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I.

INTRODUCERE ÎN SUBIECT.

DEFINIRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGIE DE LUCRU
M A R I U S S TA N
D I R E C TO R D E C E R C E TA R E
C E N T R U L H A N N A H A R E N DT , U N I V E R S I TAT E A D I N B U C U R E Ș T I

Profesorii vor aduce discuțiile în jurul unor chestiuni politice contemporane și le vor permite studenților
să-și justifice sau reconsidere pozițiile. Ar trebui întotdeauna să-i întrebe
pe studenți „Ce părere ai? Și de ce?”
Scopul general este acela de a prezenta comunismul ca pe o provocare
intelectuală, politică și morală, astfel
încât studenții să fie atrași în discuții ale căror răspunsuri să conteze cu
adevărat pentru ei. Profesorii trebuie să vină cu materiale suplimentare
care să stimuleze spiritul de cercetare și investigație al studenților. Profesorii trebuie să fie pregătiți să fie
spontani și, când situația o cere, săși construiască respectivele cursuri
în jurul situațiilor „controversate”.

OBIECTIVE GENERALE

Vor fi utilizate cu precădere metode
democratice, nu autoritare. Participarea totală a studenților va fi încurajată prin utilizarea de rapoarte,
discuții, grupuri de lucru și lecturi
în afara instituției (vizite la muzeu,
arhive, etc.). Vor fi folosite în mod
generos materialele audio-vizuale
precum hărți, grafice, fotografii, filme, înregistrări. Asemenea activități
se vor desfășura pe baza informației
dobândite dintr-o pregătire adecvată din partea studenților și nu vor fi
lăsate să degenereze la nivelul opiniilor neinformate. De aceea, pregătirea profesorului pentru astfel de
situații este necesară.
Va fi încurajată o pedagogie bazată pe cercetare și investigație, pe
atribuire de roluri, dezbateri, scris
creativ și discuții pe grupuri. În locul
nesfârșitelor prelegeri non-interactive, profesorii vor pune întrebări
studenților și îi vor angaja în discuții.

CADRUL CONCEPTUAL

Partea conceptuală definește principalele teme și termeni-cheie ai
obiectului de studiu, precum și filosofia generală a predării istoriei
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totalitarismului la curs. De asemenea, sugerează materiale complementare de lucru, bibliografii selective și alte instrumente utile unei
asimilări interactive și atractive a
materiei.

dintre politic și social, dintre ideologie și teroare. De asemenea, o astfel
de sugestie metodologică încurajează și înlesnește o abordare comparativă continuă, care ține cont atât
de diferențele, cât și de asemănările
dintre statele totalitare ale veacului
trecut. Istoria locală, națională, nu
poate fi predată și înțeleasă adecvat
fără perspectiva comparativă.
Prin urmare, vor fi sugerate, ca bibliografie generală a cursului și obiect
de discuții la clasă, astfel de lecturi
(listă selectivă):
• Arthur Koestler, Întuneric la
amiază (1940)
Pentru că a fost printre primele cărți
care au convins lumea de asemănările dintre nazism și comunism (o idee-forță care poate fi transmisă mult
mai atractiv sub forma unui roman).
• George Orwell, 1984 (1949)
Pentru că este foarte populară și cei
mai mulți studenți au citit-o și/sau
sunt familiarizați cu subiectul, pentru că este tipică pentru fazele incipiente ale Războiului Rece și pentru
că oferă oportunitatea de a adânci
discuția conceptuală cu privire la invențiile lui Orwell—„Nouvorba”, „Dubla gândire”—și la sursele de unde
le-a extras.
• Juan Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (1975)
Pentru că distinge între autoritarism
și totalitarism, și oferă o analiză detaliată asupra naturii regimurilor
nedemocratice.
• Hannah Arendt, Originile totalitarismului (1951)
Pentru că este o carte fundamentală, care, deși greu de predat ca atare,
poate fi deconstruită și prezentată

Totalitarismul folosește propaganda, intoleranța și îndoctrinarea pentru a distorsiona faptele și
a transmite o ideologie oficială de
stat. Pe cale de consecință, profesorii totalitari i-au învățat pe studenți
să fie docili, obedienți și ascultători.
De partea cealaltă, profesorii democrați au evitat în mod deliberat
propaganda și îndoctrinarea și și-au
învățat studenții să fie deschiși la
minte, toleranți, echilibrați și critici.
Prin urmare, scopul unui asemenea
curriculum este acela de a-l face pe
student să-și folosească înțelept
această cultură a toleranței și nu
să-și însușească un curs al acțiunii
(generic) predeterminat. Profesorii
democrați trebuie să redea funcția
civică a educației pentru prezervarea vieții democratice.
Totalitarismul nu este o categorie definită a analizei politice, ci un termen
care sugerează o serie întreagă de
întrebări politice, concentrându-se
asupra naturii libertății, justiției sau
coerciției, precum și asupra mijloacelor de însușire a acestora. Cu alte cuvinte, totalitarismul este mai mult o
„cutie a Pandorei” decât o categorie.
Pentru a înțelege complexitatea terminologică care apare din analiza
fenomenelor totalitare ale secolului
XX, vor fi sugerate și prezentate o
serie de lucrări contextuale, esențiale pentru pătrunderea legăturilor
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separat, fie pe argumentele autoarei, fie pe teme și concepte
operaționale; pentru că discută
rasismul, antisemitismul și imperialismul, și pentru că analizează
exemplar relația dintre ideologie
și teroare.
• J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy (1952)
Pentru că identifică rădăcinile
conceptului de totalitarism în
Iluminismul francez, mai ales în
conceptul de „voință generală”
al lui Rousseau, în vreme ce Arendt discută rasismul, anti-semitismul,
imperialismul.
• Czesław Miłosz, Gândirea captivă (1953)
Pentru cazul polonez și cel general central și est-european.
• Václav Havel, Puterea celor fără de putere (1979)
Pentru cazul cehoslovac și cel general central și est-european.
Sugestiile alternative de lectură sunt esențiale pentru a-i face pe studenți să înțeleagă cum anume a evoluat Uniunea Sovietică după I. V. Stalin și cum această transformare a influențat trăsăturile — ce până atunci
păreau a fi statice — ale totalitarismului. De asemenea, ele îi vor îndemna
pe studenți să se întrebe cu privire la poziția Chinei pe harta politico-ideologică a lumii și îi vor face conștienți cu privire la polemicile politice care
au existat între Dreapta și Stânga în Europa postbelică, în special în Franța, Italia și Germania de Vest.
Plecând de la aceste lecturi comune, vor fi explicate, în fine, strategiile
eliberatoare ale Solidarității, în Polonia, și ale Cartei 77, în Cehoslovacia,
pentru a înțelege respingerea hegemoniei totalitare și recuperarea unei
așa-zise societăți civile. Scopul este înțelegerea cadrului intelectual în
care toate aceste chestiuni sunt dezbătute la curs.

• Albert Camus, Omul revoltat
Se apropie de argumentul lui Talmon
și restaurează centralitatea lui Hegel
și Marx. A-l citi pe Camus înseamnă
a surprinde polemicile politice dintre
Dreapta și Stânga în Europa postbelică, în special Franța, Germania și
Italia. Despărțirea lui Camus de Sartre
trebuie privită în acest context.
• Czesław Miłosz, Gândirea captivă
(1953)
• Pentru cazul polonez (și general).
• Václav Havel, Puterea celor fără
de putere (1979)
Pentru cazul cehoslovac (și general).
În Vest, stânga a ezitat să numească
Uniunea Sovietică totalitară și asta
explică de ce și cum schimbarea situației de viață a unei persoane poate
modifica felul în care o politică, utilizând un vocabular similar, este concepută și înfăptuită.
Ideea că Uniunea Sovietică ar fi totalitară a devenit un instrument retoric
al disidenței cehe, slovace și poloneze mai ales după 1968. În acest sens,
vor putea fi explicate strategiile eliberatoare ale Solidarității, în Polonia, și ale Cartei 77, în Cehoslovacia,
pentru a înțelege respingerea hegemoniei totalitare și recuperarea unei
așa-zise societăți civile.

