie un element nou de imaginar negativ anti-feminin, la adresa femeii 
în genere, plecând de la faptul real şi sordid al traficului de femei în vederea prostituŃiei.  

Poate că cel mai important şi durabil element de imaginar negativ anti-feminin îl constituie 
paradigma medievală a femeii-vrăjitoare, o paradigmă cu efecte negative întinse pe mai multe secole. 
Această paradigmă a fost abandonată în modernitate, dar a fost substituită treptat şi camuflat cu altele, 
tot din domeniul abjectului: femeia-criminală, femeia-mamă denaturată, femeia-prostituată etc. , deşi în 
realitate deŃinuŃii din mediile penitenciare sunt în proporŃie de 93-97% bărbaŃi şi doar 3-7% femei8. 
Astfel, azi nu mai avem femeia-vrăjitoare, ci femeia-prostituată, depravată, libertină etc. , cu tot 
cortegiul aferent de însuşiri psiho-morale negative. 

Interpretarea realităŃii este ea însăşi pervertită. TraficanŃii de prostituate nu numai că nu se simt 
culpabili pentru ceea ce au făcut victimelor lor, ci chiar se justifică subiectiv, faŃă de ei înşişi sau în faŃa 
justiŃiei, ca şi cum înclinaŃia spre prostituŃie ar fi un dat înnăscut al femeilor şi nimic mai mult. Victima 
prostituŃiei ajunge să fie considerată mai culpabilă decât proxenetul care o exploatează. Există o 
mentalitate deosebit de veche, transformată pentru noi în ereditate culturală, care constă în sancŃionarea 
inegală, disproporŃionată a libertinajului sexual la femeie şi la bărbat. BărbaŃii care cumpără favoruri 
sexuale sunt consideraŃi în continuare persoane respectabile, în timp ce femeile care vând aceste 
favoruri sunt desconsiderate. DorinŃele sexuale ilicite ale femeii sunt reprimate de către convenŃiile 
sociale într-o măsură mai mare decât ale bărbatului. Este o problemă care a fost remarcată ca atare încă 
din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, de către romancieri de talia lui Tolstoi sau Flaubert, destinele 
tragice ale Annei Karenina şi Doamnei Bovary fiind paradigmatice în acest sens. Revenind la 

                                                 
7  
8  
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mentalitatea contemporană din România, observăm că expresia “curvă masculină” adresată unui bărbat 
înseamnă o insultă teribilă, care denotă totodată în subsidiar că însuşirea de a  fi “curvă” ar sta cumva 
doar în firea femeii şi că ar fi contrară cu firea bărbatului. Se presupune că sexualitatea excesivă, 
practicată cu un mare număr de parteneri (clienŃi) contra cost, fără dăruire sinceră şi fără stabilirea unor 
legături afective profunde, ar conduce cu timpul la o anumită degradare psihică, la frivolitate, labilitate, 
alienare. Curios, se concede că degradarea de acest tip le afectează totdeauna pe femei, niciodată pe 
bărbaŃi. Politica, activitate labilă prin excelenŃă, este gratulată prin compararea ei cu femeia de 
moravuri uşoare, nu cu bărbatul libertin. Politicianul, cel care se dăruie nesincer când unui partid când 
altuia, va fi numit uneori “curvă”, dar niciodată “curvar”. 

Apoi limbajul utilizat de către racolatori presupune o anume duplicitate şi artă a echivocului, în 
care proxenetul este întotdeauna “şmecherul”, iar victima este întotdeauna “fraiera”. Recrutarea fetelor, 
e drept din medii cu nivel de educaŃie scăzut, se va face sub promisiunea asigurării în Occident a unei 
ocupaŃii legale şi bine plătite. Există şi racolare directă, în care victima ştie că merge să practice 
prostituŃia şi este de acord cu acest lucru, dar aceste cazuri nu reprezintă majoritatea femeilor traficate. 
Majoritatea sunt înşelate din capul locului, cu promisiunea unor slujbe atrăgătoare şi a unor câştiguri 
fabuloase. Li se promit servicii de recepŃionere, barmane, stripteuze, cameriste etc. , sau cel mult 
activităŃi de ordin sexual moderate şi care nu comportă riscuri:dame de companie, actriŃe în filme 
porno, fotomodele etc. În realitate, după ce ajung la destinaŃie, traficanŃii controlează victimele prin 
metode de o rară brutalitate. Victimelor li se confiscă paşapoartele, apoi sunt ameninŃate cu poliŃia şi 
expulzarea, sunt lipsite de libertate, haine şi hrană, sunt supuse unor violenŃe fizice şi psihice greu de 
imaginat: bătăi, violuri, administrare de droguri în mod forŃat9.Totul pentru anihilarea a oricărei voinŃe 
proprii şi a oricărei urme de personalitate, pentru transformarea persoanei libere într-o sclavă sexuală. 

ExistenŃa acestor tratamente degradante este certificată în totalitate de mărturiile victimelor care 
au reuşit să scape din captivitatea reŃelelor de traficanŃi şi au fost internate în Ńară, în centre de 
recuperare special amenajate. Acolo beneficiază şi de consilierea unor psihologi calificaŃi. Pentru 
consilierii-psihologi, reflecŃiile etico-feministe pot fi utile. Victimele au însă nevoie de altceva, în 
primul rând de măsuri concrete pentru reinserŃia in viaŃa normală. 

 
 
Note: 
 
1:***Femei de afaceri din România în mileniul III,CCIRB,Bucureşti,2001,p.11 
2:cf. Mihaela Miroiu,Drumul către autonomie,Polirom,Iaşi,2004 
3:Ibidem 
4:M. Albu,Alina Isac,Ecumenismul la feminin,SNSPA,Bucureşti,2002 
5:S. Eruşencu,www.antitrafic.ro,site consultat în anul 2006 
6:Idem 
7:Idem 
8:***Anuarul statistic al României pe anul 2001  
9:S. Eruşencu,Idem 
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PSIHOLOGIE ŞI POLITICĂ 
 

Lavinia BETEA  
 

 
 
ABSTRACT. The political psychology is a new discipline, introduced in the 
universitary curriculums during the second half of the former century. Arised from the 
interference of psychology and politology, is difficult to delimitate its domain, although 
the so-called  zoon politikon dimension of the human nature cannot be omitted in the 
psychological research.  

Under the circumstances of this interference, the political psychology is frequently 
considered a particular form of applied psychosociology. In the middle of the political 
psychology’s vocabulary lies, in our opinion, the concept of power. Unlike the senses 
offered by historians, philosophers, sociologists, antropologists and ethnologists, the 
concept of power is studied by the political psychology as the capacity of the individual 
and of the group to influence and to control. 

The cultural landmarks of political psychology are the appearence and evolution 
of etnopsychology, the collective psichology, the democracy’s psychology, the 
psychology of change and adherence, as well as the methods and techniques of political 
speech. 

 
 

Status social  - „zoon politikon” 
Din accepŃiunea comună a psihologiei ca ştiinŃă despre om, despre trebuinŃele, atitudinile, 

comportamentele şi personalitatea sa, nu  poate fi omisă  dimensiunea de zoon politikon a acestuia. Nici 
despre politică nu s-ar poate vorbi, de altfel, fără referire la fiinŃa umană (Lippman,1913).*  

Ca disciplină distinctă în curriculele universitare, psihologia politică a fost lungă vreme 
neglijată.  Primul care a insistat asupra necesităŃii ştiinŃelor politice de  a face apel la psihologie a fost 
Ch. Merriam (1925), profesor la Universitatea din Chicago. Abia discipolul său, H. D. Laswell poate fi 
însă considerat fondator al psihologiei politice ca disciplină universitară. În urmă cu mai bine de o 
jumătate de secol, Laswell a focalizat orientarea psihologiei politice către procesele sociale şi a dat 
importanŃă psihologiei individului ca  factor cauzal  al comportamentului politic în raport cu influenŃa 
instituŃiilor şi proceselor politice. În Europa, începutul « oficial » al psihologiei politice poate fi plasat 
în Germania când Şcoala din Frankfurt, din perspectivă freudiană, a încercat elaborarea unei “teorii 
critice” a economiei politice marxiste. InstituŃionalizarea disciplinei s-a făcut la finele secolului al XIX-
lea când  s-a generalizat predarea acestor cursuri în universităŃile din Germania, Anglia, FranŃa, S.U.A., 
s-a înmulŃit numărul laboratoarelor, au apărut reviste, s-au creat societăŃi şi au fost organizate congrese 
de specialitate. 

În anii 60-70 ai secolului precedent, când lumea se află în plin „război rece”, căutările celor mai 
bune tehnici de management politic şi demersurile „alternative” sporesc. Într-un asemenea climat, 
admiterea caracterului ştiinŃific al psihologiei politice este marcată şi de crearea în Statele Unite a unei 
SocietăŃi InternaŃionale de Psihologie Politică (1977) şi a unei publicaŃii de specialitate (1978), urmate 
de organizarea primelor reuniuni ştiinŃifice internaŃionale.  

ImportanŃa mai mare  acordată şi astăzi psihologiei politice în Statele Unite decât în mediile 
universitare europene, are ca primă explicaŃie contextul socio-istoric. Pretutindeni, ştiinŃele socio-
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umane au progresat în funcŃie de problemele epocii lor. Europa s-a confruntat în secolul XX cu marile 
fenomene de masă ale totalitarismului fascist, nazist şi comunist, cu marea conflagraŃie.  

*Cel mai vechi tratat de psihologie politică este, în opinia noastră, „Arta războiului”, operă a mandarinului chinez 
Sun Tzu (secolul VI î.e.n). Scrierea a fost introdusă în Occident, prin traducerea unui misionar francez, puŃin înaintea 
RevoluŃiei franceze când gândirea europeană excela în apelul la raŃionalism, astfel că vocea înŃeleptului asiatic a avut puŃin 
ecou. „Sfaturile” lui Sun Tzu sunt însă temelie aplicativă a construcŃiei diplomaŃiei şi serviciilor speciale, ale căror instituŃii 
şi relaŃii vor influenŃa balanŃa puterii în mai mare măsură decât războaiele.  

a celui de-al doilea război mondial, cu mişcările contestare ale tineretului. În consecinŃă, atenŃia 
cercetătorilor s-a focalizat spre procesele unde sunt antrenate şi interacŃionează mari grupuri 
sociale, cu efecte de nivel continental şi chiar mondial. O abordare a lor în schema sociologiei a fost, 
desigur, mai la îndemână decât în aceea a psihologiei sociale, în speŃă politice. Mai ales că 
popularitatea teoriilor lui Durkheim, influenŃa pozitivismului şi tendinŃa excesivă de cuantificare au 
deplasat cercetarea europeană spre nivelul general, societal. Simultan, amploarea cercetării sociologice 
a fost însoŃită de o discreditare a factorilor psihologici care intervin în evenimentele sociale. Cu toate 
acestea, nici măcar Durkheim, atunci când abordase problematica sinuciderii (1897) n-a putut evita  
explicaŃiile psihologice ale motivaŃiei şi adaptării individului la mediul social. Doar prin apelul la 
factori economici şi sociali, n-au mai putut fi explicate nici contestaŃiile tineretului din universităŃi, 
terorismul, violenŃa, fanatismul politico-religios. 

Orice incursiune de delimitare a obiectului psihologiei politice corespunde exigenŃei 
pluridisciplinare din practica ştiinŃelor umane contemporane. Psihologii, filosofii, lingviştii, logicienii, 
istoricii, sociologii nu se mai pot ignora reciproc. Autonomia pe care păreau să o fi dobândit la un 
moment dat aceşti specialişti se datora nivelului încă elementar al cercetării lor. Sub raportul 
interferenŃelor, psihologia politică este deseori considerată o formă particulară a psihosociologiei 
aplicate, cu particularizarea „ciudăŃeniei” că până în prezent este mai mult un demers teoretic decât 
unul practic (Benesch, 1995). MotivaŃiile unei asemenea stări de fapt sunt diverse. Din perspectivă 
teoretică se remarcă dintâi că politica este o categorie filozofică cu conŃinut polisemic şi polisemantic,  
greu de definit. Că activismul oamenilor politici contemporani depăşeşte capacitatea de analiză 
metodologică este, de asemenea, o observaŃie de nivelul simŃului comun. De reŃinut ar fi - şi nu în 
ultimul rând -, că rezultatele cercetărilor experimentale făcute pe grupuri restrânse nu-şi dovedesc 
validitatea în extrapolarea la comunitate.   

Însăşi delimitarea domeniului rezultat din interferenŃa problematicile psihologiei şi ale 
politologiei este dificilă. Omul este o fiinŃă vie particulară datorită psihicului său complex. ExistenŃa sa 
nu poate fi însă separată de complicata istorie şi viaŃă politică a comunităŃii din care face parte. Cu 
toate acestea, psihologii înşişi recunosc ignorarea politicii (Sarf, 1980), până în ultimii ani, relaŃia 
dintre psihologie şi politică nefiind luată în considerare decât de politologi. Cei mai radicali dintre 
specialiştii în psihicul uman, pretind chiar obligaŃia psihologiei de a rămâne “social indiferentă” 
(Lippman, 1961), în vreme ce alŃii apreciază că psihologiei îi revine sarcina stabilirii principiilor 
generale ce dirijează comportamentele, nicidecum explicarea unor atitudini concrete (Lerner, 1971). 
Deşi au atras atenŃia asupra unor componente explicative de natură psihologică, pentru majoritatea 
politologilor studiul personalităŃii nu prezintă interes de vreme ce indivizi diferiŃi,  aflaŃi în situaŃii 
asemănătoare, iau decizii şi acŃionează în acelaşi fel (Easton, 1953). AlŃii consideră că apropierea de 
psihologie riscă să-i îndepărteze de preocupările serioase ale studiului lor, al cărui obiect ar fi “ce se 
spune şi se face”, nu studiul motivaŃiei declaraŃiilor şi faptelor (Riker, 1965). Cât despre sociologi, 
aceştia opinează, în general, că determinarea şi evaluarea factorilor sociali prezintă suficient de multe 
complicaŃii pentru a nu mai include şi variabilele psihologiei individuale şi sociale; doar  atunci când 
explicaŃiile sociologice nu satisfac, se face apel şi la psihologie (Grawitz,1984). 

Recunoaşterea şi dezvoltarea psihologiei politice Ńine şi de dificultăŃile aplicării metodologiei 
cantitativiste cu continuitate şi sistemicitate în domeniu. Realitatea aceasta - proprie, de altfel ştiinŃelor 
socio-umane - poate conduce la extreme în abordare. Pe de o parte, scientismul care în cazul 
psihologiei politice ar reprezenta o mare acumulare de „date obiective” ce se dovedesc măsurabile  în 
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dauna variabilelor care particularizează personalitatea umană, aleatorii însă în context. IntuiŃionismul, 
pe de altă parte, ar avea efectul rejectării demersului psihologic în imaginar şi subiectivism necontrolat, 
conducând la confuzia producŃiilor din domeniu cu eseul politologic, de filozofie politică sau cu 
demersul jurnalistic. 

În determinarea conexiunilor dintre psihologie şi politică, se pune şi întrebarea dacă psihologia 
politică este suficient de politică pentru a contribui la reflecŃia din ştiinŃele politice. AlŃi autori însă 
exprimă îndoieli că psihologia politică ar fi îndeajuns de compatibilă cu ştiinŃa  psihologiei pentru a 
aduce noi contribuŃii la reflecŃia asupra spiritului uman. Recunoscându-i-se utilitatea în înŃelegerea 
raporturilor dintre cetăŃeni şi politică, se exprimă însă, într-o a treia direcŃie de interpretare,  şi  
scepticismul că psihologia politică ar fi mai mult decât un import de concepte şi teorii  psihologice în 
analiza politică (Kuklinski, 2002). ObservaŃii pertinente care, în opinia noastră, nu diminuează 
potenŃialitatea de eficienŃă şi inovaŃie a domeniului de interferenŃă psihologie-politică în câmpul căruia 
se manifestă procese şi fenomene specifice, de mare impact, în problematica lumii contemporane.  