Havel a descris perfect despre cum,
spre finalul imperialismului sovietic,
nimeni nu mai credea în ideologie:
nici guvernanții, nici cei guvernați.
Tot el a sugerat că oamenii ar trebui să decidă să trăiască în adevăr în
loc de minciună și a folosit exemplul
unui băcan care ar putea pur și simplu să refuze să mai afișeze în geam
un poster al partidului care spune
„Proletari din toate țările, uniți-vă!”
Scopul este înțelegerea cadrului intelectual în care toate aceste chestiuni sunt dezbătute la clasă. Mai ales
după dispariția Uniunii Sovietice,
acest teritoriu intelectual a devenit
distant pentru studenți. Este rolul
profesorilor să reînvie o lume a ideilor pentru generațiile viitoare.
• Carl J. Friedrich, Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship
and Autocracy (1956)
Pentru că au încercat să sistematizeze conceptul într-un fel de model
bazat pe 6 caracteristici interconectate. Așadar, există 6 trăsături de
bază ale „modelului totalitar”:
1. O ideologie oficială
2. Un partid unic de masă
3. Monopolul statului asupra tuturor
mijloacelor de luptă armată
4. Monopolul statului asupra tuturor
mijloacelor de comunicare în masă
5. Un sistem de teroare și control
polițienesc
6. O economie centralizată (de
comandă)
Clasa trebuie să înțeleagă cum a
evoluat Uniunea Sovietică după Stalin și cum această transformare a
influențat cele 6 caracteristici (mai
degrabă statice).

NB: Trăsăturile definesc în egală măsură regimurile fasciste
(totalitariste de dreapta) și pe cele comuniste (totalitariste
de stânga), ceea ce le face similare prin modul de organizare
și operare.
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GENEALOGIA IDEII TOTALITARE.

DEFINIRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGIE DE LUCRU
L E C T. U N I V. D R . V L A D M U R E Ș A N
F A C U LT A T E A D E S T U D I I E U R O P E N E , U N I V E R S I T A T E A B A B E Ș - B O LY A I ,
CLUJ-NAPOCA

constituționalismului modern al „separației puterilor”
nu este decât o expresie recentă a unei puternice tendințe macroistorice vizibilă în toate tradițiile a căror sinteză a creat ceea ce numim azi Europa.
Această permanentă presiune înspre separarea puterilor poate fi numită ideea anti-totalitară europeană. Ea a
fost formulată în opoziție deschisă cu istoria profundă
a „despotismului asiatic” care a dominat primele milenii ale istoriei documentate a umanității. Istoria antică
a Europei poate fi astfel înțeleasă ca realizând deja o
veritabilă revoluție originară în raport cu puterile venerabile ale Orientului antic caracterizate ca „monarhii
sacre” sau ca „despotism oriental”. Paradoxul pe care
vrem să-l subliniem în vederea accesului macroistoric la
destinalitatea totalitarismului este că Europa s-a născut și s-a afirmat de fiecare dată sub forma unui tip de
separație a puterilor, și că centralizarea (incompletă) a
puterii în „monarhiile absolute” ale Europei clasice este
mai degrabă un accident târziu și nu substanța însăși a
Europei.
Astfel, formularea separației puterilor în gândirea modernă departe de a fi ceva absolut novator, este o critică a monarhiei absolutiste care reface de fapt contactul
cu istoria lungă a Europei. Invers, tocmai modernitatea revoluționară (căreia îi atribuim exclusiv atributul
emancipator) a creat utopiile politice cele mai virulente care au ajuns să edifice concentrările cele mai mari
de putere din istorie—state totale omnipotente a căror
unică analogie istorică o reprezintă arhitecturile politice ale despotismului oriental antic. Paradoxul este
acela că forma mai bună a modernității nu a inventat
separația puterilor, ci a redescoperit-o, dar nu înainte

1. DESPOTISMUL ANTIC

Originea documentată a istoriei relevă marile construcții imperiale care ne apar ca state centralizate masive
aflate sub conducerea unui Împărat sacralizat, în mâna
căruia toate puterile sunt practic contopite. Este ceea
ce G.W.F. Hegel, Karl Marx sau Karl Wittfögel au numit
„despotismul antic” sau „teocrația orientală” (Babilonul,
Asiria, Egiptul, China, Japonia etc.). Montesquieu definește despotismul ca guvernare monocratică fără legi
fixe (în opoziție cu monarhia care comportă deja legi
fixe). Hegel descrie acest tip de despotism ca fiind centralizat și paternalist, împăratul fiind nu doar șef militar,
ci și șef religios.
Puterea concentrată în persoana despotului sacralizat
se baza astfel pe unificarea în persoana Împăratului a
celor doi piloni principali: casta militară și casta sacerdotală, pe sinteza puterii brute cu legitimitatea ideologică
supraimpuse popoarelor. La originea istoriei documentate avem deci regimuri edificate pe centralizarea compactă a puterilor distincte.1
2 . S E PA R AȚ I A P U T E R I LO R C A S P E C I F I C A L
OCCIDENTULUI

§ 1. Modernitatea nu a inventat separația puterilor, ci
totalitarismul
Prin contrast, asociem conceptul de „separație a puterilor” spiritului politic modern. Într-adevăr, formularea
juridică standard a acestei idei apare în opera lui Montesquieu. Totuși acest adevăr este doar vârful icebergului. Pentru că dacă pătrundem conceptul însuși, putem
observa că ceea ce a singularizat geneza însăși a Europei a fost tocmai un efort multiform permanent relansat în vederea divizării puterilor. Astfel că doctrina
1

Nu intră în calcul aici antropologia micro-comunităților primitive care aparțin mai degrabă pre-istoriei.
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de a fi inventat și experimentat totodată totalitarismul
ca avangardă fanatică a mitului progresului responsabil pentru contopirea revoluționară a puterilor și pentru
distrugerea sistematică a libertăților câștigate de istoria civilizației europene.
§2. Cvadrupla tradiție anti-totalitară a Europei
Trebuie subliniat că ideea europeană rezultă din conjugarea a patru tradiții antitotalitare pre-moderne și că
impunerea modernă a separației puterilor este doar o
nouă versiune a unor concepte antecesoare:
a) Grecia clasică apare ca o structură descentralizată:
unitatea culturală a lumii grecești nu produce o unitate
politică corespunzătoare, ci o pluralitate liberă de „orașe-stat”. Modelul polis-ului în Grecia antică se bazează,
de asemenea, pe separația magistraturilor și pe limitarea lor în timp sub guvernarea legii raționale (a nomos-ului) în opoziție cu „barbarii” pe care grecii îi defineau ca fiind supuși nu legii, ci puterii personale a unui
rege. Odată cu aventura lui Alexandru cel Mare însă,
elenismul apare ca fuziune titanică și utopică a Orientului cu Occidentul, dar care politic echivalează cu destrămarea modelului grec și refacerea monarhiilor sacre
de tip oriental. S-a pus mult accent pe occidentalizarea
alexandrină a Orientului, însă elenismul a însemnat la
fel de mult orientalizarea alexandrină a Occidentului și
sfârșitul separației puterilor proprii Greciei clasice.
b) Republica romană se naște prin alungarea Regelui
care contopea puterile în persoana lui. Geneza aristocratică a Republicii se reflectă astfel în preeminența
acordată Senatului, legislativul care controlează executivul. Divizarea materială, personală și temporală a
consulatului, precum și independența relativă a magistraturilor judiciare exprimă aceeași preocupare pentru
separația puterilor. Și aici însă, sfârșitul Republicii este
provocat de un general care declanșează un nou proces de concentrare a puterilor prin slăbirea și anexarea
Senatului—proces care va culmina cu hipertrofia executivului prin impunerea Principatului și, în fine, a Dominatului caracterizat de resacralizarea puterii, a Împăratului
și a statului în spiritul unei veritabile monarhii orientale.
c) Israelul se naște ca popor înaintea construcției statale a monarhiei centralizate. Confederația triburilor
iudaice era caracterizată de o separație „orizontală” a
puterilor, bazată pe autonomii locale și pe inexistența
unui conducător unic. Dar specificul monarhiei israelite
este că la „negocierea” statalității regele nu mai este
proclamat ca divin (conform spiritului monarhiilor sacre
2
3

asiatice): Saul este uns rege de către profetul Samuel.
Prin aceasta se abolește indiviziunea asiatică a puterii
sacre cu cea profană și se instituie dualismul stabil al
puterilor sacră și profană care va sta la temelia Evului
Mediu occidental și va modela monarhia medievală de
drept divin după arhetipul dual al Vechiului Testament2.
Și aici însă, separarea puterilor va fi lent compromisă și
subminată odată cu dezvoltarea regatului într-un veritabil imperiu care s-a dezagregat în scurt timp tocmai
datorită rezistenței triburilor la transmutația monarhiei
davidice într-o monarhie personală de tip oriental.
d) Creștinismul dezvoltă, în continuitate, o puternică divizare a puterilor sacerdotale și imperiale. Controversa
occidentală a Imperiului cu Biserica va asigura peste un
mileniu de separație a puterilor în Europa. Deși Iluminismul privește retroactiv-critic controversa permanentă a puterilor, aceasta este, așa cum spune Lord Acton,
tocmai cheia misterului occidental al libertății în cadrul
singurei civilizații care a prevenit durabil concentrarea
monolitică a puterilor3. Teologia politică creștină impune astfel dualitatea puterilor și adaugă totodată un
discurs virulent împotriva „puterii babilonice” a statului, imaginea biblică a Babilonului fiind imaginea unei
puteri despotice care trebuie limitată în măsura în care
aceasta subvertește libertatea proprie ordinii naturale. Și aici geneza modernă a absolutismului apare ca
diluare tardivă a separației puterilor prin metamorfoza
monarhiei de tip medieval într-o monarhie absolutistă
proprie modernității timpurii.
Așa cum vedem, istoria este dialectica libertății, care,

Dualismul ontologic descris de doctrina Sf. Augustin formulată în De Civitate Dei, baza filosofiei politice a Europei medievale. Aceasta impune separarea
statului și a bisericii ca distincție între guvernarea asupra trupurilor și guvernarea asupra sufletelor, cu precizarea că ambele urmăresc pacea terestră: însă
Statul are pacea pământească drept scop, pe când Biserica are pacea pământească drept mijloc al scopurilor eterne.
Lord Acton, The History of Freedom in Christianity (1877), https://www.acton.org/research/history-freedom-christianity
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al progresului însuși. Mitul progresului provine deci dintr-o iluzie antropologică de proporții care crede în mod
autocontradictoriu în necesitatea realizării libertății în
istorie.
În realitate, „clipele astrale” ale ideii anti-totalitare (responsabile de irumperea libertății în istorie) au fost de
fiecare dată un „miracol” care a reușit să anuleze local
entropia despotică inerentă istoriei și ceea ce se cere
cu adevărat explicat este posibilitatea neverosimilă a libertății, nu realitatea dominantă a necesității în istorie.
Utopia totalitară s-a fundamentat pe o falsă structură
de conștiință care a crezut că societatea (exterioară)
este rea, deși omul este în sine (în interior) bun. În realitate, adevărul este exact opusul: specia umană este
deja coruptă interior: corupția precede libertatea și binele nu poate fi menținut în sfera exterioară decât prin
construcția civilizației, adică a libertății în forma legii.
Credința în esența transparentă sau bunătatea speciei
umane a justificat însă eradicarea arhitecturii civilizației edificată pentru limitarea barbariei ca distrugere a
tradiției în numele realizării esenței pozitive a umanității. Kant a demonstrat că răul radical este o structură
transcendentală a conștiinței umane care se definește
prin inversarea maximei rațiunii morale în favoarea eului, iar esența speciei este fundamental fracturată; omul
naște în ne-coincidența legii morale cu voința, iar binele
(privat și public) poate fi numai rezultatul transformării interioare a omului, nu rezultatul ingineriei sociale
exterioare.
4. Totalitarismul ca religie politică

odată obținută, este pierdută poate mai ușor decât a fost
câștigată. Această dialectică este un avertisment împotriva mitului progresului care caracterizează optimismul
antropologic al modernității și care este substratul filosofic al utopismului din care rezultă totalitarismul.
3. Despotismul este substanța istoriei, libertatea este
doar accidentul istoriei
§ 3. Gravitatea tragică a istoriei
Împotriva spiritului utopic modern trebuie afirmată
tranșant dialectica și tragedia libertății în istorie. Misterul central pe care ne propunem să îl rezolvăm este: cum
a fost posibilă geneza totalitarismului cel mai represiv
tocmai în epoca modernă definită de promisiunea celei
mai mari libertăți? Răspunsul scurt la această interogație este: tocmai de aceea! Tocmai făgăduința utopică a
maximei libertăți sau egalități a stat la originea dialectică a maximei opresiuni. Răspunsul lung este că misterul totalitarismului nu poate fi dezlegat fără înlăturarea
presupoziției habituale a omului european modern că
libertatea este substanța istoriei pe când despotismul
este doar accidentul istoriei. Inversarea acestei relații
însă este prima noastră teză și condiția înțelegerii autentice a posibilității totalitarismului modern: libertatea
este accidentul istoriei, iar necesitatea este substanța
istoriei. Corolarul acestei teze este că tendința autoritară, despotică sau totalitară, departe de a fi excepția
neverosimilă a istoriei este mai degrabă regula milenară a istoriei, în raport cu care tocmai Europa, tradiția
europeană și ideea anti-totalitară europeană trebuie
înțeleasă ca o excepție neverosimilă, miraculoasă. O înțelegere realistă a istoriei trebuie să pornească de la
conștiința tragică a faptului că necesitatea este regula
istoriei pe când libertatea este doar excepția acesteia.
A considera libertatea ca starea normală sau inerentă
a istoriei este o falsă structură de conștiință și o naivitate în măsura în care naturalizarea libertății provine
din optimismul antropologic nefundamentat și din lipsa
corespunzătoare de conștiință a fragilității regimurilor
libertății în istorie.

§ 5. UTOPIA CA EFECT AL SECULARIZĂRII
Odată dezlegat misterul acestui progres-regresiv sau
al conversiei libertății în represiune, putem înțelege
mai bine cum a fost posibilă prăbușirea colosală a civilizației libertății tocmai în epoca cea mai obsedată de
libertate: modernitatea. Această civilizație fondată pe
separația milenară a puterilor a fost contestată radical
în epoca modernă prin apariția marilor ideologii totalitare caracterizate ca metanarațiuni complete ale istoriei care denunță răul fundamental al societății (decadența, imperfecțiunea, sfâșierea și alienarea), pentru a
promite exterminarea purificativ-palingenezică a răului
ca soluție pentru regenerarea plenară a unei comunități pure autentice. Utopismul poate fi definit ca efort
de eradicare a răului interior cu mijloace exterioare.
Paradoxul este că toate cele trei mari regimuri totalitare sunt fenomene revoluționare și produse tipice ale
modernității. Întrebarea este cum a fost posibilă geneza unor sisteme ideologice angajate într-un proiect de
reconcentrare atât de masivă a puterilor statului și ale