 
Psihologia politică – o psihologie a puterii 
O încercare de sinteză a apariŃiei şi evoluŃiei psihologiei politice nu poate urma algoritmul 

istoriei clasice a evenimentelor în reducŃionismul enumerării « oamenilor mari » care-au fondat şi 
alimentat disciplina, a teoriilor şi scrierilor acestora. Demersul corect presupune mai degrabă încercarea 
de identificare a temelor predilecte şi corespondenŃei acestora cu spiritul epocii (van Ginneken, 1989).  
Dintru-început reiese că în centrul demersurilor psihologiei politice se află conceptul de putere folosit 
în accepŃiunea de potenŃial al individului şi grupului de a influenŃa sau /şi totodată acŃiune de control şi 
influenŃă socială (Lewin, 1951). Psihologia politică ca disciplină societală se concentrează asupra 
proceselor generale ale interacŃiunii şi influenŃei (Doise şi Staerkle, 2002). 

Istoria noii discipline dobândeşte dimensiune şi consistenŃă, funcŃie de accepŃiunea dată 
domeniului ei referenŃial. Între ştiinŃele politice cu conŃinut general, filozofie şi sociologia politică, 
latura subiectivă şi inter-subiectivă a vieŃii politice se lasă „descoperite” şi investigate sub forma 
opiniilor, atitudinilor, comunicărilor, credinŃelor, ideologiilor, valorilor şi reprezentărilor sociale pe 
care cetăŃenii le au  datorită politicului. Cum a fost sau poate fi făcută atunci o abordare a lor din 
perspectivă psihologică?  - este întrebarea la care vom încerca să răspundem sintetizând câteva dintre 
direcŃiile de analiză manifestate. 

Ca parte a psihosociologiei ce tinde să dobândească un statut distinct, psihologia puterii este 
inaugurată în Europa de ideile hegeliene asupra existenŃei unui „spirit al grupului” distinct de spiritul 
individului integrat în grup. Autorii care le abordează pot fi grupaŃi în curentul psihologiei popoarelor 
(etnopsihologia), preocupaŃi, în FranŃa, de dificultăŃile celei de-a treia Republici de a găsi soluŃii pentru 
instabilitatea socială într-un climat cultural unde biserica îşi încetase dominaŃia.  Drumul spre 
înŃelegerea vieŃii mulŃimilor este deschis de H. Taine care susŃine că indivizii şi grupurile sunt 
determinaŃi de „rasă, mediu şi situaŃie” şi promovează dezvoltarea unei ştiinŃe politice fondată pe 
psihologia ştiinŃifică şi pe alte discipline empirice. Numeroasele observaŃii asupra comportamentului 
politic şi rolului elitelor din studiul său „Histoire des Origines de la France contemporaine (1875-
1893)” au influenŃat dezvoltarea psihologiei şi sociologiei maselor. În acelaşi spirit, Taine s-a asociat 
fondării Şcolii libere de ştiinŃe politice (1871), condusă de discipolul şi prietenul său, E Boutmy,  
autorul unor cărŃi care conŃin pentru prima dată în titlu conceptul de psihologie politică („Elements d 
une psychologie politique du peuple anglais au XIX-e siecle”, 1901 şi „Elements d une psychologie 
politique du peuple americain. La Nation, la Patrie, l Etat, la Religion”, 1902).    

 Lucrarea în zece volume a întemeietorului psihologiei experimentale, W. Wundt 
“Volkerpsychologie”, scrisă pe parcursul a două decenii (1900-1919), propune metoda comparativă şi 
istorico-psihologică (cu recomandarea unei rigurozităŃi experimentale) în determinarea unor 
„manifestări ale spiritului” precum moravurile, obiceiurile, cultura materială, tendinŃele colective, 
limba, schimbarea socială. Teoriile lui Wundt au operat, în plan primar, o deschidere spre cercetarea 
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psihosociologică şi etnologică. Efectul secund a fost integrarea lor în favoarea ideologiilor naŃionaliste  
(Petard, 1998). Astfel că şi în a doua jumătate a secolului XX, conceptul de personalitatea naŃională 
derivat din teoriile lui Wundt, rămâne în atenŃia unor specialişti în psihologie socială (Sauvy, Stoetzel), 
în psihologia popoarelor (Siegfried,  Miroglio), în sociologie (Renouvin) ori în geografie (Georges). În 
teoriile etnopsihologiei se originează psihologia mentalităŃilor. În limbaj obişnuit, conceptul de 
mentalitate are în conŃinut idei, valori, scheme comportamentale sau moduri de a fi, studiul 
mentalităŃilor devenind în accepŃiunea  “Şcolii de la Anale”(1929 ) o istorie a sentimentelor colective. 
Mentalitatea este un element capital al tensiunilor şi conflictelor sociale, notează J. Le Goff (1974) cu 
menŃionarea dificultăŃilor în surprinderea trăsăturilor intervenite în mentalităŃi, trăsături care din epoca 
modernă încoace sunt în principal efecte ale deciziilor şi instituŃiilor politice.  

Delimitarea concepŃiilor privind societăŃile istoriei moderne şi contemporane de comunităŃile 
epocii vechi şi medievale a condus la apariŃia psihologiei colective (psihologia maselor). Unii 
teoreticieni au privit modernitatea ca societate de clasă  (reprezentativi fiind Marx şi Weber)  iar alŃii, 
precum H. Taine, A. de Toqueville, G. Tarde şi G. Le Bon,  ca pe-o societate de masă. Cu toŃii 
manifestă însă preocupări în direcŃia delimitării raportului individ-mulŃime, pe de-o parte, mulŃime şi 
conducători, pe de altă parte (Moscovici, 1997). Interesul asupra comportamentului mulŃimilor a fost 
însă suscitat la finele secolului XIX de chestiuni neelucidate din practicarea medicinei şi investigării 
criminalităŃii.  De referinŃă în domeniu este lucrarea lui Sighele, discipol al lui Lombroso, “La Foulle 
criminelle ” (1891). Refuzând teoriile lui H. Spencer, care reduceau societatea la suma indivizilor ce-o 
compun, Sighele a contra-argumentat cu mediocritatea manifestărilor grupurilor alcătuite din oameni 
de excepŃie. Pentru a cunoaşte şi înŃelege paradoxul menŃionat şi totodată manifestările “patologice” ale 
mulŃimii, propunea fondarea unei discipline independente sociologiei şi psihologiei individuală - 
psihologia colectivă, ştiinŃă ce-ar deveni necesară argumentaŃiilor din acŃiunea legislative. Magistrat şi 
criminalist de prestigiu,  G. Tarde preia teoriile lui Sighele, pledând pentru o sociologie  a 
criminalităŃii, în centrul căreia aşează conceptul de imitaŃie ca factor generator al comportamentelor 
sociale. 

ExcepŃională este cariera teoriilor expuse de G. Le Bon în “Psychologie des foules” (1895). 
“Actele inconştiente ale mulŃimilor, care se substituie activităŃii conştiente a indivizilor, reprezintă una 
dintre caracteristicile epocii actuale”, afirmă le Bon în chiar prefaŃa lucrării, proclamând timpul pe 
care-l trăieşte drept “eră a mulŃimilor”.* Distrugerea credinŃelor religioase, politice şi sociale tipice 
Evului Mediu şi apariŃia altor realităŃi economice, în urma descoperirilor ştiinŃei şi tehnicii moderne 
(sindicatele şi forŃa liderilor acestora fiind  una dintre consecinŃele spectaculoase), l-au inspirat pe Le 
Bon în teoretizarea unei neobişnuit de populare “psihologii a mulŃimilor”. Printre trăsăturile ei se 
evidenŃiată incapacitatea oamenilor din mulŃime de a raŃiona individual. AcŃiunea  
...............................................................................................................................................................                
*        Trebuie precizat însă dintru-început că termenii prin care sunt desemnate aceste entităŃi sunt diferiŃi sau au în aceeaşi 
utilizare înŃelesuri deosebite. În literatura actuală de specialitate din spaŃiul francofon, remarcă M. Grawitz (1984), termenii 
de mulŃimi (foules), mase (masses), colectivităŃi (collectivites) şi grupuri (groupes) au semnificaŃii aparte. MulŃime se 
foloseşte, în general, ca un termen imprecis  pentru desemnarea mai multor indivizi ce se află împreună, la un moment dat, 
din cauza unui obiectiv sau curiozităŃi comune (o petrecere, un incendiu, un meci de fotbal) sau din întâmplare. Acesta este 
însă termenul pe care autorii secolului al XIX-lea îl utilizează în toate cazurile expuse în scrierile lor. Termenul actual de 
mase prezintă o încărcătură de potenŃialitate a implicării într-un fapt politic. Aglomerarea nediferenŃiată de populaŃie este 
situată într-un spaŃiu şi un timp precis, iar indivizii relaŃionează printr-o ideologie, un raport comun cu ceva sau cu cineva. 
Colectivitatea este termen specific al stilului politico-administrativ şi presupune un minim de organizare şi solidaritate a 
indivizilor (accepŃiunea de comunitate locală este cea mai populară). Termenul de grup se aplică la o mare varietate de 
ansambluri de indivizi. Determinarea sensurilor sale pretinde definirea  la nivelul sociologiei sau psihologiei sociale. 

mulŃimilor este singura forŃă pe care nu o ameninŃă nimic, al cărei prestigiu este mereu în 
creştere. IntegraŃi „sufletului colectiv al mulŃimii”, indivizii îşi pierd spiritul critic şi puterea de 
judecată deoarece numărul mare de oameni conferă individului un sentiment de forŃă şi-l face să-şi 
piardă simŃul responsabilităŃii. Responsabil de transformările suferite de individ în mulŃime este şi  
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fenomenul contagiunii. Datorită lui, individul percepe interesele mulŃimii ca superioare intereselor sale 
personale, identificându-se cu acestea. Contagiunea este posibilă datorită sugestiei ce induce 
individului o stare “semihipnotică”. Pe asemenea teorii, Le Bon construieşte şi o psihologie politică, 
denumirea scrierii („La Psychologie politique”) fiind o noutate în epocă. Considerată „arta de 
guvernare a popoarelor”, le Bon şi-a aplicat teoriile de psihologie politică în calitatea de consilier 
strategic al lui Benito Mussolini. 

Similar, W. Paretto examinează factorii care influenŃează judecata individuală şi 
comportamentul individului în mulŃime şi afirmă că emoŃiile, sentimentele şi simbolurile sunt mai 
importante decât factorii sociali sau economici. G. Sorel, alt gânditor cu influenŃă asupra acŃiunilor 
politice de anvergură, insistă asupra faptului că indivizii sunt împinşi spre acŃiune mai degrabă de 
“mituri politice” decât de motivaŃiile raŃionale. Ideea se datorează influenŃelor freudiene ale epocii care 
se concentrează pe acŃiunea inconştientă a mulŃimilor ca substitut al activităŃii conştiente a individului. 

Nici o altă disertaŃie pe tema relaŃiilor lider - mulŃime nu a avut însă succesul repurtat de teoriile 
Le Bon. Dezavuat de mediile academice în timpul vieŃii, ulterior în toate studiile pe această temă s-au 
făcut referiri la teoriile sale. W. McDougall (1908), considerat precursorul psihologiei sociale, a preluat 
teoriile lui Le Bon, insistând în mod deosebit asupra inhibiŃiei intelectuale provocate individului de 
integrarea sa în mulŃime. MulŃimilor impulsive şi periculoase, McDougall le opune  însă mulŃimile 
organizate stabil prin intermediul unor tradiŃii şi cutume care neutralizează   caracterul lor pasional. 
Ideile lui Tarde şi Le Bon sunt continuate, sub formulări diferite, şi de către psihosociologii G. Allport 
(1924), J. Dollard şi N. E. Miller (1950).  

Cu toate acestea, se poate însă aprecia că, în sens strict, psihologia mulŃimilor n-a progresat 
mult de la finele secolului al XIX-lea încoace (Grawitz, Lecca, 1985). FuncŃie de metoda de abordare, 
s-au manifestat şi apar diverse tendinŃe. Spre exemplu, succesorii lui Freud aplică în continuare schema 
psihanalizei individuale la  fenomenele colective în vreme ce numeroşi sociologi îşi limitează ambiŃiile 
la studiul unor grupuri restrânse. Scrierile lui le Bon sunt însă pe cât de citate, pe atât de criticate. 
Termeni precum sugestia, contagiunea şi imitaŃia sunt reŃinuŃi şi dezvoltaŃi pe când accepŃiunea 
exclusivă de „mulŃime delicventă”, care neagă gândirea socială şi aşează o barieră între mase şi elite, 
este dezaprobată (Moscovici, 1981).  

Dacă teorii şi concepte ale psihologiei mulŃimii (înŃelese ca mase amorfe de indivizi acŃionând 
sub influenŃa şi sugestia unui lider carismatic) au devenit elemente ale unei psihologii de uz explicativ 
şi pragmatic în strategiile electorale actuale, o viziune a puterii poate fi identificată şi într-o psihologie 
a democraŃiei văzută ca şi componentă a psihologiei politice.  Omul nu mai este în acest caz un 
element amorf, din al cărui inconştient Ńâşnesc trăirile şi reacŃiile rezonante mulŃimii în care se află, ci 
cetăŃean. Din studiile sale asupra Greciei antice, istoricul P. Vidal-Nacquet (1990) concluziona că 
politica apare în cadrul democraŃiei.  Artă şi practică de guvernare a cetăŃenilor unui stat democratic, în 
această accepŃiune a politicii, psihologia politică poate fi şi o psihologie a democraŃiei. În  oricare 
dintre formele sale, democraŃia este asociată ideii de libertate la nivel global, conceptul psihologic cu 
aplicare la individ fiind autonomia.  

Dacă ar fi să vorbim despre o tradiŃie a psihologiei democraŃiei, aceasta ar fi valorizarea 
simŃului comun al cetăŃeanului obişnuit.  Zoon politikon  se situează în intersecŃia particularităŃilor 
statutului de cetăŃean al individului  cu regulile, legile şi cutumele vieŃii într-un regim politic anume. În 
chiar teoriile lui Piaget privind sociogeneza proceselor cognitive (cooperarea şi coordonarea între 
indivizi sunt considerate factori ai dezvoltării), pot fi identificate interpretări ale psihologiei 
democraŃiei. Studiile lui Adorno şi ale celorlalŃi reprezentanŃi ai Şcolii de la Franckfurt caută şi 
stabilesc, la rându-le, legături între structura personalităŃii şi aderenŃa la anumite ideologii şi credinŃe 
care alimentează societăŃile totalitare, rasismul, discriminarea. În acest sens, viziunea psihosociologică 
a lui Lewin (1951) presupune două forme de putere: pe de o parte puterea personală a individului sau a 
grupului de a-i influenŃa sau stăpâni pe alŃii; pe de altă parte controlul şi influenŃa  socială  ca forme ale 
puterii în acŃiune. În ceea ce priveşte factorii psihologici care favorizează sau împiedică crearea unei 
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societăŃi şi a unei culturi democratice, după anumiŃi cercetători, socializarea politică face parte din 
achiziŃiile importante ale copilăriei şi adolescenŃei cu efecte asupra mecanismelor şi structurilor de 
autoritate sau democraŃie pe care le vor alege ca adulŃi (Percheron, 1993). 

  Într-un asemenea generos spaŃiu de studiu, experiment şi intervenŃie, domenii precum 
comunicarea, gândirea şi decizia de grup, gândirea şi memoria socială, reprezentările sociale, violenŃa 
şi conflictul, obedienŃa şi influenŃa – teme de rezistenŃă ale psihologiei sociale – devin un domeniu 
fertil de articulare a unei psihologii politice structurată în ramuri şi specialităŃi distincte. Asemenea 
tendinŃe pot  conduce la rezultate cu semnificaŃii deosebite în macro-analiza şi prognoza politico-
socială, reliefând aspecte deosebite asupra viitorului democraŃiei tradiŃionale, fenomenului 
populismului şi efectelor liderului carismatic (Dorna, 2004).         