§ 4. UTOPIA CA FALSĂ STRUCTURĂ DE CONȘTIINȚĂ
Această relație este singura care explică natura iluzorie
a speranței emancipative iluministe sau adevărata dialectică a Luminilor care a generat arhitecturi totalitare
tocmai în virtutea unor programe de radicalizare emancipativă utopică. Doar această relație poate să explice
regresul incredibil al libertății în tocmai proclamarea cea
mai absolută a libertății. Doar înțelegerea caracterului
accidental și nu substanțial al libertății în istorie poate să explice atât cucerirea aurorală a libertății, cât și
prăbușirea epocală a libertății în virtutea marșului eroic
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societății împotriva înțelepciunii unei tradiții europene
deja milenare a separației puterilor?
Răspunsul filosofic mai profund este că ideologiile totalitare au construit sisteme echivalente cu veritabile „religii laice” ale transformării radicale a naturii umane şi
sociale tocmai ca efect al decapitării moderne a raportului de transcendenţă. Suprimarea doctrinei religioase despre „Împărăția Cerurilor” (ca regim ideal promis
la finalul istoriei) a creat condițiile lansării utopismului
modern ca efort de abolire a istoriei. Eliminarea politică
a religiei prin Iluminism a dus la transformarea politicii
însăși în religie.
Utopia este astfel succesoarea politică a religiei, sau
politica devenită religie în promisiunea realizării obsesive a paradisului pe pământ, adică opusul așteptării
religioase a Împărăției. Or o religie politică este o ideologie soteriologică substituționară care reclamă unificarea ideologică a puterilor în stat, contopirea statului cu
societatea și absorbția vieții private în viața publică în
numele transparenței totale a puterii. Numai caracterul
virulent mesianic al revoluțiilor moderne poate explica
tentația irezistibilă a demolării principiilor deja seculare
ale separării puterilor. Doar fascinația mesianică a mitului progresului revoluționar poate explica angajamentul
fanatic în distrugerea radicală a lumii vechi sub narcoza
faustică a construcției unei lumi noi complet regenerate
prin re-sacralizarea ideocratică și mitocratică a puterii.
§ 6. Totalitarismul ca efect al utopiei
Marile totalitarisme ale sec. XX rezultă din utopia progresului care a cerut puterea totală, abolirea vechii lumii și abolirea naturii umane (înscrisă ontologic în schema politică a vechii lumi) în numele edificării societății
pure a viitorului. Ambele totalitarisme mesianice ale
secolului XX se vor lansa pe ruinele războiului mondial,
fiind simptome frenetice ale secularizării revoluționare
a lumii moderne și a mutilării ei existențiale derivate
din absurditatea Marelui Război: „Moartea lui Dumnezeu” proclamată cu scopul emancipării omului modern
nu a creat „societatea rațională”, ci noii „idoli politici”
posesivi, geloși și intransigenți: Revoluția, Statul, Clasa,
Rasa, Partidul, Conducătorul—idoli care au aruncat umanitatea într-un nou război: de data asta, unul total și definitiv, ideologic, teleologic și soteriologic, „plin de sens”
apocaliptic. Această abundență de sens a noilor „religii
politice” a mobilizat aderența masivă a maselor la cultul
noilor „ideologii totale” care promiteau un sens definitiv, o salvare totală și, mai ales, o „sfântă” răzbunare.
Autori precum Nikolai Berdiaev, Eric Voegelin, Mircea
4
5

Eliade, Raymond Aron, Alain Besançon sau Marchel
Gauchet au demonstrat briliant caracterul de „religie
politică” sau „seculară” al ideologiilor totalitare—promovate de veritabile „secte mesianice” conduse de „lideri
charismatici” și angajate într-un proiect irevocabil de
transformare violentă și definitivă a societății. Aceste
„secte iluminate” organizate sub forma unor partide
totalitare mitocratice au ajuns că cucerească state importante și să instaureze dogma ideologică sub forma
unei veritabile religii de stat ateocratice. Eric Voegelin
a surprins caracterul de „gnoză politică” al acestor ideologii fondate nu atât pe „credință”, cât pe „știință”; dacă
religiile știau că cred, religiile seculare credeau că știu:
„certitudinea” unui acces nemijlocit la adevărul istoriei codificat în coerența ideologică care comandă „imanentizarea” simbolismului teologic apocaliptic în forma
programului politic revoluționar4 și camuflează mituri
gnostice în jargonul scientist al progresului.
Din acest motiv, politologia clasică nu are instrumente
suficiente pentru a înțelege fenomenul totalitar în lipsa
devoalării structurilor religioase mistificate în discursul
politic al ideologiilor atotcuprinzătoare care sunt succesoarele religiei în spațiul societăților secularizate.
Preeminența dogmatică a ideologiei salvatoare (ca mit
fondator și adevăr „revelat”) depășește sfera politică și
arta negocierii substituite cu sarcina inconcesivă a regenerării totale a comunității decăzute în lumea coruptă a „societății burgheze” (sau a „vechiului regim”) prin
transformarea morală și construcția colectivă a „omului
nou”, dezbrăcat de „interesul egoist” și înregimentat în
elita salvatoare a Partidului conceput ca veritabilă „biserică politică”.
Această ideologie este revelată și impersonată de un
Profet, care este liderul providențial și șeful charismatic. Cultul personalității este cultul „omului mare” care
citește destinul poporului5. Acesta conduce „corpul
sacerdotal” de elită al Partidului unic (care corespunde transcrierii politice a Adevărului), al cărui scop este
cucerirea, controlul și purificarea Statului. Partidul este
astfel „infailibil” și el organizează revoluția ca eveniment apocaliptic irevocabil ce asigură suprimarea definitivă a lumii vechi și edificarea „lumii noi” prin cucerirea
statului și realizarea identității lui mistice cu o comunitate regenerată. Totalitarismul transcende în amploare
dictatura (ca putere personală mai degrabă conjuncturală) prin „sacralitatea ideologică” care asigură mitul
fondator unic al „statului ideologic” (Leszek Kołakowski) în care „dictatorul” este aclamat ca instrument al

Eric Voegelin, Modernity without Restraint, Collected Works, vol. 5, University Missouri Press, 2000.
Cu diferențe de accent: preeminența „partidului” charismatic în comunism, sau preeminența „șefului” charismatic în fascism, fondul totalitar este același.
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Schema generală a totalitarismului ca religie
seculară

necesității istorice obiective și ca ipostaziere sacră a
forței colectivității însăși (care se autoproduce continuu
sub călăuzirea „profetului gnostic”).
Șeful, partidul și statul sunt astfel angajați într-o stare
de excepție continuă. Statul ideologic este adevărul și
totodată binele, utopia realizată totalitar. El se instaurează prin mitul complotului universal al minciunii și al
dușmanului, prin vigilența revoluționară ce identifică
permanent „inamicul poporului” în toate contraputerile
libere reziduale refractare abolirii utopice: aristocratul,
preotul, burghezul sau evreul. Totalitarismul este astfel
utopia revoluționară permanentizată ca teroare. Teroarea de stat este prin aceasta o „teroare sacră” și ea
se alimentează din dezumanizarea ideologică a inamicului—preludiul eliminării lui fizice prin ghilotină, gulag
sau gazare. Statul totalitar se realizează ca stat omniprezent în forma statului ideologic, administrativ, pedagogic, polițienesc și militarizat:

Dogma
totalitară
(revelația)

Eccleziologia
totalitară
(intercesorul)

Ritualul
totalitar
(mijlocul)

Statul totalitar ca stat omniprezent și omnipotent:
Statul ideologic

dedicat controlului spiritual (parareligios) al
societății

Statul administrativ

dedicat controlului instituțional al societății

Statul pedagogic

dedicat reeducării culturale a societății

Statul polițienesc

montat contra inamicului interior

Statul militarizat

montat contra inamicului exterior

Eshatologia
totalitară
(utopia)

Ideologia compactă impune fuziunea puterilor și asigură atât controlul „fizic”, cât și cel „metafizic” al societății.
Statul colonizează instituțional și ideologic societatea.
Societatea este virtualmente absorbită în stat, care
este virtualmente absorbit în partid și care este absorbit în conducător, sistemul totalitar devenind „univers
concentraționar” prin cele două mari activități revoluționare continue ale statului: a) propaganda (în școală și
presă) și b) teroarea (prin poliția secretă și în lagărul de
concentrare și exterminare).