Viziunea unei psihologii politice structurate în jurul conceptului de putere, conŃine implicit şi o 
psihologie a schimbării (şi/sau a mişcărilor sociale). Ca actori sociali, indivizii au roluri, atribuŃii şi 
atitudini politice ce decurg din statusurile de cetăŃeni ai unei comunităŃi guvernate după anumite 
programe politice şi participanŃi la ritualurile şi practicile ei.  

Complementaritatea status-rol este dependentă de context, celebrul experiment al lui Zimbardo 
(1971) al prizonierilor şi paznicilor  care se identifică într-un timp scurt cu rolurile complementare 
statusurilor sociale ce le-au fost aleatoriu atribuite, modificând percepŃia asupra acŃiunilor politice 
extreme.  Anchetele lui J. Eysenck (1967) făcute cu scopul  elaborării unui model de analiză factorială 
asupra divergenŃelor de opinii în termeni de conservatorism şi radicalism (flexibilitate şi adaptare ori 
rigiditate la schimbarea socială) cu determinarea unor tipologii umane corespondente au devenit, la 
rându-le, suport explicativ al acŃiunilor şi opiniilor politice. Dacă dependenŃa atitudinilor politice de 
factorii de mediu, putea fi socotită o axiomă din bagajul istoricului, consideraŃiile  privind relaŃia 
inversă dintre preferinŃa pentru alegerile politice tranşante ale tinerilor, moderate o dată cu trecerea 
anilor, în contrast cu  opiniile şi poziŃiile liderilor ce se radicalizează pe măsură ce avansează în vârstă, 
este una psihologică. 

Ce face posibile mişcările, crizele şi revoltele sociale, de ce unii indivizi se angajează activ în 
acŃiuni colective, în vreme ce alŃii, în aceleaşi condiŃii, nu fac nimic? – sunt câteva întrebări care au 
condus la concepte şi teorii psihopolitice. Din bagajul explicativ al unei posibile psihologii a revoltei 
face parte şi teoria privării relative, la originea căreia se află studiul unor psihologi americani efectuat 
pe un lot de soldaŃi participanŃi la cel de-al doilea război mondial (1949). În expunerea teoriei, S. 
Guinod şi F. Tougas (1997) concluzionează că oamenii protestează şi se revoltă nu în momentul 
deposedării “obiective”, ci atunci când se “simt” privaŃi în comparaŃie cu alte persoane, grupuri sau 
situaŃii. Dintre cele două forme teoretizate, privarea relativă interpersonală  (cauzată de cazurile de 
comparaŃie socială între sine şi celălalt) şi privarea relativă intrapersonală (cazurile când indivizii se 
compară cu ei înşişi), cea din urmă reŃine atenŃia ca o adevărată “psihologie a revoluŃiilor”. Alte teorii 
fundamentale cercetării schimbării precum teoria schimbului social (Homans, 1974), teoria echităŃii 
(Walster & Berscheid, 1978), teoria comparaŃiei sociale (Festinger, 1954), ipoteza frustrare-agresiune 
(Dollard, Dobb, Miller, Mowrer & Sears, 1939), teoria disonanŃei cognitive (Festinger, 1957), teoria 
încrederii într-o lume dreaptă  sau ipoteza lumii juste (Lerner, 1982) şi teoria grupului de referinŃă 
(Merton & Kitt, 1968) au devenit parte a instrumentarului actual de analiză psiho-politică.  

   Teoria minorităŃilor active (Moscovici, 1979) explică schimbarea în termeni de influenŃă 
socială a unui grup minoritar asupra majorităŃii (un exemplu în acest sens fiind comunităŃile primilor 
creştini). Ca să realizeze o schimbare de profunzime şi rezistenŃă, minorităŃile active prezintă câteva 
trăsături esenŃiale. Pe de o parte ele transformă, cu aparentă uşurinŃă, o “problemă” într-un conflict. Pe 
de altă parte, au un stil de comportament rezistent, în sensul că îşi menŃin poziŃia fără să facă concesii, 
componenŃii lor fiind indivizi zeloşi, chiar fanatici. Creează astfel conflicte sociale şi psihologice 
indivizilor care ascultă ori citesc argumentaŃia lor. InfluenŃei minorităŃii active i se atribuie şi funcŃii de 
creare a normelor, de socializare a individului, de control social şi inovaŃie.  
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După 1880, în opoziŃie cu „colectivismul”, italienii Gaetano Mosca şi Vilfredo Pareto au 
elaborat teoriile fundamentale ale elitelor cu rezultatul unei psihologii a conducătorilor.  De la ipoteza 
că mulŃimile dezorganizate nu vor exercita niciodată puterea, Mosca opune ascendentul indivizilor şi 
elitelor organizate. Într-o afirmaŃie devenită celebră, denunŃă astfel iluzia democraŃiei elective: „nu 
aceia care votează îşi aleg deputatul, ci deputatul se face ales de către votanŃi”. Ideea lui Mosca de 
partajare a societăŃi în elita dominantă şi dominaŃi,  este continuată de Pareto prin formularea unor 
cunoscute principii ale elitelor („motor al istoriei”, afirmă el, elitele îşi asigură sprijinul maselor cu 
ajutorul ideologiei, fenomenul având o mişcarea ascendentă).  

Cât priveşte liderii, RevoluŃia franceză (1789), distrugând societăŃile tradiŃionale, desacralizase 
şi imaginea regelui ca proiecŃie a divinităŃii, creată de creştinism,. De la principiul ereditar-monarhic, 
prin care se legitima liderul în istoria veche şi medievală, s-a trecut la principiul electiv-democratic ce 
face legătura între persoana fizică a liderului cu instituŃia puterii ce-o reprezintă. Conducătorul “erei 
mulŃimilor” este “liderul charismatic” (Moscovici, 1997). Charisma, ca origine a puterii sale, trimite 
însă tocmai la un personaj sacru, trezind, ca toate forŃele primare şi iraŃionale pasiuni, puternice şi 
ambivalente. Împrejurările în care ia naştere o autoritate charismatică sunt exemplare şi indică  ruptura 
cu societatea existentă până la momentul dat. ApariŃia liderului este asociată şi cu crizele de 
profunzime ale mentalităŃilor, credinŃele vechi fiind depăşite iar oamenii nemulŃumiŃi de instituŃiile 
tradiŃionale  a căror funcŃionare nu mai satisface aşteptările lor.  

Într-o încercare de categorizare a liderilor societăŃii contemporane în „spectacolul politic” al 
campaniilor electorale, R. G. Schwartzenberg (1977) distinge între “liderul care fascinează”, “omul 
obişnuit” şi “tatăl nostru”. CreaŃie a mass-mediei, având mai curând trăsăturile specifice reporterului 
american de televiziune, “liderul care fascinează” se supune regulilor publicităŃii şi reclamei după care 
sunt create şi funcŃionează vedetele de cinema. Interesante sunt şi metamorfozele parcurse de marii 
dictatori  ai secolului XX, Hitler şi Stalin, „oameni obişnuiŃi” înainte de a fi identificaŃi cu prototipul 
biblic al „tatălui” căruia trebuie să i te supui necondiŃionat.   

Altă temă psiho-politică de interes este asocierea fenomenului numit de istorici cultul 
personalităŃii cu o anumită patologie, dictatorii secolului XX ce l-au practicat fiind consideraŃi 
paranoici. Anumite conduite ale liderilor politici indică fobie de mulŃime, delirul persecuŃiei ori 
complexele de inferioritate cauzate de defecte fizice, înălŃime (sub standardele dezirabilităŃii 
masculine), sărăcie ori tratamente abuzive suportate în copilărie. Ramolismentul datorat nu atât vârstei 
cât evenimentelor şi condiŃiilor de excepŃie în care şi-au trăit tinereŃea (anchete, închisori, războaie, 
conspiraŃii) este o altă patologie expusă în analizele de succes la publicul care aşteaptă din partea 
psihologiei politice şi argumentaŃii pro sau contra la ipoteza că nişte „bolnavi ne guvernează” (Accoce, 
Rentchwick, 1993).  

RelaŃia lider - grup de decizie poate fi, de asemenea, considerată o temă de „patrimoniu”,  una 
dintre accepŃiunile psihologiei politice fiind aceea de „studiu al proceselor mentale care susŃin 
judecăŃile politice şi luarea deciziilor” (Kuklinski, 2002). Demersurile sunt astfel concentrate pe 
personalitatea liderului, contextul în care evoluează acesta, relaŃiile sale cu membrii grupului de 
decizie. De circulaŃie în acest sens este “efectul groupthink” teoretizat de I. Janis (1977). Conform 
acestei teorii - construită în urma studiului relaŃiilor din interiorul grupului de decizie şi eficienŃa 
deciziilor adoptate în SUA -, toate deciziile politice care au însemnat un fiasco în politica americană 
după cel de-al doilea război mondial sunt marcate de “efectul groupthink”. Acesta se caracterizează 
prin următoarele simptome: iluzia de invulnerabilitate a membrilor grupului; credinŃa în moralitatea 
inerentă grupului propriu; raŃionalizări colective; percepŃia stereotipă a grupului advers (întruchiparea 
răului); autocenzurarea îndoielilor sau opiniilor contrare (diferite); iluzia unanimităŃii; presiuni directe 
asupra disidenŃilor; desemnarea tacită a paznicilor ideologici. Pe fondul unei dorinŃe puternice de 
consens a membrilor grupului de decizie, succesul este puŃin probabil. 

Comunitatea politică fiind o comunitate emoŃională fondată pe aderenŃa şi militantismul la un 
sistem de credinŃe sau la o ideologie comună, psihologia politică dobândeşte şi valenŃele unei  
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psihologii a adeziunii. O definiŃie a ideologiei în termenii raporturilor psihosociologice îi conferă 
atributele de “ansamblu mai mult sau mai puŃin organizat de reprezentări şi explicaŃii despre lume şi, în 
special despre lumea interacŃiunilor sociale în care mobilul principal nu este de ordin verificator” 
(Deconchy, 1989, p. 216). Canonizate prin propagandă, prescripŃiile ideologiei devin reprezentări 
sociale care conduc la schimbări de atitudini şi comportamente politice,  instanŃa colectivă dobândind 
prin participarea şi trăirea evenimentelor politice şi consecinŃelor acestora statutul de agent al istoriei.  

Orice ideologie spune adepŃilor săi ce să facă şi cum să procedeze într-un program general de 
acŃiune socială şi politică. Prin acesta, ea leagă gândirea indivizilor (ansamblul lor de idei şi credinŃe) 
de acŃiune şi creează comunităŃi de militanŃi, aderenŃi şi simpatizanŃi. Lucrările lui Tajfel (1972) despre 
categorizarea şi identitatea socială pot fi aplicate şi studiului partidelor politice, toate categoriile la 
care un individ se ataşează devenind un sistem identitar al lui. Astfel, afilierea la un partid politic 
înseamnă adeziunea  la un model societal de credinŃe, valori şi obiective, aşteptate a fi împlinite de 
către grupul la care individul s-a ataşat. 

 Ideologia unui partid este difuzată în mulŃime prin propagandă cu scopul de a convinge şi 
câştiga noi adepŃi. Proces psihosociologic  tot atât de dificil de definit ca ideologia, propaganda a 
apărut într-o perioadă de mari tulburări religioase, s-a perfecŃionat in timpul războaielor şi a dat contur 
publicităŃii într-o economie concurenŃială, devenind „una dintre obsesiile epocii noastre” 
(Moscovici,1976, p. 403). Lenin (1917) – printre altele unul dintre marii  propagandişti ai secolului 
precedent – a definit propaganda ca mijloc de formare a unei viziuni asupra lumii, de elaborarea a unei 
conştiinŃe a individualităŃii grupului şi integrării lui în societate şi acŃiune, complementară altor forme 
de comunicare şi intervenŃie socială. Procesele cognitive şi afective, implicate în stabilirea unei 
conexiuni imediate între mesajele propagandei şi  efectele lor, conduc la formarea unor stereotipuri de 
gândire şi acŃiune care asigură coeziunea grupului de militanŃi şi aderenŃi.  

Interes suscită cercetarea ideologiei şi propagandei din regimurile totalitare şi din campaniile 
electorale. Se vorbeşte chiar de un capitol esenŃial al psihologiei politice care ar fi  psihologie 
electorală. Deciziile electorale sunt efectele unor procese psihologice de influenŃă, identificare, 
percepŃie şi învăŃare socială pe care sondajele sociologice electorale nu sunt capabile să le evidenŃieze.  
Rezultatele electorale sunt influenŃate de motive diverse  (fascinaŃia unui lider, speranŃa într-un trai mai 
bun, identificarea morală cu o anumită categorie de militanŃi şi chiar plăcerea alegerii) a căror 
determinare psihologică e mai dificilă decât s-ar crede.  

Sub raportul unei psihologii a adeziunii se decupează şi relaŃia mulŃime-lider în regimurile 
totalitare, cu situaŃia limită a lagărelor de exterminare şi concentrare. O realitate a secolului XX, este 
aceea că, din 1933 încoace, aproape 45 milioane de oameni au fost ucişi în camere de gazare şi lagăre 
politice  în regimurile nazist şi comunist fără ca în Ńările unde s-au petrecut asemenea orori să fi fost 
înregistrate protestele unor grupuri semnificative ca dimensiune. De referinŃă în furnizarea de explicaŃii 
asupra acestui comportament obedient al individului, se menŃine  studiul experimental al lui S. Milgram 
(1961). Mecanismul psihologic al obedienŃei leagă acŃiunea individuală de scopul politic şi permite 
exercitarea actelor agresive ale unor indivizi împotriva altora - acte înŃelese ca sarcini de serviciu sau 
fapte eroice prin raportarea la comandamentele ideologice ale momentului. Sunt însă şi cazuri când 
obedienŃa e educativă sau conduce la acte de binefacere şi bunătate, nu doar la distrugere. Sub raportul 
datelor de personalitate se remarcă, de asemenea, indivizi pentru care obedienŃa este o tendinŃă 
comportamentală profund înrădăcinată. 

Prin „cuvântul de influenŃă” (Ghiglione, 1989) al discursului politic, liderul convinge cetăŃeanul 
să aprobe intenŃiile sale şi să adere la programul, doctrina şi partidul pe care le reprezintă. Putem 
identifica sub acest aspect şi o psihologie a discursului politic, în intersecŃia psiholingvistică – 
politologie . Căci politicienii vorbesc „despre viaŃă şi despre lume”, construind prin discursul lor un 
univers propriu în care se regăsesc strategii de influenŃă şi persuasiune, apeluri la memoria socială, 
mituri şi ritualuri politice, revendicări şi promisiuni de viitor făcute în numele unei ideologii. Din 
pattern-ul liderilor politici de azi nu poate lipsi competenŃa discursivă (se fac chiar analogii între 
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„portretul-robot” de liderul politic şi cel al reporterului de televiziune, în datele ambelor categorii fiind 
obligatorii calităŃile telegeniei, replicii spontane, flexibilităŃii discursive precum şi capacităŃile de 
comunicare publică).  

Fără să insistăm prea mult asupra acestei părŃi constitutive a psihologiei politice, amintim că 
metodologia analizei de conŃinut a discursului are o bogată tradiŃie, alimentată, în principal, de  
psiholingvişti. Numeroşi cercetători au studiat diverse tehnici ale retoricii politice, scopurile şi efectele 
sale în planul influenŃei, schimbării opiniilor,  atitudinilor şi comportamentelor politice ale locutorilor. 
Efectele lor Ńin de domeniul marketingului politic unde au apărut profesii noi precum consilierii de 
comunicare şi experŃii în sondajele de opinie; pe baza interpretărilor acestora, purtătorii de cuvânt ai 
diverşilor lideri, partide, instituŃii şi organizaŃii construiesc temele şi textele discursurilor şi strategiile 
politice prezentate de candidaŃi publicului în campaniile electorale.  

O notă aparte în psihologia politică aduce studiul zvonurilor, aceste „informaŃii false” fiind în 
campaniile electorale, perioadele de război sau în societăŃile totalitare folosite şi dirijate către anumite 
grupuri-Ńintă în scopuri bine precizate.      

 
 
Conexiuni şi interferenŃe 
 

Psihologia politică are cei mai numeroşi strămoşi în cercul psihosociologilor, antropologilor, 
sociologilor. Însăşi psihosociologia - genul proxim al psihologiei politice - este o ştiinŃă de graniŃă 
situată în interferenŃa psihologie-sociologie, cu o perspectivă de abordare mai complexă ca acestea. 
Ceea ce particularizează psihologia politică faŃă de psihologia socială este, după unii teoreticieni, 
încercarea acesteia de a conceptualiza şi operaŃionaliza puterea atât ca o variabilă explicativă pentru 
comportamentele şi reprezentările indivizilor cât şi ca o variabilă de explicat (Magioglou, 2006). După 
alŃii însă psihologia politică este o aplicaŃie a psihosociologiei în domeniul politicului (Elster, 1990, 
Benesch, 1995, Le Blanc ş. a., 2002). Ca şi psihologia socială, psihologia politică are, comparativ cu 
alte discipline socio-umane, o perspectivă de abordare mai complexă.*  

În încercarea de particularizare şi definire a psihologiei politice, nu se poate cu trece cu vederea 
nici contextul socio-istoric deosebit creat de primul război mondial cu factorii care au influenŃat 
apariŃia noii discipline. Prăbuşirea marilor imperii, naşterea de noi naŃiuni şi venirea la putere a unor 
republicani democraŃi puşi în imposibilitatea normalizării unor comunităŃi istovite de galopul  inflaŃiei, 
şomajului şi sărăcirii oamenilor au destabilizat vechile sisteme de credinŃe şi valori. Degradare atinge 
instituŃii primare precum familia şi sentimente de profunzime precum stima de sine a oamenilor, 
generând puternice aspiraŃii de ordine şi dorinŃa ca frâiele guvernării să fie preluate de personalităŃi 
puternice şi autoritare (van Ginneken, 1989). Astfel, teme de  marcă ale psihanalizei freudiene  au fost 
preluate în corpusul psihologiei politice: marii lideri politici  au fost asociaŃi imaginii tatălui din 
complexul Oedip; teoriile despre originea societăŃii au reapărut în natura organizaŃiilor; şi mai de 
circulaŃie decât toate, teoriile asupra structurii personalităŃii au irigat demersurile explicative ale 
relaŃiilor lider-mulŃime. CâŃiva dintre discipolii care s-au rupt de magistrul Freud, au dat contribuŃii şi 
mai directe  în noua disciplină ( de reŃinut sunt teoriile lui Jung privind inconştientul colectiv şi 
arhetipurile  şi influenŃa sentimentelor de inferioritate 
asupra...................................................................................................................................... 

*În opinia lui S. Moscovici (1984), atât psihologia cât şi sociologia practică o “logică binară” a studiului. În cazul 
psihologiei, acesta este organizat după schema subiect individual - obiect  (mediu, stimuli). La rândul ei, sociologia aplică 
aceeaşi schemă: subiect (în acest caz, un grup, o colectivitate) - obiect social sau nesocial (obiectele sociale fiind instituŃii,  
valori, alte persoane sau grupuri etc). Psihologia socială însă operează cu o optică ternară asupra faptelor şi fenomenelor 
studiate. În grila sa de lectură intervin trei termeni: subiectul individual- subiectul social – obiectul, relaŃie operaŃională şi în 
psihologia politică 

comportamentelor compensatorii vehiculată de Adler). Punct de pornire în psihanaliza 
freudiană are şi Şcoala de la Frackfurt, prefaŃată de studiile lui W. Reich cu punctul de plecare în 
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întrebarea dacă tipurile de personalitate teoretizate de Freud sunt repartizate de funcŃie de epoci, culturi, 
clase ori  categorii sociale. Dezavuat deopotrivă de liderii de extremă stângă şi dreaptă din acea vreme, 
Reich s-a stabilit în Scandinavia, unde a condus o vreme (1934-1935) „Jurnalul  de psihologie politică 
şi economie sexuală” (în limba germană), prima publicaŃie care conŃine în titlul său noŃiunea de 
psihologie politică.  

În aceeaşi epocă, G. W. Allport s-a manifestat în opoziŃie cu excesele empirismului, modelelor 
mecaniciste ale analizei factoriale şi chiar împotriva importanŃei exagerate atribuite copilăriei. Pentru 
el, omul este mult prea complex pentru a putea fi explicat prin experimente de laborator, terenul 
predilect al cercetărilor sale fiind axat pe tematica atitudinilor şi a personalităŃii pe care a definit-o şi 
redefinit-o în repetate rânduri (1937, 1961, 1968). Relevante prin contribuŃia ce-o pot avea în 
dezvoltarea psihologiei politice sunt şi teoriile factoriale ale personalităŃii (cercetările lui Cattel, 1950 
asupra rolului trebuinŃelor în analiza personalităŃii; studiile lui Eysenck, 1963 şi Guilford, 1959 pentru 
decelarea factorilor specifici şi generali ai personalităŃii). În comparaŃie cu psihanaliza şi 
behaviorismul ce-au amprentat prin confruntarea lor spiritul epocii,  A. H. Maslow reprezintă calea de 
mijloc a “psihologiei umaniste” (Grawitz, 1984). Preocupat de personalitatea oamenilor sănătoşi şi 
echilibraŃi, Maslow a devenit autorul popularei teorii  explicative şi predictive a comportamentelor 
economice şi politice prin “piramida a trebuinŃelor umane” (1968). 

Se cuvine să reamintim că încă de la începutul secolului  XX, ca şi psihologia, sociologia avea 
un bine definit statut care-a permis „exportul” unor importante achiziŃii din patrimoniul ei. O punte de 
legătură între matura ştiinŃă a sociologiei şi apariŃia psihologiei politice s-a creat prin conceptele 
reprezentărilor colective şi anomiei lansate de Durkheim.. Teoriile influentului Max Weber privind 
autoritatea carismatică, relaŃiile dintre catolicism şi mentalitatea feudală, protestantism şi mentalitatea 
capitalistă au avut largă audienŃă printre specialiştii în socio-uman, implicit în rândul acelora care s-au 
interesat de psihologia politică. Acelaşi lucru s-a petrecut prin contribuŃia cercetătorilor de diverse 
formaŃii, cunoscuŃi sub eticheta de Şcoala de la Franckurt, asociaŃi Institutului de Cercetări Sociale 
(1930) transferat datorită ascensiunii nazismului, întâi la Geneva, apoi la Paris, Londra şi în fine la 
New York. Dintre ei au marcat  geneza psihologiei politice psihanalistul E. Fromm cu teoriile despre 
personalităŃile autoritare ca rezultat al unei anumite educaŃii şi anumitor raporturi familiale,  filozoful 
H. Marcuse cu analizele despre libertate şi autoritate şi nu în ultimul rând, studiile empirice ale 
psihologului Th. Adorno asupra antisemitismului. Într-o viziune mai pragmatică, sociologia americană  
prin Şcoala din Chicago a impulsionat, la rându-i, abordările fenomenului politic. Studiul „łăranul 
polonez în Europa şi în America” (1918-1920) efectuat de W. Thomas şi F. Znaniecki a fost o primă 
cercetare, cu metodologie sistematică, a valorilor culturale şi atitudinilor mentale. Datorită lui R. Park, 
în spiritul unei „istorii naturale”, au intrat în conul de atenŃie procesele interactive dintr-un „mare 
oraş”, completate de studiile altor pionieri ai psihopoliticului (Miller, 1924, Edwards, 1927, 
McCormicks, 1929).      

Din biologie şi etologie  au fost, de asemenea, preluate numeroase concepte, idei şi teorii. 
Darwinismul social de la începutul secolului XX pune în circuit legile evoluŃiei (lupta pentru viaŃă, 
lupta pentru supravieŃuire etc) cu referinŃe în explicarea individualismului concurenŃial şi agresivităŃii. 
Instinctele sociale detectate de Darwin la mamiferele superioare şi primatele ce trăiesc în comunităŃi, 
ulterior au fost extrapolate în instinctele societăŃii civilizate şi psihologiei grupului. Dezvoltarea şcolii 
europene de etologie (Tinbergen, Lorenz) care a abandonat studierea animalelor din captivitate în 
favoarea animalelor din habitatul natural, a impulsionat  studiul similitudinilor dintre comunităŃile 
umane şi animale în relaŃiile de putere. TendinŃa de a căuta în etologie explicaŃia anumitor 
comportamente politice continuă. 

În instrumentarul primar de concepte şi teorii ale psihologiei politice a intervenit şi 
antropologia. În urma participării la o mare expediŃie în Asia de Sud-Est, britanicul McDougall a 
conceput o „Introducere în psihologia socială” (1908) cu obiectivul unei analize aprofundate asupra 
instinctului gregar ca „motor” al genezei societăŃii. ContribuŃii marcante în evoluŃia psihologiei politice 
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au adus J.H. Mead (interacŃionismul simbolic), E. Goffman (etnometodologia), A. Scultz 
(fenomenologia).  

Puncte de intersecŃie ale istoriei cu psihologia politică sunt comportamentele colective, 
memoria socială, psihologia liderilor, mişcările sociale şi mai ales mentalităŃile colective, numite de 
Le Goff (1974) o arheopsihologie. Este în principal meritul istoricilor din „Şcoala de la Anale” (1929) 
de-a se fi apropiat de psihologie în efortul de reconstituire a trecutului. Istoria mentalităŃilor este şi o 
“istorie a transformărilor” (Le Goff, 1974), surse privilegiate ale ei fiimd documentele care vădesc 
sentimente sau comportamente paroxistice ori marginale (prin distanŃările faŃă de medie acestea 
reliefează mentalitatea comună)  precum şi operele artistice şi literare care nu pot ocoli explicaŃia 
psihologică.     

 “Nimic nu fecundează mai bine o disciplină decât conducerea sa până la limitele extreme”, 
motivează L. Febvre (1956) noua viziune psiho-istorică, deosebită de clasica istorie a evenimentelor. 
Din perspectiva “faptelor istorice” ca „fapte psihologice” (Bloch, 1968) a rezultat ideea construcŃiei 
unei istorii a psihologiei colective (exprimata prin atitudini, opŃiuni si conduite) care să permită 
stabilirea unei “terapeutici a grupurilor” (Dupront, 1961).  

Astfel, psihologia îi pregăteşte pe istorici cu asumpŃia că individul nu poate fi izolat de 
grupurile şi categoriile sociale din care face parte (cu consecinŃa unor multiple roluri şi statusuri 
sociale, intersectând mai mult sau mai puŃin armonios). Oferă totodată şi tehnici de lucru (unelte ale 
istoricului contemporan fiind interviul, chestionarul, analiza de conŃinut a documentelor oficiale şi 
producŃiilor jurnalistice). La rândul lor, istoricii „îşi plătesc datoria” faŃă de psihologi “convingându-i 
să treacă natural de la diversitatea grupurilor la diversitatea cadenŃelor “ (Duby, 1961, p. 952) şi 
„împrumutându-le” astfel dimensiunile proprii ale istoriei – durata şi schimbarea.  

Fără a  avea pretenŃia unei sinteze a istoricului sau evaluării foloaselor noii discipline, în 
multitudinea de interferenŃe şi conexiuni actuale, rămâne de lămurit  cine are nevoie de psihologie 
politică? Răspunsul ar fi : toŃi aceia ce sunt interesaŃi de OM, liantul de-acum şi dintotdeauna  al 
psihologiei şi politicii.  
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SPAłIU PUBLIC, SPAłIU PRIVAT ŞI OPINIE PUBLICĂ ÎN 
TRANZIłIA POSTCOMUNISTĂ 

 
 

Georgeta GHEBREA 

 
 

ABSTRACT. The present paper analyses - mostly, in a habermasian 
perspective - the complex relations existing between public sphere, private 
sphere, public opinion and civil society. Communist regimes have almost 
annihilated both private and public spheres, replacing them with distorted 
categories, such as: private life and, respectively, social framework. Post 
communist societies have slowly begun to recreate or to reinvent concomitantly 
public and private spheres. This process is thoroughly analysed, noticing the 
transition from a monolithic to a pluralistic society. One of the most spectacular 
changes is the free and plural expression of the public opinion. The public 
opinion is fluctuant and its fluxes often mirror in-depth social and attitudinal 
mutations. Changes in public and private spheres are interrelated. 
Transformations of the public sphere are reflected in the private sphere and in 
the personal opinions and these latter ones shape public opinion and public 
behaviours. 

 

 

1. Interconexiuni şi distincŃii între spaŃiul public şi spaŃiul privat 
 

Dintre multele definiŃii, dimensiuni şi indicatori care operaŃionalizează democraŃia, vom reŃine, 
pentru analiza de mai jos, doar unele idei: democraŃia se bazează pe autonomia spaŃiului public, pe 
protejarea spaŃiului privat în faŃa intruziunilor şi abuzurilor, pe garantarea drepturilor şi libertăŃilor 
fundamentale, pe pluralism, egalitate de şanse şi participarea societăŃii civile la procesul politic şi, nu în 
ultimul rând, pe dialogul dintre clasa politică şi opinia publică. 

Opinia publică este un fenomen paradoxal pentru că aparŃine spaŃiului public dar este clădită din 
chestiuni private, chiar intime, adică din părerile noastre personale. Deşi dezvoltată şi devenită foarte 
vizibilă în epoca recentă (în special datorită noilor mijloace de comunicare, inclusiv mass-media) 
opinia publică nu este un fenomen nou: “Aristotel şi autorii latini evocă adesea rolul ei, fie ca sprijin, 
fie ca ferment de distrugere a puterii. La fel gândesc şi autorii epocii moderne…odată cu Renaşterea 
italiană se consituie o veritabilă ştiinŃă a Statului…Machiavelli afirmă în Principele …[că poporul] este 
cel mai tare şi cel mai puternic”6 

Deşi există demonstraŃii ale faptului că opinia publică există din timpuri foarte vechi, ea nu 
poate avea un rol social relevant decât în regimurile politice democratice. Numai în societăŃile 
democratice există constituit un spaŃiu public autentic, unde opinia publică are posibilităŃi de 
manifestare. 
Constituirea spaŃiului public autentic este un rezultat relativ recent al procesului de diferenŃiere socială. 
În societăŃile premoderne7, chiar atunci când spaŃiul public şi cel privat erau separate din punct de 
vedere ecologic, ele nu erau separate din punct de vedere funcŃional, între cele două existând 

                                                 
6 Stoetzel, J., A. Girard: Sondajele de opinie publică,(trad. I. Pecher), Editura ştiinŃifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 21. 
7 Ariès, P., Duby, G (coord.). : Histoire de la vie privée 5, Seuil, Paris, 1987, pp. 12-13; 23-29. 
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interferenŃe multiple. De exemplu, locuinŃa, strada, piaŃa publică, atelierul şi prăvălia: ele existau ca 
spaŃii diferenŃiate dar separarea în raport cu spaŃiul privat nu era netă. NoŃiunea de intimitate, de spaŃiu 
privat nu exista încă. La fel, nu exista nici cea de spaŃiu public, care nu poate fi înŃeles decât prin 
raportarea sa opoziŃională la spaŃiul privat. 

Chiar semnificaŃia cuvântului (de origine din limba latină) se referă la ceva public ca la ceva ce 
aparŃine poporului, ceva ce este de folosinŃă comună, inclusiv autoritatea şi instituŃiile statului. Sfera 
publică cuprinde statul, economia, mass-media şi societatea civilă formală. 
SpaŃiul privat cuprinde relaŃiile familiale, grupurile primare în general - prieteni, vecini şi alte grupuri 
informale, reŃele şi solidarităŃi informale, locuinŃa, timpul liber, consumul material şi cultural privat, 
activităŃile casnice, relaŃiile dintre individ şi grup, viaŃa psihologică interioară. 