Infernul
totalitar
(distopia)

Ideologia:  utopia ca sistem de idei revelate,
„gnoză politică” ce are acces la legile
istoriei, la viitorul regenerat al poporului și al
umanității.
i) Cultul voinței-generale a subiectului colectiv
regenerat: poporul, proletariatul, rasa.
ii) Mitul maniheist al progresului și al revoluției
salvatoare: cultul științei și al tehnicii.
Narațiunea fundamentală  a utopiei  „statului
ideologic” mitocratic ca agent al salvării
naționale și universale.
1. Șeful charismatic (pontiful, „părintele”
suprem al poporului, clasei sau rasei)
2. Partidul-unic (sacerdoțiul autoinstituit,
„revoluționarii de profesie”, avangarda
progresului și agentul iluminat al salvării
colective)
3. Statul (comunitatea pseudo-eclezială
capturată de Partid și angajată în marșul
forțat către salvarea colectivă)

Propaganda a asigurat integrarea rituală
continuă a „comunității” în cultul colectiv al
statului ideologic, adică a societății captive în
statul mitocratic și partitocratic în două forme:
pedagogică și mediatică.
Ambele au efectuat educarea și reeducarea
„omului vechi” și spațiul public prin forța
statului-pedagogic (în familie, școală și
organizații de tineret) și prin controlul absolut
al presei.

Finalitatea utopiei: societatea regenerată –
omul nou – fericirea pământească:
- libertate și egalitate (mediate ulterior de
fraternitate), comunitate a cetățenilor;
- societatea fără clase, emanciparea
proletariatului, egalitate a oamenilor muncii;
- societatea pură fără amestec rasial,
emanciparea arianului civilizator;
- viitorul luminos, fericirea omului nou contopit
cu colectivitatea izbăvită.
Teroarea: rezultatul general al concentrării
utopice a puterii a fost „infernul” controlului
total asupra vieții însăși a indivizilor și
comunității.
Teroarea a parcurs toate gradele: de la
reprimarea sau eliminarea „omului vechi”,
violența purificatoare, justiție revoluționară,
poliție secretă sau lagăre de concentrare
și exterminare, de la ghilotină la Gulag și
Holocaust.

5. Obiectivările conceptului totalitar
Puterea conceptului de totalitarism rezidă în eficiența
lui euristică de a subsuma regimuri politice distincte
prin conținut, timp și spațiu. El a pornit tocmai de la studiul comparativ al regimurilor comuniste cu cele fasciste, prin identificarea izomorfismului structural al formei
puterii de stat care organiza conținuturi distincte. Dacă
prin conceptul de „religie politică” am descris maximalismul ideologic cvasi-mistic care a produs forma totalitară
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a puterii, acum vom analiza forma însăși, așa cum s-a
actualizat ea în cele trei mari ocurențe istorice: iacobină, comunistă și fascistă.
5.1.Totalitarismul iacobin
A. Teoria totalitară
Există un consens larg potrivit căruia sursa ideologiei revoluționare moderne se găsește deja în opera lui
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Există, de asemenea, un consens larg potrivit căruia ideologia revoluționară în forma ei pură iacobină este responsabilă pentru
geneza domniei terorii. Unii vorbesc despre „dictatură”,
alții despre „teroare”, dar adevărul este că termenul cel
mai potrivit este totalitarismul iacobin. Revoluția franceză (1789) se împlinește în regimul totalitar iacobin,
care, oricât de efemer și imperfect realizat, poate fi considerat prima schemă a idealului totalitar. Invers, putem
spune că cele două totalitarisme, comunist și fascist, au
permanentizat și desăvârșit arhetipul totalitar iacobin.
§ 7. Originea utopiei totalitare în opera lui Rousseau
Lucrarea Contractul social (1762) reclamă „voința generală” ca act constitutiv al suveranității populare: 1. „Legea este expresia voinței generale” la formarea căreia
pot participa toți oamenii, și 2. Această lege care este
aceeași pentru toți; doar în contractul social există libertate. Ca atare, Rousseau spune că „oricine refuză să
se supună voinței generale va fi constrâns la aceasta de
către întregul corp, ceea ce nu înseamnă altceva decât
că va fi constrâns să fie liber”. Poporului trebuie să i se
smulgă „prejudecățile” ca să fie liber.
Conceptul de voință generală conține astfel o contradicție între eterogenitatea reală (asertorică) a voințelor
individuale și necesitatea (normativă) a omogenității
legii pe care Rousseau o rezolvă prin ipoteza unui acord
prezumat al cetățenilor. Această rezolvare produce însă
topirea de jure a voinței individuale în voința generală, deci un act de voință fără voință ca să spunem așa,
adică un veritabil consens represiv pe care „organizatorul” consensului îl impune „organizaților”. Rousseau
constrânge voințele individuale în dogma voinței generale. El denunță „voința individuală” care nu s-ar opune
asimilării în „voința generală” prezumată și o demască,
în fond, ca fiind „antisocială”. Întrebarea fundamentală
la trecerea de la teorie la practică va fi: cine este „întregul corp”? Și cine va smulge prejudecățile poporului? Răspunsul va fi: elita revoluționară, sau altfel spus,
universalul obiectivat al voinței generale va fi o voință
particulară autoidentificată cu voința universală. Astfel,
6
7

statul are o viziune abstractă a scopului istoriei în numele căreia are dreptul să constrângă indivizii pentru
realizarea generalului. Statul devine un stat ideologic:
nu un stat care apără drepturile indivizilor, ci unul care
obligă cetățenii să respecte ideologia de stat.
„Nu e întâmplător că filosoful care a teoretizat autonomia eului este și cel care a conceput figura abstractă a
unui social total unificat. Căci voința generală nu poate fi gândită decât în raport cu o atomizare prealabilă
a corpului social în indivizii autarhici care nu comunică
între ei decât prin intermediul acestei voințe generale
și cu o transparență absolută față de orice voință individuală; astfel încât, supunându-se voinței generale,
fiecare individ nu se supune decât sieși. De aceea nu
poate exista, teoretic cel puțin, o structură intermediară, de exemplu, o reprezentare a cetățenilor, între voința
generală și voințele individuale din care este făcută; o
dispunere de acest fel ar constitui un ecran de interese
particulare care ar distruge echivalența dintre libertatea individului și subordonarea față de lege”6.
Națiunea s-ar naște astfel abia în pactul politic. Egalitatea în drepturi s-ar câștiga numai prin abandonarea
unor drepturi în favoarea colectivității, iar includerea civică s-ar realiza numai prin excluderea corpurilor intermediare. Toți cei care refuză monopolizarea ideologică a
„voinței generale” nu mai aparțin „națiunii”. Una din cele
mai profunde demistificări a caracterului totalitar al filosofiei lui Rousseau a fost realizată de Jacob L. Talmon,
care distinge democrația liberală de democrația totalitară profesată de Rousseau și realizată în experimentul
iacobin. Pentru Talmon, democrația lui Rousseau este
de fapt un „totalitarism mesianic” ce proclamă că interesul individual coincide ideal (mistic) cu interesul
general și comandă „topirea” reală a voinței
individuale în voința generală prin constrângerea luminată a statului, un stat
adevărat înzestrat tocmai cu misiunea realizării acestei coincidențe7.
„The preacher of discipline and
the submergence of the individual
in the collective entity (...) On the
one hand, the individual is said to
obey nothing but his own will; on the
other, he is urged to conform to some
objective criterion. The contradiction
is resolved by the claim that this external criterion is his better, higher, or