SemnificaŃiile cuvântului privat  se referă la lucruri ascunse, secrete, care nu se petrec sub 
privirile celorlalŃi ; cuvântul desemnează, de asemenea, resursele proprii, ideea de cămin, o autoritate 
distinctă de autoritatea publică. NuanŃele de ascuns, de secret din cuvântul privat  ne pot duce cu 
gândul la clandestinitate şi complicităŃi, la ceva considerat deseori suspect de către autorităŃile publice, 
de către comunitate. Controlul social – fie el formal, prin instituŃii specializate, fie informal, de genul 
„gura lumii”-  exercitat de grup asupra indivizilor, are tendinŃa irepresibilă de a se extinde asupra 
intimităŃii, de a cotropi spaŃiul privat. Prin urmare, cele două noŃiuni – public şi privat  - au devenit 
antagoniste simultan cu invenŃia lor şi ele nu pot exista decât în opoziŃie una cu alta. Chiar în 
regimurile democratice, de tip liberal, unde există reguli clare de separare dintre cele două sfere şi de 
limitare a intruziunii statului în sfera privată, spaŃiul public exercită presiuni asupra intimităŃii 
individuale şi familiale, nu numai prin intermediul politicilor publice de tip welfare-state ci şi prin 
opinia publică, mass-media şi  publicitate.  
Habermas8 consideră mai multe etape în evoluŃia relaŃiei dintre public şi privat: 
SpaŃiul public începe să se creeze odată cu apariŃia statului, ca expresie a interesului colectiv; acest 
interes devine asimilat unei instituŃiei şi nu superiorităŃii unui şef, ca înainte. 

În Evul Mediu spaŃiul public nu exista ca domeniu de sine stătător, separat de spaŃiul privat; 
sfera publică excludea poporul şi cuprindea doar elitele, regii, demnitarii, nobilii, clerul.  
Primul spaŃiu public autentic este spaŃiul burghez, constituit ca liber schimb material şi informaŃional; 
el ia naştere din noile forme de sociabilitate (discuŃii, dezbateri) care determină prăbuşirea barierelor 
sociale; dezbaterea publică devine accesibilă tuturor; contestarea organizării sociale şi politice nu se 
mai face, ca înainte, pe străzi, prin mişcări violente, ci în cadrul legal al dezbaterii politice, în noile 
organizaŃii politice: partidele politice moderne, parlamentele moderne, adunări, consilii dar şi în 
cluburi, universităŃi, asociaŃii. 

SpaŃiul public se caracterizează prin importanŃa crescândă acordată opiniei publice. Masele 
devin importante ca cetăŃeni, ca electorat, ca forŃă de consum, de asemenea. Economia, politica şi 
cultura nu mai pot funcŃiona fără a Ńine cont de opinia publică. Urbanizarea, industrializarea, educaŃia 
publică şi cultura de masă au extins spaŃiul public dinspre burghezie către masele populare. 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, spaŃiul public se modifică dramatic sub 
influenŃa mutaŃiilor produse în structura socială şi politică, în comunicaŃii şi mass-media 
(dezindustrializare, terŃiarizare, globalizare, televiziune, informatizare, Internet etc.) 
Habermas identifică naşterea spaŃiului public în interiorul sferei private. El atribuie un rol major 
tiparului care a făcut lectura accesibilă şi a creat o reŃea densă de comunicaŃii publice: reviste, ziare, 
cărŃi, edituri, biblioteci, librării, societăŃi de lectură, asociaŃii, cluburi, uniuni culturale. Aceste asociaŃii, 
ca şi partidele politice, sunt create prin libera voinŃă a membrilor fondatori. În general, structura şi 
normele de funcŃionare erau egalitare şi bazate pe libertatea opiniei exprimate, iar deciziile erau luate 
de către majoritate. 

                                                 
8 Habermas, J : Sfera publica şi transformarea ei structurală, Univers, Cluj,1998, pp.11-20 ; 93-105. 
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De fapt, nu există un spaŃiu public unic, ci mai multe spaŃii publice, coexistând cu spaŃiul public 
principal, aflându-se în competiŃie cu acesta sau pur şi simplu ignorându-l. Naşterea acestor spaŃii 
publice alternative este explicată prin mecanismele de excludere a unor grupuri sociale din spaŃiul 
public principal. De aceea, grupurile excluse îşi creează propriile spaŃii publice, unde îşi pot manifesta 
(sub)culturile proprii, cu organizaŃii şi practici specifice. 

O excludere semnificativă din spaŃiul public este cea a femeilor. SpaŃiul public burghez a fost 
dominat de bărbaŃi şi, chiar în zilele noastre, există numeroase manifestări patriarhale ce marchează 
spaŃiul public şi influenŃează formarea opiniei publice. 
În concluzie, spaŃiul public a fost instituŃionalizat printr-un proces îndelungat şi contradictoriu, proces 
controlat, însă, de statul democratic, care a temperat contradicŃiile şi a impus interesul general ca 
fundament al omogenizării şi pacificării. Tensiunile spaŃiului public determină autotransformarea sa. 
Principala tensiune identificată de Habermas este cea dintre stat şi societate civilă. DirecŃia 
transformării nu poate fi decât cea a unei mai mari participări a societăŃii la puterea politică, 
actualmente concentrată în „mâinile” statului. Societatea civilă instituŃionalizează, aşadar, formele 
influenŃării statului. Demersul normativ al lui Habermas chestionează posibilitatea unei sfere publice 
autonome în raport cu statul. El găseste două condiŃii care sunt necesare acestui proces: garanŃii 
instituŃionale ale statului de drept şi culturi politice (cu modele de socializare aferente) ale unei 
populaŃii obişnuite cu tradiŃia libertăŃii9. 

La baza societăŃii civile se află participarea socială şi politică, care acŃionează ca un  tampon 
între spaŃiul public şi cel privat dar şi între stat şi cetăŃeni. 
Societatea civilă10 formală este formată din organizaŃii non-economice şi non-statale, de exemplu: culte 
religioase, uniuni culturale, uniuni sportive şi de timp liber, cluburi, forumuri cetăŃeneşti, iniŃiative 
civice, asociaŃii profesionale, sindicate, partide politice, orientări alternative. FuncŃiile ei cele mai 
importante sunt extinderea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor,  democratizarea statului şi, mai ales, 
configurarea opiniilor, fiind un context al comunicării politice şi având o contribuŃie esenŃială la 
dezbaterile publice.  

Societatea civilă informală este alcătuită, în principal, din reŃele, ca forme concrete de 
interacŃiune socială neorganizată. ReŃelele, spre deosebire de alte structuri sociale, nu au graniŃe clar 
identificabile, nu sunt ierarhice, nu au centre şi periferii. Fiecare individ poate fi considerat punctul 
focal al propriei sale reŃele. ReŃelele au, de obicei, o vizibilitate socială mai redusă dar sunt medii 
favorabile schimburilor de tot felul : materiale, culturale, simbolice, informaŃionale. Pentru a fi eficace 
şi satisfăcătoare, schimburile trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă, una din formele fundamentale 
ale capitalului social11. Lipsa de încredere este, uneori, substituită de strategiii precum fatalismul, 
credinŃa în puterea ProvidenŃei şi în miracole , corupŃia, suspiciunea, conflictul, paternalismul, 
deplasarea încrederii către instanŃe îndepărtate (suveranul, preşedintele, Curtea Drepturilor Omului, 
Uniunea Europeană etc.). Aceste strategii îi ajută pe indivizi să menŃină un oarecare control asupra 
incertitudinii mediului lor.  

Prin urmare, există reŃele productive, care asigură progresul economic şi cultural al comunităŃii 
şi reŃele nocive, care sunt productive doar pentru o minoritate12. 
Societatea democratică funcŃionează pe baza paradigmelor modernităŃii şi raŃionalităŃii care favorizează 
schimburile echitabile şi reŃelele productive, bazate pe încredere, toleranŃă şi asociere. 
 
 
 

                                                 
9 Habermas, op. cit., p.38. 
10 Habermas, op.cit., p. 38. 
11 Putnam, R. D.: Cum funcŃionează democraŃia, Polirom, Iaşi, 2001, cap. 6. 
12 Sandu, D. : Sociabilitatea în spaŃiul dezvoltării, , Polirom,Iaşi, 2003, pp.221-229. 
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2. Anihilarea spaŃiului public şi a spaŃiului privat în regimul totalitar 
 

Regimurile totalitare sunt interesate să distrugă societatea civilă, atât pe cea formală, cât şi pe 
cea informală. SpaŃiul public, ca loc al comunicării şi dezbaterii, este, astfel, distrus iar spaŃiul privat 
ajunge să fie controlat, în mare măsură, de instituŃiile regimului totalitar. Această invazie a sferei 
private este una dintre  trăsăturile esenŃiale ale regimurilor totalitare şi care le deosebeşte de alte 
dictaturi. Serviciile secrete, poliŃia politică executau ordinele de a distruge practica dezbaterii şi 
comunicării libere între oameni. Astfel, exista o teamă generalizată că schimbul de opinii este 
supravegheat de aceste servicii şi de de către informatorii lor. Deşi reală, puterea de penetrare a poliŃiei 
politice în interiorul spaŃiului privat a fost mult supraestimată, chiar mitizată, această supraestimare 
contribuind ea însăşi la distrugerea simultană a sferei private şi a celei publice, la producerea şi 
reproducerea mecanismelor totalitare. 

În România, în raport cu celelate Ńări „frăŃeşti” din centrul şi estul Europei, degradarea Ńesutului 
social a fost şi mai accentuată datorită a doi factori: politica demografică represivă şi quasi-inexistenŃa 
societăŃii civile formale. 
Întrucât atât spaŃiul public cât şi spaŃiul privat, în expresia lor originară, au dispărut în timpul regimului 
totalitar, unii cercetătători preferă termenii de cadru social, respectiv, viaŃă privată. Comportamentele 
oamenilor în cele două domenii ale vieŃii lor – public şi privat – erau adesea foarte diferite, ca şi când 
ar fi fost vorba de personalităŃi dedublate. Din cauza terorii, oamenii nu aveau curajul să se manifeste 
în public conform credinŃelor şi atitudinilor lor intime. 
Conceptele de spaŃiu public şi spaŃiu privat sunt, aşadar, incompatibile cu realitatea societăŃilor 
totalitare. Sfera publică îşi pierde caracterul de spaŃiu liber de comunicare şi dezbatere, fiind controlată 
şi reglementată de către stat. SpaŃiul social al societăŃilor totalitare, controlat de o putere acaparatoare, 
care vrea să îşi dovedească superioritatea în toate domeniile şi în toate privinŃele, este un spaŃiu 
monoton, imobil, încremenit şi  monolitic, în care diversitatea politică, economică şi culturală nu 
există13. 

Uniformizarea, egalizarea, omogenizarea, masificarea  - erau obiective ale dezvoltării, 
menŃionate în documentele de partid. Acest proces de ştergere a diferenŃelor şi diversităŃii s-a realizat 
prin ruptura cu valorile tradiŃionale (familiale, religioase, locative). In spaŃiul fizic această ruptură a 
devenit viziblilă prin demolarea bisericilor, satelor şi a vechilor cartiere, înlocuite cu blocuri identice în 
toată Ńara, adevărate uzine de locuit. 

Monolitismul aparent ascunde, însă, o fragmentare socială profundă. Deşi aparent imuabil, 
spaŃiul social totalitar era, în acelaşi timp, schimbător, nesigur, imprevizibil, incert, această 
incertitudine, manifestare a terorii discreŃionare, făcându-l şi mai ameninŃător. În timpul socialismului 
real, toate elementele spaŃiului public au suferit modificări ce au condus la transformarea radicală a 
acestuia. Politica, administraŃia, justiŃia, economia, munca, societatea civilă, mass-media, 
comportamentele publice – toate acestea s-au schimbat structural, începând să funcŃioneze după logici 
cu totul diferite în raport cu perioada anterioară.  

Astfel, funcŃia critică precum şi pluralismul spaŃiului public au fost treptat abolite. Comunicarea 
socială verticală, dintre cetăŃeni şi puterea statală,  a dispărut. 
Societatea civilă formală a fost redusă doar la câteva asociaŃii ale persoanelor cu dizabilităŃi. Alte 
organizaŃii, precum sindicatele, organizaŃiile de femei şi uniunile de creaŃie  au fost profund afectate de 
controlul drastic din partea instituŃiilor totalitare. Pe ansamblu, societatea civilă avea o influenŃă extrem 
de redusă, atât asupra vieŃii publice cât şi a celei private. 
Comportamentele publice erau dominate de alienare, apatie, pasivitate, suspiciune. Regimul impunea o 
participare socială şi politică forŃată şi descuraja participarea autentică, voluntară. Această situaŃie s-a 
perpetuat oarecum şi după 1989, în sensul că oamenii erau obişnuiŃi să nu aibă încredere, să fie 

                                                 
13 Clit, R.: Cadre totalitaire et fonctionnement narcissique, L’Harmattan, Paris, 2001, pp. : 31- 42. 
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suspicioşi, atât în relaŃiile interpersonale cât şi în cele instituŃionale. Termeni precum „politică”, 
„voluntariat”, „participare”, „partid”, „membru de partid”, „patriotic” aveau conotaŃii negative pentru 
că ei însemnau, pe vremea comunismului, adevărate corvezi, activităŃi obligatorii, sever controlate, a 
căror neglijare era aspru pedepsită. De asemenea, unele idei, la care s-a făcut apel după 1989 – colectiv, 
sacrificiu, interes general - au fost asociate cu „idealurile” comuniste. 
SpaŃiul privat se modifică şi el sub influenŃa unor fenomene macrosociale: urbanizarea, industrializarea, 
colectivizarea agriculturii, teroarea. Statul intră masiv în sfera privată, supune unui control riguros viaŃa 
personală şi limitează drastic drepturile şi libertăŃile individuale. În epocile premoderne, individul era 
subordonat grupului (familiei, tribului, clanului, obştii). Acum, statul este cel care subordonează şi 
anihiliează individul.. Individul nu mai contează decât ca rotiŃă a întregului şi el trebuie să se supună 
primatului „colectivului”.   

A existat speranŃa că viaŃa privată şi-a păstrat caracterul de refugiu al valorilor umane autentice 
şi al comportamentelor nealterate; că numai aici se mai putea manifesta rezistenŃa faŃă de regim, că 
viaŃa privată însăşi devenise o formă de rezistenŃă; că ar fi reuşit să contracareze influenŃa cadrului 
totalitar, creând un spaŃiu al comunicării interpersonale libere, un spaŃiu diferit şi opus celui public, 
oficial. Neputând să trăiască cu adevărat în spaŃiul public, devenit tot mai inuman, oamenii se refugiau 
în viaŃa privată, căutând sprijinul celor apropiaŃi, pentru a face astfel faŃă mai uşor stressului lumii 
exterioare. Din păcate, însă, viaŃa privată nu a avut cum să scape de intruziunea statului. Sub presiunea 
cadrului social totalitar traumatizant, viaŃa privată a fost şi ea mutilată: legăturile sociale şi familiale au 
slăbit, comunicarea orizontală, între grupurile şi categoriile sociale ce formau Ńesutul social, practic nu 
exista14. 

Instrumentele folosite pentru a distruge solidarităŃile sociale şi interpersonale au fost teroarea, 
foamea, frigul, controlul resurselor, în general.. Coada  a devenit simbolul unui spaŃiul public crispat, 
supravegheat, autocenzurat.  
Structurarea specifică a spaŃiului social totalitar va avea influenŃe şi asupra generaŃiilor viitoare pentru 
că  socializarea în familie a valorizat dedublarea şi suspiciunea. SpaŃiul public a fost perceput ca ceva 
străin, ostil şi copiii educaŃi în acest mod vor avea dificultăŃi de adaptare şi de participare la acest 
spaŃiu. 
 

3. Caracteristici generale ale spaŃiului public şi ale spaŃiului privat în postcomunism 
 

TranziŃia a însemnat nu numai reforme economice şi politice ci şi reconstituirea treptată şi 
dificilă a spaŃiului public dar şi a spaŃiului privat. Prăbuşirea regimului totalitar a diminuat controlul 
statului atât în domeniul public cât şi în cel privat. Fostul regim s-a dezintegrat dar nu a dispărut 
complet – el s-a pulverizat în mici fragmente, uneori insesizabile, dar care sunt încă prezente. Nu de 
puŃine ori fragmentele respective s-au reconfigurat (instituŃional şi cultural) creând formaŃiuni noi dar 
care poartă încă amprenta vechiului regim: instituŃii publice, diverse organizaŃii (inclusiv partide 
politice, sindicate, mass-media), mentalităŃi. 

TranziŃia a însemnat trecerea de la monolitismul politic şi cultural la multiplicarea actorilor 
politici şi sociali şi la multiplicarea opiniilor: 
1) Partidului unic i-a luat locul multipartidismul (de fapt, o puzderie de partide mai mici şi un 
partid mai mare, Frontul Salvării NaŃionale; desigur, gradul în care aceste organizaŃii au fost sau nu 
partide politice autentice rămâne discutabil).  
2) Opinia publică se reconstituie treptat ca afirmare liberă în spaŃiul public. SpaŃiul public este 
privit ca o reŃea de comunicare publică în care se formează şi se exercită opinia publică. Apar primele 
sondaje de opinie şi primele institute de sondare a opiniei publice (Centrul Independent de Sondaje şi 

                                                 
14 Ghebrea, G.: Regim social-politic si viaŃă privată, Editura UniversităŃii din Bucureşti, Bucureşti, 2000, pp. 146-156. 
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IRSOP, în primele luni ale lui 1990). Sondajele au fost întâmpinate la început cu reticenŃă (mai ales în 
mediul rural, unde unii locuitori, probabil intoxicaŃi de propaganda respectivă, credeau că operatorii de 
interviu erau trimişi de boierii care voiau să le ia pământurile înapoi!). 
3) Polarizarea spaŃiului public. Aşa cum am văzut, în timpul regimului comunist, participarea 
politică era formală şi coercitivă. După prăbuşirea regimului, românii au descoperit gustul libertăŃii, al 
participării cu adevărat voluntare, deliciile controverselor mediatice şi al manifestării libere pe stradă şi 
în pieŃe. Primii ani după 1989 au fost ani de intensă participare în spaŃiul public (cel puŃin la modul 
relativ)15. Întreaga societate s-a politizat – fiecare individ, fiecare grup, fiecare organizaŃie era pentru 
sau contra ceva.. Această politizare a intrat chiar şi în spaŃiul privat, în familii şi cupluri, în cercurile de 
prieteni. Nu erau rare situaŃiile de rupturi pe motive politice între vechi prieteni sau chiar între membrii 
aceleaiaşi familii. 

Dezbaterea publică a reapărut, chiar dacă, uneori, sub forme deosebit de violente. De fapt, 
primele luni de după căderea lui Ceauşescu au adus, în locul ordinii, armoniei şi păcii sociale 
anticipate, o avalanşă de conflicte vilolente şi sângeroase, o destrămare dramatică a Ńesutului social şi o 
radicală polarizare ideologică, chiar în sânul familiilor şi a grupurilor de prieteni vechi, o escaladare a 
urii şi suspiciunii. 

DispariŃia inamicului comun – regimul Ceauşescu –  care menŃinea o coeziune a urii, a dus la 
fragmentarea corpului social într-o multitudine de polarizări şi tensiuni locale. 

De la euforia zilelor ce a urmat lui 22 Decembrie 1989, s-a trecut la o dezamăgire aproape 
generală, legată de modul şi ritmul transformărilor sociale. Sentimentele de frustrare au izbucnit în 
manifestări agresive, iraŃionale. Tribalismul, rasismul şi xenofobia au început să iasă în spaŃiul public: 
conflicte interetnice (de exemplu, în localităŃile Hădăreni, Târgu Mureş, Mihail Kogălniceanu), presa 
extremistă (de exemplu, publicaŃiile „România Mare” şi „Europa”), organizaŃii politice şi sociale pe 
care nu este locul să le enumerăm. Numeroase conflicte etnice şi rasiale, uitate sau suprimate de 
controlul strict şi coercitiv al statului totalitar, ies acum la lumină, profitând de relativa libertate. 
4)  Un alt proces ce a marcat reconstituirea spaŃiului public a fost dezvoltarea societăŃii civile: 
sindicate libere, organizaŃii profesionale, organizaŃii de apărare a drepturilor omului (Pro DemocraŃia, 
Liga pentru apărarea drepturilor omului – LADO, APADOR – CH), organizaŃii de revoluŃionari, 
organizaŃii ale foştilor deŃinuŃi politici, alte organizaŃii civice, azi dispărute sau mult diminuate dar 
foarte active şi vizibile în epocă (de exemplu, Grupul pentru Dialog Social, AlianŃa Poporului şi Grupul 
Independent pentru DemocraŃie). Biserici interzise de comunism, precum Biserica Greco-Catolică, şi-
au recăpătat libertatea de funcŃionare. Diverse activităŃi, chiar hobby-uri, încep şi ele să se exprime în 
spaŃiul public. De exemplu, jocul de bridge fusese interzis de Ceauşescu şi se practica în 
semiclandestinitate; el oferea celor care îl practicau o formă de evaziune în raport cu realitatea 
dezumanizantă dar şi reŃele de comunicare şi solidaritate (ca multe alte hobby-uri, de altfel). În ianuarie 
1990 deja funcŃionau mai multe cluburi de bridge. 
5)  Dar sfera care întruchipează cel mai bine efervescenŃa schimbării este pluralismul 
informaŃional: mass-media, la început, presa scrisă şi radiourile iar mai târziu şi  televiziunile. Peisajul 
mass-media monoton şi încremenit al totalitarismului a fost înlocuit de o veritabilă explozie - noi 
organizaŃii media, noi titluri de ziare, noi săptămânale - exprimând o pluralitate de puncte de vedere şi 
opŃiuni, la care publicul românesc s-a adaptat, Ńinând cont că înainte de1989 nu putea să aleagă decât 
între propaganda oficială şi clandestina „Europă Liberă”. 
6)  Treptat, mai ales în a doua jumătate a anilor `90, pluralismul a început să se afirme şi în 
economie şi în consum. PuŃin câte puŃin, în urma deciziei proprii dar şi ca urmare a restructurării 
economice, tot mai mulŃi români devin antreprenori, creându-şi propriile afaceri şi mici întreprinderi, 
mai ales în comerŃ şi servicii. Numeroasele mici şi mari magazine (de la „nonstopuri” şi „buticuri” la 
hipermarketuri) au făcut uitate penuria şi cozile comunismului. Românii descoperă consumul cu 
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plăcere, ca pe activitate în sine, în care îşi pot exersa libertatea şi decizia (poate de aceea sunt preferate 
magazinele cu autoservire). 

În ceea ce priveşte spaŃiul privat, acesta rămâne dominat de familie, instituŃie socială puternică 
şi destul de coezivă. Familia devine principală sursă de suport social pentru indivizii ameninŃati de 
restructurările economice şi sociale16. Solidaritatea intrafamilială se manifestă chiar şi dincolo de 
graniŃele familiei nucleare, între generaŃii: chiar atunci când dispun de o locuinŃă proprie, separată, 
tinerii participă la o viaŃă familială intensă, încărcată de ritualuri încă pline de semnificaŃie (sărbători 
tradiŃionale, aniversări, vizite de weekend, schimburi de alimente şi alte bunuri, diverse servicii 
reciproce). La începutul tranziŃiei numeroase studii17 au arătat menŃinerea interesului principal ancorat 
în sfera privată (familie, prietenie, dragoste, aşa-numitele valori-scopuri) şi participarea la sfera publică 
doar ca un mijloc, în scopul consolidării funcŃionării sferei private. Treptat, interesul glisează (mai ales 
în rândurile tineretului) către valori-mijloace, în special către bani, bunuri şi reuşită socială. 

De fapt, are loc nu numai o restructurare economică ci şi o restructurare a scopurilor şi 
mijloacelor socialmente definite, cadrul normativ fiind deosebit de dinamic, normele sociale 
schimbându-se rapid. Ceea ce părea ieri inacceptabil, astăzi pare firesc iar ceea ce era acceptat începe 
să fie pus în discuŃie. Oamenii îşi propun noi scopuri faŃă de cele din regimul trecut dar şi noi mijloace 
pentru a realiza aceste scopuri (de exemplu: a te îmbogăŃi, uneori cu mijloace la limita legii, profitând 
de „flexibilitatea” existentă; autonomia individuală; o carieră într-o firmă internaŃională sau studii în 
străinătate; aspiraŃii legate de consum; călătorii etc.)  
Şi în spaŃiul vieŃii private se prefigurează constituirea unui pluralism, a unei pluralităŃi de moduri şi 
stiluri de viaŃă şi de opŃiuni valorice personale. Toate totalitarismele sunt puritane în ceea ce priveşte 
valorile şi comportamentele din sfera intimă. Presiunile intense ale regimului comunist asupra vieŃii 
private au încetinit procesele de modernizare sexuală, conjugală şi familială. Pe durata tranziŃiei, însă, 
societatea postcomunistă s-a deschis către Occident, permiŃând difuziunea valorilor şi 
comportamentelor „postmoderne” în sfera privată. Nu este vorba numai de pornografie şi de show-uri 
erotice ci şi de valorizarea libertăŃii individuale în raport cu grupul (familia), de liberalizarea divorŃului, 
de dreptul femeii la propria sexualitate, de liberalizarea valorilor şi comportamentelor sexuale, de 
uniunile consensuale, de toleranŃa faŃă de minorităŃile sexuale.  

Totuşi, sunt factori care se opun acestei evoluŃii: factori economici (criza locuinŃelor, şomajul, 
venituri reduse) care îi determină pe tineri să amâne părăsirea domiciliului parental şi începerea unei 
vieŃi (inclusiv amoroase şi sexuale) autonome; factori culturali, precum respectul faŃă de tradiŃii, 
părinŃi, biserică. 

Aceşti factori sunt însă contracaraŃi de impactul media, de mesajul filmelor şi al muzicii 
ascultate de tineri, de grupurile de socializare şi de grupurile de referinŃă. Majoritatea „idolilor” adoraŃi 
de tineri nu sunt tocmai modele de stabilitate conjugală sau tradiŃionalism sexual. Schimbarea opiniilor 
în acest domeniu s-a realizat şi prin activitatea unor grupuri de presiune – organizaŃii neguvernamentale 
care activează pentru planificare familială, nondiscriminare şi şanse egale – care au organizat campanii 
de succes (de exemplu, ACCEPT sau ARAS).  

O paradigmă foarte utilizată în studierea tranziŃiei postcomuniste este cea a crizei. Adaptarea la 
o criză şi depăşirea ei por fi analizate şi prin prisma unui ritual de trecere în care oamenii se despart de 
viaŃa lor obişnuită pentru a pătrunde într-o lume a incertitudinii şi a insecurităŃii. Sigur, toŃi ne dorim să 
ieşim mai repede din acest purgatoriu, pentru că această trecere, prin instabilitatea şi riscurile sale, are o 
semnificaŃie ambivalentă pentru indivizii şi grupurile implicate: destructurare dar şi reconstrucŃie; 
costurile crizei dar şi speranŃa unei ameliorări, în raport cu situaŃia anterioară crizei. 

La nivel macrosocial, această trecere are nevoie de trei parametri centrali18:  

                                                 
16 Ghebrea, G. : Regim social-politic si viaŃă privată, Editura UniversităŃii din Bucureşti, Bucureşti, 2000, pp. 87-126. 
17 Mărginean, I. (coord.): Tineretul deceniului unu. Provocările anilor’90, Expert, Bucureşti, pp.368-380. 
18 Turner, V.: “Process, System and Symbol: A New Anthropological Synthesis”, in: Daedalus, vol. I/1977, pp. 61-80.  
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Noi valori, noi simboluri în jurul cărora se cristalizează conştiinŃa colectivă (de exemplu, democraŃie, 
drepturile omului, economie de piaŃă, reformă, privatizare, Europa). 
Mişcări organizate care permit noilor paradigme să se transforme din idei în realităŃi: organizaŃii sociale 
şi politice (partide, grupuri de presiune). În România acest rol a fost jucat de partidele politice grupate 
în ConvenŃia Democratică dar şi de grupuri de presiune influente, ca Societatea „Timişoara”, Grupul de 
Dialog Social, AlianŃa Civică, Pro DemocraŃia. Guvernele de după 1997 au organizat şi ele campanii de 
comunicare publică şi de popularizare a noilor simboluri. 

Mijloace de comunicare ce ajută valorile şi simbolurile să fie cunoscute şi difuzate în masse. 
Aceste mijloace sunt, în principal, mass-media dar şi alte mijloace, precum unele mobilizări politice: 
demonstraŃii, manifestaŃii, mitinguri, marşuri, greve. Dintre acestea, rolul cheie l-a avut manifestaŃia 
maraton din PiaŃa UniversităŃii (Bucureşti, 23 aprilie-15 iunie 1990) care a zguduit multe idei 
preconcepute şi stereotipuri adânc înrădăcinate. Mihai Coman19 consideră acest moment drept o 
chintesenŃă a efortului societăŃii româneşti de a rupe cu trecutul şi de a se angaja pe drumul tranziŃiei 
către democraŃie. 

Şi la nivel microsocial adaptarea la tranziŃie are nevoie de o nouă paradigmă. Sigur, tranziŃia 
poate deveni o oportunitate dar pentru cei mai mulŃi ea avut aspectul de criză. 
Aşa cum membrii unei instituŃii totale20 se acomodează cu viaŃa de acolo şi se simt inconfortabil în 
afara ei, aşa şi oamenii care au trăit sub regimuri totalitare simt lipsa protecŃiei cu care s-au obişnuit, 
chiar dacă această protecŃie era dublată de o limitare drastică a libertăŃii. Asumarea responsabilităŃii şi 
iniŃiativa sunt practici necunoscute şi dificil de învăŃat pentru cei care au trăit în totalitarism. Ce a fost 
Ńara lor decât o vastă instituŃie totală? Oamenii erau obişnuiŃi cu un mediu stabil şi prea puŃin 
complicat, cu un stat paternalist care avea grijă de ei. În condiŃiile tranziŃiei, ei trebuie să înfrunte 
incertitudinea, o societate din ce în ce mai complicată, mai diversă, în care sunt obligaŃi să ia decizii 
foarte des, să facă alegeri, să trăiască un stress permanent, cu consecinŃe asupra vieŃii psihice şi 
interpersoale. Deoarece cei care au controlul incertitudinii au şi puterea, electoratul din România a 
preferat de cele mai multe ori pe cei care promiteau transformări graduale, Ńinute sub control, 
suportabile. 

Toate Ńările postcomuniste au plătit costurile sociale ale tranziŃiei21, ale transformărilor 
economice şi politice – inflaŃie, şomaj, sărăcie, inegalitate, limitarea accesului la serviciile sociale – 
datorate instituirii mecanismelor de piaŃă liberă şi reducerii rolului statului, dispariŃiei subvenŃiilor 
pentru bunuri şi servicii, liberalizării preŃurilor, diminuării cheltuielilor sociale. În România unele 
dintre aceste costuri au fost chiar mai mari pentru că tranziŃia s-a prelungit, nereuşind să eficienteze 
economia şi să producă resurse suficiente pentru politicile sociale. În această situaŃie,  populaŃia a 
apelat la mecanisme spontane de adaptare, dintre care agricultura şi economia subterană au avut rolul 
de veritabile strategii de supravieŃuire. În unele zone au fost refăcute reŃelele tradiŃionale de suport 
social – familia extinsă, de exemplu - ca substitut al suportului pe care ar fi trebuit să îl furnizeze statul. 
Chiar şi în mediul urban, coabitările intergeneraŃionale22 rămân o practică frecventă. TradiŃional, 
familia extinsă protejează bătrânii, copiii, bolnavii, cei incapabili să muncească. În România, adulŃi 
capabili de muncă – şomeri sau cu venituri foarte reduse – sunt în continuare dependenŃi de părinŃi şi 
rude şi, chiar dacă au plecat din căminul parental, revin din cauza restructurărilor economice (de 
exemplu, minerii din Valea Jiului care s-au întors în Moldova natală). Această întoarcere, resimŃită ca 
eşec personal, intensifică tensiunile intrafamiliale şi are efecte psihologice nefaste. 