François Furet, Reflecții asupra Revoluției franceze,  Humanitas, București, 2012, p. 50.
Jacob L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, London, Mercury Books, 1961, pp. 38-50.
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real self, man’s inner voice, as Rousseau calls it. Hence, even if constrained to obey the external standard,
man cannot complain of being coerced” (...) „Ultimately
the general will is to Rousseau something like a mathematical truth or a Platonic idea. It has an objective
existence of its own, whether perceived or r..ot. It has
nevertheless to be discovered by the human mind (...).
Man and people have to be brought to choose freedom,
and, if necessary to be forced to be free. The general
will becomes ultimately a question of enlightenment
and morality. Although it should be the achievement of
the general will to create harmony and unanimity, the
whole aim of political life is really to educate and prepare men to will the general will without any sense of
constraint”8.
Reinhart Kosseleck identifică în acest efort fuzional
nașterea ideii de stat total: „În căutarea statului
adevărat, Rousseau a declanșat, fără să-și
dea seama, revoluția permanentă. Ceea
ce căuta era unitatea moralei și a politicii, iar ceea ce a găsit a fost statul total,
adică revoluția permanentă sub masca
legalității”9. „Prin voința generală, francezii recuperează fără să știe imaginea
mitică a unei puteri fără limite”10.
§8. Prima schemă totalitară în acțiunea
lui Robespierre
Acest maximalism ideologic se va traduce prin necesitatea unui efort practic asimptotic și demiurgic de a crea
„omul nou”, „cetățeanul” aflat la înălțimea acestei transparențe represive a individului la comunitatea politică. Pentru că nu este vorba doar
despre „reforma” statului, ci despre
completa refondare a națiunii și chiar despre utopia regenerării colective a omului vechi într-un om nou. Deci:
cine este poporul? Cine reprezintă, cine figurează, cine
impersonează poporul? Acest subiect ideal nu poate fi
însă dat ca subiect constitutiv (real). Drama Revoluției înfăptuite este căutarea furibundă a subiectului real
(individul) care ar putea întruchipa subiectul ideal (poporul). Istoricul francez François Furet (1927–1997) a
explicat magistral cum abandonarea puterii de către autoritatea tradițională a declanșat lupta generalizată a
facțiunilor pentru aproprierea voinței generale: a) teza
că „poporul este puterea” și b) realitatea că „puterea nu
8
9
10
11
12

aparține decât poporului, adică nimănui” creează situația în care c) „legitimitatea și victoria aparțin acelora
care figurează simbolic voința poporului și care ajung
să-i monopolizeze instanța (... ) poporul e singurul în
drept să guverneze sau în lipsa putinței de a o face, trebuie măcar să reinstituie fără încetare autoritatea publică: puterea e în mâinile celor care vorbesc în numele
poporului”.11
„Poporul, erijat în același timp în legitimitate supremă și
în erou imaginar unic al Revoluției. De aici necesitatea
prezenței lui constante în interiorul acțiunii fără de care
el se denaturează și ajunge la discreția celor răi. De aici
noțiunea centrală a vigilenței populare, o replică la mitul complotului aristocratic”.12
Această revoluție caută supraomul incoruptibil identic
voinței generale și astfel capabil să rezolve practic contradicția teoretică a voinței generale cu voința
individuală. Și pentru că omul vechi nu devine automat om nou, teroarea este, în
concepția lui Maximilien Robespierre
(1758–1794), instrumentul antropogenezei revoluționare a omului nou virtuos care și-a topit voința particulară în
voința generală. Robespierre este pentru Rousseau ceea ce va fi Lenin pentru Marx: teoria revoluționară devenită
praxis-revoluționar. Dacă din punct
de vedere moral, virtutea este renunțarea la voința proprie, geniul
malefic al lui Robespierre a fost
să identifice virtutea republicană cu teroarea revoluționară:
„Dacă baza guvernământului
popular în timp de pace este virtutea, baza guvernului popular în
timpul revoluției este atât virtutea cât și teroarea; virtutea, fără de care teroarea este distrugătoare; teroarea, fără de care virtutea este neputincioasă. Teroarea
nu este nimic mai mult decât justiția rapidă, severă și
inflexibilă; ea este astfel o emanație a virtuții; e mai puțin un principiu în sine cât mai degrabă un principiul general al democrației, aplicat celor mai presante nevoi ale
patriei (Teroare și revoluție, Maximilien Robespierre)”.
B. Practica totalitară
În acțiunea revoluționară, Incoruptibilul s-a dovedit mai
criminal decât corupții. El a fost sacerdotul terorii din
Republica Virtuții: La Republique este terrible avec ses

Jacob L. Talmon, op.cit., p. 40-42.
Reinhart Koselleck, Critică și criză. O contribuție la patogeneza lumii burgheze,  Cluj-Napoca-Napoca, Ed. Tact, 2012, p. 202.
François Furet, op.cit., p. 57.
François Furet, op. cit., pp. 74-75.
François Furet, op. cit., p. 48.
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ennemies. Odată identificat arbitrar cine este poporul,
a fost ușor de determinat arbitrar cine sunt inamicii poporului. Ideologia revoluționară nu se interesează de
indivizi, ci sacrifică indivizii pe altarul creării subiectului
colectiv „poporul”. Robespierre a „rezolvat” problema celor două corpuri ale regelui (Ernest Kantorowicz) decretând că „un rege trebuie să domnească sau să moară”.
Revoluția a ucis însă și corpul invizibil, nu doar corpul
vizibil. Astfel că, în acest război definitiv, regele moare
cu tot cu regalitatea. Execuția regelui echivalează și cu
abolirea regalității, iar decapitarea statului a declanșat
războiul generalizat sau anarhia facțiunilor revoluționare. Iacobinii au reușit să captureze și să concentreze
puterea prin ipostazierea suveranității populare într-un
„individ providențial”, așa cum explică Furet:
„Poporul nu este un dat sau un concept care trimite
la societatea empirică. Este legitimitatea Revoluției și
oarecum definiția sa însăși: orice putere se învârte în
jurul acestui principiu constitutiv și totuși imposibil de
întruchipat” (p. 79) „Toți au fost figurile succesive ale
singurului mare act revoluționar care a avut valoare de
putere: discursul egalității” (...) „Robespierre a reușit să
fie totdeauna în punctul strategic unde se întâlnește
cuvântul străzii, al cluburilor cu acela al Adunării” (p.
84). „El singur a reconciliat mitic democrația directă cu
principiul reprezentativ (...) El este poporul în secții, poporul în fața iacobinilor, poporul în reprezentarea națională” (p. 90).
Toți revoluționarii se cred emanații totemice ale poporului. Marat scrie: „Eu sunt mânia poporului, de aceea poporul mă ascultă”. Saint-Just aplică și el doctrina
rousseauistă când scrie că „fericirea privată și interesul
privat sunt o violență împotriva ordinii sociale. Singura salvare este prin binele public”. Chamfort rezumă în
fond maxima iacobină când scrie: „Fii fratele meu sau
te omor!”. Or cum Convenția reprezenta poporul, atunci

statul devine identic cu binele și orice limită impusă puterii publice este un pericol public: cetățeanul devine
un pericol pentru stat (nu viceversa). Din momentul în
care subiectul universal („poporul”) s-a întrupat în subiectul singular (Robespierre), conștiința revoluționară
maniheică a început să-și dezvăluie componenta exterminativă prin invadarea societății de către vigilența
revoluționară a statului apocaliptic: „toate problemele
individuale, toate chestiunile morale sau intelectuale au devenit politice (...) dacă totul este cognoscibil și
transformabil, acțiunea este transparentă pentru știință și morală; militanții revoluționari își identifică viața
particulară cu viața publică (...) dacă politica a devenit
domeniul unde se trasează distincția bine/rău, ea subiectivează și antropomorfizează limitele obiective ale
schimbării : „acțiunea nu mai întâlnește limite, ci numai
adversari, de preferință trădători”.13
Geneza statului total rezultă astfel tocmai din investirea puterii politice cu forța mesianică a mitului prin
care subiectului colectiv încarnat în Convenție, Comitetul Salvării Publice și în Robespierre însuși trebuie să-i
fie subordonați toți indivizii care nu admit transparența lor totală la universalitatea prezumată a subiectului
revoluționar.
„Distrugând nu aristocrația, ci principiul aristocratic în
societate, Revoluția a suprimat legitimitatea rezistenței sociale față de un stat central”14. Democrația radicală directă (care a distrus democrația reprezentativă
indirectă) a devenit cu necesitate „dictatură plebiscitară” (bazată pe identificarea mitică directă a „conducătorului” cu „poporul”, în afara mecanismelor „corupte” ale
reprezentării parlamentare)15.