                                                 
19 COMAN, M. : „ PiaŃa UniversităŃii : Dimensiunile unui ritual liminal”, Revista de Cercetări Sociale, no.4/1994. 

20 Goffman, E.: Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other, Doubleday Anchor Books, Garden City, NY, pp. 5-
6. 
21 Bajuk, T. et alii : Cultural consequences of economic transition, Fates, Troyes, 1994, pp. 121-145. 
22 Ghebrea, G.: “Tinerele cupluri şi coabitarea intergeneraŃională”, în: Calitatea VieŃii, nr. 1/1994.  
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Costurile sociale, în primul rând sărăcia, au determinat o izolare socială a multor indivizi şi 
familii, a căror reŃele sociale s-au redus drastic. 
Nevoia de adaptare la condiŃiile puŃin propice ale tranziŃiei au încurajat emigrarea românilor şi crearea 
de reŃele transnaŃionale care susŃin uneori activităŃi precum munca la negru, traficul de persoane şi de 
droguri, sclavajul sexual, cerşetoria, furtul şi alte activităŃi ilegale. ReŃelele criminale sunt numeroase şi 
agresive şi pe plan intern.  

Alt tip de reŃea este cel organizat pe principiul clientelei, care are în centru diverşi notabili 
(denumiŃi, uneori, în România, „baroni locali”). Notabilul îşi protejează clienŃii iar aceştia prestează 
diverse servicii.   
 

4. SpaŃiu public şi opinie publică 
 

Aşa cum am văzut, manifestarea opiniei publice este o  premieră în spaŃiul public românesc. În 
ceea ce priveşte conceptul de opinie publică,  există foarte multe accepŃiuni. SimŃul comun percepe, de 
multe ori, opinia publică în mod monolitic, personificând-o. Opinia publică nu este, însă, o sumă 
omogenă de opinii individuale. Opinia publică nu se confundă nici cu poziŃia “formatorilor de opinie” 
din  mass-media (editorialişti, comentatori, analişti). Ea nu este nici setul de valori sau atitudini 
profunde care asigură solidaritatea socială (confundându-se, astfel, cu cultura politică). Gabriel de 
Tarde23 insistă, de altfel, asupra caracterului trecător, instabil, fluid al opiniei publice, considerând-o ca 
o grupare momentană, mai mult sau mai puŃin logică, de judecăŃi care răspund problemelor curente şi 
care sunt reproduse de mai multe ori, în acelaşi timp, în aceeaşi societate (deci, care procupă o 
comunitate dată). 

Opinia publică este o  realitate psihosocială, o entitate supraindividuală, care preexistă 
intervenŃiei sondajelor de opinie şi care produce efecte sociale şi psihosociale (de exemplu, influenŃarea 
comportamentelor individuale şi de grup; influenŃarea politicilor guvernamentale). Opinia publică este 
şi un instrument al controlului social pentru că reprimă exprimarea opiniilor care nu sunt conforme cu 
cele dezirabile din punct de vedere social (fenomen cunoscut sub numele de „spirala tacerii”24). 
Există abordări care concep opinia publică numai în legătură cu actul guvernării: opinia publică este 
comunicarea de la cetăŃeni către guvernare, cu intenŃia de a determina şi influenŃa structura şi acŃiunile 
guvernării25. Acest concept al opiniei publice nu poate acŃiona decât în societăŃile democratice, unde 
guvernul este ales în mod liber. În societăŃile autoritare sau totalitare, guvernarea reprimă opinia 
publică şi nu îşi bazează deciziile pe consultarea reală a opiniei publice. 

AlŃi autori26 consideră opinia publică drept un comportament colectiv spontan, neorganizat, 
exprimând atitudini asupra chestiunilor de politică publică, atitudini comunicate guvernanŃilor. Prin 
urmare, opinia publică face legătura dintre public (popor) şi decidenŃi. Atitudinile individuale sunt 
formate prin procesele de socializare politică, dar nu formarea atitudinilor şi a opiniei publice devine 
centrul de interes ci procesul de comunicare a atitudinilor publicului către decidenŃi şi rezultatul 
influenŃei opiniei publice asupra deciziei politice.   

Habermas face legătura dintre spaŃiul public şi cel privat, arătând conexiunile dintre canalele 
publice de comunicare şi canalele private (familia, vecinătatea, colegi, prieteni, diverse cunoştinŃe). De 
fapt, continuă Habermas, este greşit să folosim la singular termenul de opinie publică pentru că există 
publicuri diferenŃiate şi o multitudine de sfere publice aflate în concurenŃă27. Consensul social este însă 
realizat prin sfera publică dominantă. Aceasta înseamnă, de fapt, un proces de excludere, de 

                                                 
23 Apud Newman, B. (ed.): Handbook of Political Marketing, Sage, London, 1999, p.508. 
24 Noelle-Neumann, E.: Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostru social, comunicare.ro, Bucureşti, 2001, pp. 25-28. 
25 Newman, op.cit., p.507. 
26 Schaefer, R.T., Robert P. Lamm: Sociology, McGraw-Hill, International Edition, 1995, p. 578. 
27Habermas, op.cit., p. 13. 
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marginalizare a celorlalte sfere din dezbaterile centrale. Astfel, sfera publică nu este creată prin 
participarea cu drepturi egale la structurarea opiniei publice şi a voinŃei politice.28 

Înclinăm să considerăm, din punctul de vedere al psihosociologiei, definiŃia inspirată de 
sociologii francezi Jean Stoetzel şi Alain Girard29 (şi preluată, în formulări diferite, de numeroase 
manuale şi dicŃionare de sociologie30): Opinia publică este ansamblul opiniilor exprimate în raport cu 
un subiect precis, de interes public şi care, de obicei, Ńine de actualitate. Ea nu este monolitică, nu este 
niciodată unanimă: poate exista un curent de opinie dominant (sau majoritar) dar există şi curente aflate 
în dezacord cu opinia dominantă. De asemenea, ea nu este simpla sumă a opiniilor individuale. 
În concluzie, opinia publică nu are o dimensiune transcendentă, un caracter misterios, ci este ceva 
foarte concret, empiric, observabil şi măsurabil. Este adevărat că  opinia publică nu poate fi măsurată 
direct ci numai măsurând şi agregând opiniile individuale ale unui eşantion reprezentativ, opinii 
individuale care se supun regulilor psihologice de formare; totuşi ea preexistă sondajelor de opinie, 
nefiind pur şi simplu agregarea opiniilor individuale sau un artefact statistic, aşa cum o numeşte Pierre 
Bourdieu31. 

Având o existenŃă psihosocială reală, opinia publică poate fi cunoscută utilizând metodele şi 
tehnicile psihosociologice. Desigur, opinia publică rezultată în urma cercetărilor sociologice nu este o 
reconstituire absolut fidelă a realităŃii, în totalitatea şi complexitatea ei. Este vorba de o construcŃie 
abstractă, teoretică, schematică, simplificatoare, superficială dar, deocamdată, este principala 
modalitate ştiinŃifică prin care putem aproxima ceea ce se întâmplă în mentalul colectiv.  
Un alt obstacol în calea cunoaşterii „absolute” a opiniei publice este că, la fel ca şi în cazul principiului 
non-determinării al lui Heisenberg, nu poŃi pătrunde în obiectul studiat fără a-l modifica. Acest rezultat, 
nedorit dar inevitabil, se poate minimiza numai rafinând metodele şi tehnicile de studiere a opiniei 
publice. Dintre acestea, calea regală este, desigur, sondajul de opinie.  

În România sondajul de opinie la nivel naŃional este un demers relativ recent (primul eşantion 
reprezentativ la nivel naŃional fiind construit de profesorul Dumitru Sandu în 1990). Totuşi, sondatorii 
români, beneficiind şi de suportul unor instituŃii de profil din FranŃa, Germania, Statele Unite şi Marea 
Britanie, au progresat rapid, atât din punct de vedere metodologic cât şi deontologic. Dovadă stă 
SORMA, asociaŃia institutelor de sondare a opiniei publice din România, afiliată la şi recunoscută de 
reŃelele europene şi internaŃionale relevante (de exemplu, ESOMAR). 

În prezent, sondajele de opinie sunt o prezenŃă constantă în spaŃiul public românesc. Jargonul 
sondajelor a devenit aproape popular, ziarişti şi oameni de pe stradă folosind cu dezinvoltură termeni 
„de specialitate” precum eşantion, marjă de eroare, reprezentatitivitate, variabile, corelaŃii etc. 
Rezultatele sondajelor sunt o sursă importantă pentru cunoaşterea publică, protejând-o de distorsiunile 
produse asupra imaginii societăŃii de către unii factori (organizaŃii politice ale puterii sau ale opoziŃiei, 
organizaŃii economice, mass-media). Sondajele îndeplinesc, astfel, funcŃii importante în spaŃiul public, 
dintre care amintim32: 
- FuncŃia cognitivă; politicienii, publicul şi mass-media află ce crede societatea despre cele mai 
importante subiecte de interes public; chiar dacă aceste păreri sunt volatile, chiar dacă lumea nu-şi mai 
aminteşte rezultatele unui sondaj, totuşi, aceste lucruri nu se uită complet, ele lasă urme în memoria 
colectivă. 
- FuncŃia persuasivă; publicarea sondajelor influenŃează opinia publică, contribuind la modificarea 
unor atitudini şi valori politice; sondajele, prin temele abordate, consolidează o agendă, stabilesc care 
sunt subiectele cele mai importante care ar trebui să ne preocupe, care sunt liderii şi partidele pe care să 

                                                 
28 Ibidem, p.15. 
29 Stoetzel, J., Girard, A.: op.cit., pp.26-33. 
30 Sumpf. J., Hugues, M.: Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 1973, p.180. 
31 Bourdieu. P. : Questions de sociologie, Les Editions de Minuit, Paris, 1980, pp. 222-236. 
32 Câmpeanu, P., A. Combes, M. Berindei: România înainte şi după 20 mai, Humanitas, Bucureşti, 1991, pp. 7-8. 
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îi luăm în seamă etc. Publicarea sondajelor influenŃează nu numai atitudinile dar şi comportamentele: 
participarea sau neparticiparea la vot, votul pentru un anumit candidat sau formaŃiune politică etc33. 
- FuncŃia politică practică; rezultatele sondajelor ar trebui să constituie un feed-back pentru clasa 
politică şi administrativă, având un rol de consultare a publicului privind subiectele existente pe 
agendă, ierarhia lor, formularea şi evaluarea politicilor publice. 

Rolul politic al opiniei publice este foarte important în societăŃile democratice: opinia publică 
ghidează acŃiunile elitelor politice, atât în domeniul electoral cât şi în domeniul politicilor publice. 
Opinia publică poate influenŃa luarea unor decizii politice şi, de asemenea, produce reacŃii la decizii 
deja puse în practică.  

Şi în România, ca peste tot, sondajele de opinie au critici virulenŃi dar şi fetişişti. Oricât de mult 
ar fi progresat procedurile de culegere şi de prelucrare a datelor, sondajul de opinie nu este un panaceu, 
el nu se pretează tuturor temelor şi tuturor grupurilor de oameni. În general, în România, aşa-numitele 
metode şi tehnici calitative sunt mai puŃin utilizate. Nu rareori ele sunt considerate metode „de mâna a 
doua”, ceea ce nu este adevărat. Politicienii, ziariştii, oamenii de afaceri, publicul larg – toŃi cred în 
mitul reprezentativităŃii şi depreciază metodele calitative din această cauză. Poate că rezultatele 
cercetărilor calitative nu sunt, potrivit unui clişeu, „reprezentative la nivel naŃional” şi poate că, în cazul 
lor, probabilitatea de eroare nu este atât de simplu de calculat. Totuşi, ele au alte avantaje (ca să nu mai 
vorbim de faptul că sunt mai ieftine): au o mai mare profunzime în raport cu sondajele, care doar 
„zgârie” realitatea şi, astfel, aceste metode ne permit să abordăm subiecte sensibile, să descâlcim 
ghemul motivaŃiilor, să trecem dincolo de opinii, către adevăratele atitudini şi valori ale oamenilor. De 
exemplu, în unele cazuri, un panel format din lideri de opinie, abordat prin interviuri de profunzime, 
poate fi mult mai relevant pentru aflarea modurilor în care se formează şi funcŃionează opinia publică, 
decât un sondaj. 

Opiniile exprimate de oameni, atunci când sunt abordaŃi în cercetările sociologice,  sunt 
verbalizări ale unor atitudini faŃă de diferite subiecte. Gradul de suprapunere dintre opinii şi atitudini 
depinde de măiestria cercetătorilor, de abilitatea lor de a evita distorsiunile. Aceste atitudini reprezintă 
rezultatul unor judecăŃi de valoare: respectivele lucruri sunt evaluate pe baza unor criterii (valori) fie 
favorabil fie nefavorabil, fie neutru. Atitudinile individuale, ca domeniu al culturii politice, se formează 
pe mai multe căi, studiate de psihologia socială şi sociologie. Una din cele mai importante căi este 
socializarea politică, proces început încă din copilărie, prin care individul interiorizează normele 
politice, exteriorizate ulterior sub forma opiniilor şi comportamentelor. Produsul interiorizării normelor 
şi punctul de plecare al exteriorizării lor a fost denumit de către Pierre Bourdieu habitus.34 

Habitusul are o parte comună, pentru majoritatea membrilor unei societăŃi (suprapunându-se 
relativ cu cultura politică naŃională) dar şi o parte specifică grupurilor şi mediilor sociale în care au fost 
socializaŃi respectivii indivizi. Pe acest postulat se bazează modelele socio-demografice de analiză a 
opiniei publice: există, pe de o parte, asemănări între opiniile membrilor aceluiaşi grup social şi, pe de 
altă parte, clivaje între opiniile membrilor diferite grupuri sociale, pentru că relaŃia lor cu sistemul 
social-politic este diferită. 

Opinia publică nu este imuabilă şi nici opiniile individuale nu sunt încremenite. Nu e vorba 
numai de stratul superficial,  de subiecte de moment sau de stări de spirit trecătoare. Chiar şi setul 
relativ stabil de valori şi atitudini politice fundamentale, denumit „temperament politic”35 se poate 
schimba, atât la nivel individual cât şi colectiv. Schimbările din opinia publică, mergând până la 
inversarea curentelor de opinie – de la o atitudine majoritară pozitivă, în raport cu un subiect, la una 
majoritar negativă sau invers – sunt posibile şi reale, în anumite condiŃii. Poate fi vorba de schimbări 
demografice, de intrarea unor noi generaŃii pe scena istoriei şi de retragerea generaŃiilor vârstnice din 
                                                 
33 Mai multe despre acest subiect în  Abraham, D. : “RelevanŃa publicării sondajelor de opinie pentru comportamentul de vot”, Revista de 
Cercetări Sociale, nr.3-4/2000, pp.26-46. 
34 Bourdieu, P.: RaŃiuni critice. O teorie a acŃiunii, Meridiane, Bucureşti, 1999, p.15. 
35 Lindon, D. : Marketing politique, Dalloz, Paris, 1986, p. 20-39. 
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spaŃiul public. Dar este posibil şi ca aceeaşi indivizi să îşi modifice opiniile. Schimbarea opiniilor poate 
reflecta o schimbare de habitus. În societăŃile aflate în schimbare rapidă, cadrul normativ se shimbă şi 
el – mai lent sau mai accelerat. Desigur, schimbarea opiniilor este un proces dificil, complicat, 
câteodată dureros, alteori, eliberator. Sistemul personal al opiniilor este zguduit în urma punerii lui sub 
semnul întrebării, datorită unor disonanŃe latente sau manifeste.  