„ADEVĂRUL ESTE CĂ TEROAREA FACE PARTE
DIN IDEOLOGIA REVOLUȚIONARĂ”. 16

Menirea ei este să asigure realizarea violentă a virtuții. Guvernul revoluționar se realizează astfel logic prin

13
Francois Furet, op.cit., p. 43.
14
François Furet, op. cit., p. 29.
15
Dacă democrația este puterea poporului, se pune problema cine este poporul și cine exercită puterea poporului? Democrația reprezentativă susține că
Parlamentul este încarnarea poporului. Dar democrația reprezentativă parlamentară (burgheză) trădează prin înstrăinarea de popor a reprezentanților aleși (dedicați
intereselor lor private). Iacobinii, comuniștii și fasciștii au demascat democrația reprezentativă alienată în numele unei democrații directe mai pure: populare, proletare
sau naționale. Liderul charismatic care distruge democrația reprezentativă devine „emanația” și „întruchiparea” poporului: organ mai autentic al „democrației directe”.
Este important să distingem acest uz centralizat și totalitar al „democrației directe” de democrația directă cantonală și referendară de tip elvețian—o „relicvă vie” pozitivă
a democrației polis-ului, care este funcțională tocmai pentru că este locală și nu centralizată (astfel că ea evită criza reprezentativității specifică democrațiilor de masă).  
16
François Furet, op. cit., p.  94.
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tirania Comitetului Salvării Publice (sub deviza: activitate, puritate, supraveghere). Paranoia puterii și mitul
complotului duc la epurarea sistematică a „trădătorilor”.
Un guvern legitim (reprezentativ) este astfel înlocuit cu un guvern revoluționar al stării de urgență care
autorizează expeditiv arestări și execuții în masă fără
judecată. Ghilotina înfăptuiește utopia: ea este critica
realului așa cum Contractul Social a fost critica ideilor.
Această critică reală separă corpul de cap: descăpățânarea este corectarea rațională a indivizilor „încăpățânați”.
Cum spunea Caligula: ce păcat că cetățenii Romei nu au
un singur trup, să le poată tăia tuturor capetele dintr-o
lovitură.
Radicalii iacobini trec dincolo de liberalismul economic
și încearcă totodată să rezolve inegalitatea prin primele măsuri cu caracter „socialist”. „Teroarea amenință și
pedepsește oamenii pentru ceea ce sunt și nu pentru
ceea ce au făcut; în felul acesta, introducând conceptul de clase suspecte, ea înlocuiește justiția cu arbitrariul”.17 Preoți, aristocrați, burghezi sunt cu toții asasinați
pe baza simplei suspiciuni a desfășurării unor „activități
contrarevoluționare”: zvonuri, calomnie, suspiciune, masacre, țapi ispășitori, haos. Revoluția se realizează astfel ca apocalipsă violentă și continuă a epurării societății în numele transparenței totale a individului în raport
cu colectivitatea.
Genocidul din Vendeea este genocidul arhetipal al modernității, teroarea de stat a „coloanelor infernale” dedicate eliminării fizice în masă a poporului, acest dușman
al poporului: „Nu mai există Vendeea, cetățeni republicani. A murit sub sabia noastră liberă cu femeile și copiii
lor. Tocmai am înmormântat-o în mlaștinile și pădurile
de la Savenay. Urmând ordinele pe care mi le-ați dat am
zdrobit copii sub copitele cailor, am masacrat femeile
care, cel puțin, nu vor mai avea de suferit din partea
bandiților. Nu mai am nici un singur prizonier să-mi reproșez, i-am exterminat pe toți...”18.
Paranoia complotului antirevoluționar va ajunge să devoreze și revoluția însăși. Sunt epurați inclusiv herbertiștii (iacobinii de stânga) cu ajutorul lui Danton, apoi
Danton cu ajutorul lui Saint Juste (pentru că nu e „suficient de virtuos pentru a fi teribil”). Robespierre rămâne
singurul șef—până când este executat la rândul său.
17
18
19

17.09.1793:
Legea
suspecților

Suspiciune de activitate contrarevoluționară, face posibile
măsuri sistematice de teroare de stat, tribunale revoluționare,
cu ajutorul sanculoților (clasa de jos cea mai radicală care a
oferit sprijin popular insurecțional iacobinilor)

10. 06. 1794:
Legea terorii

Membrii Convenției pot fi predați tribunalului revoluționar fără
acordul Convenției (debutul Marii Terori)

Odată cu reacția termidoriană, Revoluția se disociază
de Teroare și ideologia ca instrument al puterii este respinsă de către societate. Arestarea și executarea lui Robespierre are semnificația dezideologizării, detotalizării
și decompactării statului ideologic terorist, a teribilei
republici a virtuții reprezentând „revanșa societății față
de statul total, față de paroxismul ideocratic al puterii
revoluționare”.
Justificarea iacobinismului
(Slavoj Žižek)

Critica iacobinismului
(Michel Onfray)

Nu poți face revoluție fără ghilotină,
deși revoluția își devorează copiii.
Robespierre ar fi „erou” pentru că
acceptă „necesitatea unui punct
zero iacobin al democrației” în
care voința generală se constituie
prin represiune: să nu iei parte
înseamnă să iei parte („This may
sound totalitarian”).

Iacobinii nu au apărat, ci au decapitat
„poporul”.
Robespierre este arhetipul lui Lenin:
a vrut să zdrobească demonstrativ
poporul din Vendeea, a comandat
expres masacrarea femeilor și copiilor:
„Citoyen qui a grandement merité de
la Republique”. Sistemul iacobin a fost
intrinsec criminal.

5.2.Totalitarismul comunist
A. Teoria totalitară
Marx este un admirator al tradiției revoluționare franceze, de la iacobini la comunarzi19. Istoriografia comunistă se revendică de la arhetipul iacobin care a „lichidat”
Vechiul regim, însă pretinde că lărgește emanciparea
adusă de iacobini. Comunismul dezvoltă latura radicală
a metafizicii egalitare iacobine sau vrea să împlinească revoluția burgheză printr-o revoluție proletară. Marx
resemnifică teoretic libertatea burgheză ca fiind doar
formală, nu și materială. Fără egalitatea proprietății, libertatea burgheză ar fi iluzorie. Este ca și cum ar spune
că adevărata libertate este, în fond, tocmai egalitatea.
Analog, suveranitatea populară în democrația burgheză este și ea doar o suveranitate formală care trebuie
răsturnată în numele unei suveranități reale—ca „democrație populară” opusă „democrației burgheze”—în care
legalitatea ar fi doar legalizarea unui raport de forță.
Prin inegalitatea socială reziduală poporul ar fi liber
(formal), dar neliber (material). Demascarea inegalităților revine la demascarea republicii constituționale

Bronislaw Baczko, Ieșirea din Teroare. Termidor și Revoluția, București, Humanitas, 1993, p. 66.
Secher Reynald, A French Genocide: The Vendee, University of Notre Dame, 2003, p. 110.
Partizanii Comunei din Paris, guvern revoluționar timp de două luni în Paris (1871) considerat primul guvern prin care clasa muncitoare a preluat puterea.
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liberale în numele „adevăratului popor”, care este „proletariatul” (clasa
muncitoare).
„Fenomenul stalinist a prins rădăcini într-o tradiție iacobină pur
și simplu deplasată (dubla idee a
unui început al istoriei și a unei
națiuni-model a fost reînvestită în
fenomenul sovietic) (...) Opera lui
Soljenițîn a pus peste tot problema
Gulagului în stratul cel mai profund
al proiectului revoluționar: este inevitabil atunci ca exemplul rus să
nu se întoarcă și să lovească, asemenea unui bumerang, originea sa
franceză. În 1920, Mathiez justifica
violența bolșevică prin precedentul
francez. Astăzi, Gulagul ne obligă să
regândim Teroarea în virtutea unei
identități de proiect. Cele două revoluții rămân legate (...). Astăzi ele
sunt acuzate, dimpotrivă, de a fi
în mod consubstanțial sisteme de
constrângere meticuloasă, fizică și
spirituală”.20
Marx ironizează separația puterilor
ca fiind o „trinitate absurdă” tipică
dreptului burghez, iar Lenin proclamă că în viitorul stat comunist nu se
va mai face diferența juridică între
dreptul public și dreptul privat. Deși
este doar una din clasele sociale (o
parte a societății), proletariatul este
proclamat ca reprezentând adevărata umanitate și astfel investit cu
20
21

rolul mesianic de a salva omenirea
de răul metafizic reprezentat social
sub forma burgheziei exploatatoare. Burghezul este omul înstrăinat
de sine, neomul (Unmensch). Legea
dialectică a istoriei este lupta de
clasă a cărei apoteoză va fi Revoluția al cărei triumf reclamă „dictatura
proletariatului”.
Mitul progresului comandă trecerea
de la întuneric la lumină, de la omul
vechi la omul nou, de la societatea
burgheză la societatea comunistă.
Marx va teoretiza deja rolul conducător al Partidului ca avangardă
revoluționară și agent al Revoluției
apocaliptice care va suna sfârșitul
lumii burgheze și începutul lumii
comuniste. Esența revoluției comuniste este transcenderea revoluției burgheze. Comunismul reia
problema iacobină într-un mod radicalizat: necesitatea topirii voinței
individuale în voința generală, a topirii sferei private în sfera publică, a
reconcilierii intereselor particulare
în transparența universală a societății ar putea fi atinse numai într-o
societate comunistă. Marx oferă o
soluție speculativă când subliniază
că, deși nu o conștientizează, burghezul și proprietarul, în genere,
sunt înlănțuiți de domnia banului,
iar proprietatea privată este ceea
ce îi înstrăinează din „fraternitatea”