În perioada tranziŃiei postcomuniste au avut loc importante modificări ale curentelor de opinie 
publică. După reprimarea (suprimarea) opiniei publice din timpul regimului totalitar, oamenii au 
descoperit comunicarea liberă, discuŃiile, libertatea de exprimare, libertatea presei etc. Totuşi, 
reminiscenŃele culturii politice existente în totalitarism erau prea puternice pentru ca transformările să 
fie prea rapide, ele conturându-se abea la sfârşitul primului deceniu al tranziŃiei. 
În viziunea lui Vladimir Pasti36, temperamentul politic al românilor este dominat de : 
conservatorism, reformism limitat sau chiar antireformism 
manifestări de intoleranŃă 
acceptarea dificilă a noului 
etatism, dependenŃă, paternalism 
nemulŃumirea este o constantă a stării de spirit a electoratului român 
drepturile omului şi libertăŃile civice sunt considerate un moft 
altcineva e vinovat întotdeauna 
conspiraŃionism 
autoritarism 
ideea imoralităŃii Occidentului. 
Dacă ne gândim bine, mentalităŃile de mai sus sunt, mai mult sau mai puŃin, reziduuri ale culturii 
politice existente în comunism. 
Alfred Bulai37 subliniază rolul major al socializării politice totalitare în cultura politică a tranziŃiei. Una 
din principalele caracteristici este perpetuarea duplicităŃii: o adeziune formală la ideologia „oficială” 
(reformă, privatizare, integrare europeană, democraŃie), adeziune infirmată, însă, de comportamentele 
reale. Bulai arată, de asemenea, începutul unei noi socializări politice, determinată de schimbarea 
structurilor sociale. Constituirea unei noi culturi politice, structurată pe noi axe, este un proces dificil şi, 
de fapt, am trăit, în primii ani ai tranziŃiei, în interiorul vechiului model cultural..  
Lazar Vlasceanu38 arată că atitudinile politice ale electoratului român sunt structurate pe trei axe: 
paseistă (nostalgie după comunism etc.), postcomunistă (demonizarea comunismului) şi identificarea 
etnică, naŃionalistă. 

În ceea ce priveşte atitudinile politice predominante în tranziŃia postcomunistă, Dumitru 
Sandu39 consideră că principala axă de structurare este atitudinea faŃă de reformă.  
Atitudinea poate să fie de susŃinere sau de respingere (structurând tipuri reformiste sau conservatoare) 
dar, spune Sandu, există şi atitudini de substituŃie, cum ar fi fundamentalismul etnocentric, adică 
judecarea tuturor schimbărilor asociate reformei din perspectiva etniei proprii. Dumitru Sandu 
analizează distribuŃia atitudinilor reformiste şi antireformiste din punctul de vedere al criteriilor socio-
demografice: genul, vârsta, mediul de rezidenŃă, gravitatea problemelor sociale locale (rata sărăciei, 
rata şomajului), regiunea istorică, nivelul de educaŃie 
Printre factorii care au contribuit la modificări ale curentelor dominante din opinia publică se pot 
menŃiona: campanii de informare şi persuasiune, dezvoltarea mass-media private şi diversificarea 
peisajului media, activitatea liderilor de opinie, comunicarea interpersonală, grupuri de presiune 
(organizaŃii şi asociaŃii diverse situate în afara sistemului instituŃional al statului) influente, crearea de 
noi grupuri şi modele de referinŃă, procesele de reformă şi de integrare europeană.   
                                                 
36 Pasti, V.: România în tranziŃie. Căderea în viitor, Nemira, Bucureşti, 1995, p.172. 
37 Bulai, A.:  “Victoria socialismului ? “, în  Revista de Cercetări Sociale, nr. 2/1995, pp. 152-161. 
38 Vlăsceanu, L., A. Miroiu : DemocraŃia ca proces. Alegerile din 2000, Editura Trei, Bucureşti, 2001, pp.24-33. 
39 Sandu, D. : Sociologia tranziŃiei. Valori şi tipuri sociale în România, Staff, Bucureşti, 1996, pp. 21-28. 
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Un rol privilegiat îl au mass-media. Mass-media îndeplinesc mai multe funcŃii în spaŃiul public: 
context preferat al dezbaterilor politice şi sociale, configurând, astfel, spaŃiul public; agent 
(de)mobilizator al participării politice;  factor de influenŃă al opŃiunilor politice; modelator al 
consumului şi al stilurilor de viaŃă. Televiziunea joacă, indiscutabil, un rol important în formarea 
opiniei publice, în special în formarea unor opinii asupra unor subiecte neclare, insuficient cunoscute; 
astfel, în privinŃa comportamentelor electorale, ea poate influenŃa decizia nehotărâŃilor. 
Media au jucat un rol dinamic în constituirea societăŃii postcomuniste, promovând un model al 
schimbării, al diversităŃii opiniilor şi a stilurilor de viaŃă, al libertăŃii de exprimare, al accesului la 
informaŃie.Totuşi, această diversitate poate să fie înşelătoare pentru că mass-media favorizează, prin 
expunere, doar o parte a opiniilor existente în societate, ignorându-le sau neglijându-le pe celelalte. 
Într-adevăr, opiniile nu sunt egale, deşi în sondaje sunt astfel considerate. Există opinii mai importante, 
mai influente, care îşi subordonează celelalte opinii sau chiar induc opinii despre unele subiecte (în 
general, mai puŃin cunoscute) referitor la care, anterior, oamenii nu îşi conturaseră încă poziŃii. Aceste 
opinii „puternice” aparŃin indivizilor, grupurilor şi organizaŃiilor care dispun de mai multe resurse, 
materiale sau simbolice.  

Grupurile de presiune şi organizaŃiile societăŃii civile pot şi ele influenŃa opinia publică, cu 
condiŃia ca mesajul şi acŃiunile lor – marşuri, mitinguri, demonstraŃii - să fie mediatizate. De exemplu, 
în România, atenuarea respingerii unor grupuri excluse şi marginale (persoane cu dizabilităti, copii 
abandonaŃi, homosexuali) s-a produs şi datorită mediatizării activităŃii organizaŃiilor active în 
respectivele domenii.  

Occidentul (în special, Statele Unite şi Uniunea Europeană) a jucat rolul unui grup de referinŃă40 
pentru societatea românească, stimulând modificări ale curentelor de opinie. Presiunea exercitată de 
procesele de integrare în NATO şi în Uniunea Europeană, prin modificări legislative şi instituŃionale şi 
prin campanii de informare publică, au schimbat pozitiv favorabilitatea în raport cu unele subiecte : 
privatizare, investiŃii străine, drepturile omului etc. Să nu uităm că românii strigau acum câŃiva ani în 
pieŃele publice „nu ne vindem Ńara” şi „afară cu străinii”. Acum, sondajele de opinie arată că invesŃiŃiile 
străine sunt acceptate şi dorite.  S-au creat o nouă presiune normativă şi un nou conformism, care pot, 
însă, să mascheze, uneori, (după pattern-ul „spiralei tăcerii”) prezenŃa unor atitudini anti-europene şi 
anti-americane. 

Atunci când există discrepanŃe între agenda (subiectele de interes şi preocupare, priorităŃile) 
opiniei publice şi agenda clasei politice (în special, agenda guvernării) se pot aplica mai multe soluŃii 
de armonizare: fie politica se conformează agendei publicului, fie guvernarea încearcă, prin comunicare 
politică, să modifice agenda opiniei publice, să introducă propriile obiective pe această agendă. De 
exemplu, opinia publică din România a avut, la sfârşitul deceniului trecut, o agendă dominată de 
subiecte economice: sărăcia, şomajul, creşterea preŃurilor şi inflaŃia. Subiecte legate de politica externă 
(NATO, Uniunea Europeană) au fost oarecum introduse “din exterior” pe agenda populaŃiei. 
Publicarea sondajelor, după cum am văzut, are şi ea efecte asupra opiniilor şi comportamentelor 
politice; cel mai cunoscut efect este creşterea intenŃiilor de vot cu partidele şi candidaŃii situaŃi pe 
primele poziŃii (band-wagon). Sondajele pot avea efect demobilizator (dacă alegătorul crede că favoriŃii 
săi nu mai au şanse) sau mobilizator (când scorurile candidaŃilor sunt apropiate). Prin urmare, sondajele 
pot influenŃa rata participării la vot. De exemplu, în alegerile din 2000, electoratul ConvenŃiei 
Democratice din România a fost demobilizat de rezultatele sondajelor de opinie, care arătau situarea 
acestei formaŃiuni sub pragul electoral ; mulŃi dintre potenŃialii electori s-au orientat către Partidul 
NaŃional-Liberal (PNL) ; astfel, ConvenŃia Democratică a obŃinut un scor chiar mai mic decât cel 
prognozat. La alegerile pentru primăria generală a Bucureştiului din 2005 participarea a fost, de 

                                                 
40 Grupul de referinŃă este cel care influenŃează atitudinile subiectului faŃa de un obiect social ; el furnizează norme şi valori (grupul 
normativ) sau un cadru de referinŃă pentru autoevaluare (grupul comparativ). Mai multe despe acest subiect în Kemper, T.D.: “Reference 
Groups, socialization and achievement”, American Sociological Review, 33/1968, pp. 31-46. 
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asemenea, redusă, şi pentru că sondajele îl arătau ca favorit incontestabil pe Adriean Videanu iar 
electorii celorlalŃi candidaŃi au crezut că efortul de a vota a devenit inutil. 
Schimbările din opinia publică sunt ilustrate prin seria de sondaje de tip barometru care ne oferă 
evoluŃia în timp a ponderii procentuale a diferitelor categorii de răspunsuri, la întrebări relativ 
nemodificate. Sondajele de opinie desfăşurate între 1990 şi 2006 măsoară modificări atât în planul 
“temperamentului politic” (al atitudinilor politice fundamentale) al populaŃiei cât şi în planul stării ei de 
spirit şi a subiectelor ce o preocupă, la diferite momente. 
Barometrele de opinie realizate de FundaŃia Soros pentru o Societate Deschisă41 arată a creştere a 
toleranŃei, acceptarea heterogenităŃii, a diversităŃii, a opiniei diferite. De exemplu, în primii ani ai 
tranziŃiei42, opinia publică accepta cu dificultate poziŃiile politice minoritare: opoziŃia de atunci (în 
special, partidele istorice) era considerată trădătoare a interesului naŃional iar multipartidismul nu era 
bine văzut, românii preferând “un singur partid, dar bun”. 
Puternica polarizare a opiniei publice, din primii ani ai tranziŃiei, a fost înlocuită treptat cu poziŃii mai 
moderate; aceste poziŃii ascund, uneori, un dezinteres faŃa de viaŃa publică, o apatie, o resemnare. După 
dezbaterile aprinse care au inflamat atât spaŃiul public, cât şi cel privat, între 1990 şi 1996, a urmat o 
relativă depolitizare a spaŃiului public. Aceasta este şi rezultatul dezamăgirii resimŃite după guvernarea 
ConvenŃiei Democratice (1996 – 2000) dar şi al unei mutaŃii produse în mass-media, interesate din ce 
în ce mai mult de fapt divers şi de senzaŃional. 
Importante mutaŃii au avut loc şi în opiniile referitoare la politica externă: sentimentele de ostilitate cu 
privire la Rusia şi Ungaria s-au diminuat. A scăzut, de asemenea, simpatia pentru Republica Moldova. 
Gradul de favorabilitate în raport cu intrarea în NATO şi Uniunea Europeană s-a redus.  
În privinŃa reformei economice, s-a ameliorat percepŃia privatizării şi a investiŃiilor străine; “nu ne 
vindem Ńara!” este o atitudine tot mai rar întâlnită; totuşi bogăŃia continuă să fie asociată cu furtul şi 
corupŃia. 
Biserica se menŃine ca instituŃia socială cea mai valorizată. Sentimentele şi practicile religioase au 
început să fie mai prezente în spaŃiul public, religia având un rol important în ritualurile politice, atât 
ale puterii cât şi ale opoziŃiei. ForŃele politice vor astfel să beneficieze de ideile de tradiŃie, continuitate 
şi legitimitate, asociate cu biserica. 
Drepturile omului au început şi ele şi ele să fie acceptate: demonstraŃiile, grevele, marşurile (şi alte 
ritualuri ale opoziŃiei în scopul de a se face vizibilă şi ascultată) nu mai sunt privite cu ostilitate, ca 
încercări de a submina ordinea, stabilitatea şi “liniştea”ci sunt considerate comportamente obişnuite. 
Deşi se înregistreaza43 o creştere a toleranŃei faŃă de anumite comportamente considerate nu demult 
“deviante” (homosexualitatea, naşterile în afara căsătoriei, uniunile libere) sterotipurile culturale sunt 
încă puternice.  
De fapt, în unele Ńări postcomuniste, naŃionalismul a cunoscut un avânt. Retorica naŃionalistă pare să 
înlocuiască, uneori, ideologia comunistă în discursul public44. Există cercetări care evidenŃiază un 
reviriment al culturii politice autoritare, mai ales în societăŃi multietnice ca fosta Iugoslavie şi Rusia. 
Văzut, în tradiŃia Scolii de la Frankfurt, ca un tip de personalitate şi nu ca un regim politic, 
autoritarismul determină atitudini antidemocratice (intoleranŃă, şovinism, rasism, etnocentrism) şi 
influenŃează comportamentele publice (agresivitate faŃă de cei care nu împărtăşesc aceleaşi atitutidini, 
votul pentru partidele extremiste). Există mai multe explicaŃii pentru acest reviriment : dinamica 
psihică a unei copilării marcată de abuzuri fizice şi psihice ; un proces de socializare ulterior copilăriei 
care poate consolida tendinŃele autoritare ; teoria frustrare-agresivitate, care explică atitudinile şi 
comportamentele agresive prin acumularea de frustrări etc. 
 

                                                 
41 Barometrul  FundaŃiei Soros pentru o societate deschisă : http://www.osf.ro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=32 
42 Câmpeanu, op.cit., pp.20-62. 
43 Ghebrea, G. : Regim social-politic si viaŃă privată, Editura UniversităŃii din Bucureşti, 2000, pp. 87-126. 
44 Lazic, M. et alii : Society in crisis, Filip Visnic, Belgrad, 1995, pp.261-277. 
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5. Concluzii 
 

Am văzut că tranziŃia postcomunistă a antrenat modificări importante atât în spaŃiul public cât şi 
în cel privat. Aceste schimbări sunt intercorelate, în sensul că modificările spaŃiului public sunt 
oglindite în spaŃiul privat şi în opiniile individuale iar acestea influenŃează constituirea opiniei publice 
şi a comportamentelor publice. Schimbarea opiniilor individuale este adesea un proces dificil, chiar 
traumatic. 

La vârstă adultă, individul dispune deja de un bagaj impresionant de cunoştinŃe, prejudecăŃi şi 
convingeri care îi structurează universul. Noile dimensiuni ale realităŃii sociale şi presiunea normelor 
sociale îl obligă însă la schimbare. În timp, se produce adeziunea la o nouă cultură politică, structurată 
pe noi valori politice.  

Literatura psihosociologică clasică identifică doi factori cheie ai socializării politice: familia şi 
organizaŃiile politice, în special partidele politice. În perioada tranziŃiei postcomuniste, rolul 
socializator al acestor doi factori nu este însă esenŃial pentru că participarea la acŃiunile partidelor 
politice este  redusă (chiar şi pe durata campaniilor electorale) iar familiile nu sunt unitare în ceea ce 
priveşte opŃiunile politice ale membrilor lor. 

Există mai multe influenŃe, în ceea ce priveşte procesele de structurare şi restructurare a 
opiniilor. Cea mai generală este influenŃa contextului cultural şi istoric cristalizat în cultura politică 
naŃională, structurată pe cele patru axe valorice identificate de Geert Hofstede45: distanŃa în raport cu 
autoritatea; individualism/colectivism, gradul de evitare a incertitudinii şi feminitate/masculinitate. 
Există deci un soclu comun al valorilor şi atitudinilor politice moştenite în cadrul unei tradiŃii culturale. 
Putem discuta măsura în care  aceste valori şi atitudini sunt  compatibile cu cultura politică 
democratică. Există, în al doilea rând, problema moştenirii culturale a socialismului real, care este 
respinsă la modul raŃional dar care persistă într-un mod subconştient şi în memoria colectivă. În al 
treilea rând, este influenŃa noilor forŃe, instituŃii şi norme sociale, constituite sau „reformate” de către 
tranziŃia postcomunistă: şcoala, mass-media, societatea civilă, economia de piaŃă, integrarea europeană. 
Din acest mix de forŃe şi de rezistenŃe se creează şi se consolidează, lent şi treptat, noi curente de opinie 
şi se cristalizează consensul social reprezentat de curentul de opinie dominant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Hofstede, G. : Culture’s consequences, Sage, London, 1980, p. 254-261 ; 270-275. 
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