François Furet, Reflecții asupra Revoluției franceze, București, Humanitas, 2012, p. 25.
Lesek Kołakowski, Principalele curente ale marxismului, vol. I, București, Curtea Veche, 2009, p.147.
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universală. Exproprierea forțată
devine astfel actul pozitiv al dezalienării, întocmai ca în discursul
para-mistic al dezaproprierii eliberatoare din Manuscrisele din 1844
ale lui Marx: ești cu atât mai mult cu
cât ai mai puțin.
„Depășirea înstrăinării este o altă
denumire pentru comunism – o
transformare totală a existenței
umane, recuperarea de către om a
esenței sale de specie. Comunismul
pune capăt divizării vieții între sferele publică și privată și diferenței
dintre societatea civilă și stat; el
suprimă nevoia de instituții politice,
proprietatea privată și sursa ei care
este diviziunea muncii. El desființează sistemul de clasă și exploatarea (...) Contrar concepției lui Hegel,
distincția dintre stat și societatea
civilă nu este veșnică”21.
Substanța religioasă a ideologiei
comuniste este evidentă. Așa cum
arată Berdiaev, „ideea proletariatului a trebuit investită cu autoritate
mesianică (...) În marxism se pot
distinge următoarele trăsături religioase: un sistem dogmatic riguros în ciuda supleței sale practice;
distincția dintre ortodoxie și erezie; imuabilitatea filosofiei științei;
caracterul sacralizat al scrierilor lui
Marx, Engels, Lenin și Stalin, care
pot fi interpretate, dar nu puse sub
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semnul îndoielii; împărțirea lumii în credincioși—fideli și
necredincioși—infideli; biserica comunistă organizată
ierarhic, cu directive venind de sus; conștiința transferată asupra organului suprem al partidului comunist;
soborul; fanatismul credincioșilor; recunoașterea unui
păcat primordial (exploatarea); saltul din imperiul necesității în imperiul libertății e tot de ordin religios. E un
salt mesianic, așteptarea transfigurării lumii și a venirii
împărăției lui Dumnezeu (...) Marxismul ca religie reprezintă o formă secularizată a ideii de predestinare”.22
Or teleologia marxistă se va traduce în necesitarismul
revoluției comuniste: ideea „determinismului istoric” potrivit căreia revoluția este rezultatul necesar al luptei de
clasă. Saltul din imperiul necesității în imperiul libertății
nu se poate realiza potrivit lui Marx fără apocalipsa „dictaturii proletariatului”, conceptul neo-iacobin al lui Marx,
sau realismul revoluționar care completează idealismul
mesianic. Distrugerea lumii burgheze implică suspendarea Constituției cu garanțiile corespunzătoare libertății
personale, dar violența este necesară și deține o funcție pozitiv-creatoare în istorie deoarece asigură saltul
eshatologic din imperiul necesității în imperiul libertății.
B. Practica totalitară
Critica programului de la Gotha (1875) este cel mai important text programatic care completează și detaliază
condițiile praxis-ului revoluționar schițate deja în Manifestul comunist (1848), unde a fost proclamată necesitatea răsturnării prin violență a ordinii existente. Acest
text marchează clar trecerea lui Marx de la teorie la
practică sau, mai precis, de la teoria totalitară la practica
totalitară. Marx reacționează împotriva oportunismului
identificat în socialismul reformist inspirat de Lassalle și
bazat pe gradualismul compromisurilor. Marx argumentează virulent că tranziția catastrofică de la capitalism
la comunism nu se poate înfăptui fără instituirea unei
„dictaturi a proletariatului” în „statul proletar” care să înfăptuiască: 1. preluarea puterii de către „proletariat” 2.
naționalizarea mijloacelor de producție de către muncitori (organizați în partid) 3. folosirea forței coercitive a
statului de către Partid pentru apărarea cuceririlor revoluționare (împotriva „complotului” contrarevoluționar).
Marx legitimează frecvent în scrierile sale necesitatea
terorii revoluționare în formă iacobină. El subliniază că
eșecul Comunei din Paris a rezultat tocmai din incapacitatea exercitării forței de către clasa muncitoare. În faza
de tranziție de la statul capitalist la statul socialist revoluția deschide abisul interregn-ului legislativ, o stare de
excepție definită de apoteoza executivului și absența
22
23

legii. Dictatura proletariatului nu mai poate fi limitată
de nici o lege deoarece ea este acum legea. Observăm
aceeași dificultate intrinsecă specifică „democrației totalitare”: Marx promite o mare eliberare, dar este forțat
să asimileze concentric poporul cu proletariatul, proletarii cu partidul și, în fine, partidul cu statul. Marea emancipare a poporului se realizează astfel ca supraconcentrare a puterii de stat. Democrația pură este, orwellian,
tocmai dictatura pură.
Dictatura proletariatului (Marx)

Dictatura proletariatului (Lenin)

„Ce fel de modificări va suferi
statul în societatea comunistă?
Ce funcții sociale, analoge cu
actualele funcții ale statului, vor
mai rămâne? Între societatea
capitalistă şi cea comunistă
se află perioada transformării
revoluționare a celei dintâi în
cea de-a doua. Acestei perioade
îi corespunde şi o perioadă de
tranziție politică, al cărei stat
nu poate fi altul decât dictatura
revoluționară a proletariatului”.

„Dictatura proletariatului, perioadă de
trecere la comunism, va da naștere
pentru prima oară democrației pentru
popor paralel cu reprimarea necesară a
minorității, a exploatatorilor”; „Dictatura
proletariatului, adică organizarea
avangardei celor asupriți în clasă
dominantă pentru reprimarea asupritorilor,
nu poate da naștere numai unei simple
lărgiri a democrației. Alături de o uriașă
lărgire a democratismului; dictatura
proletariatului aduce o serie de îngrădiri
ale libertății pentru asupritori, exploatatori,
capitaliști. Pe aceștia trebuie să-i
reprimăm pentru a elibera omenirea de
robia salariată, împotrivirea lor trebuie s-o
sfărâmăm prin forță”.

(Critica programului de la Gotha,
1875, K. Marx şi F. Engels,
Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura
politică, 1964, p. 29-30)

(Statul și revoluția, 1917, V. I. Lenin,
Opere alese, , Editura Politică, 1970, Cap.
V, p. 239-363).

Lenin avea dreptate să se considere singurul marxist
fidel deoarece Marx însuși respinge deja energic compromisul „reformist” și impune dogma sintezei dintre
determinismul obiectiv al revoluției și voluntarismul subiectiv al revoluției. Pentru Marx: „Conștiința proletariatului nu este o simplă conștientizare pasivă a rolului ce-i
revine în istorie, ci este o conștiință liberă și un izvor
de inițiativă revoluționară. Aici dispare opoziția dintre
necesitate și libertate pentru că ceea ce este în fapt
istoricește inevitabil îmbracă forma unei inițiative libere
a conștiinței proletare”23.
Este o distincție ulterioară inesențială faptul că Lenin a
„adăugat” teoria partidului-avangardă a luptei de clasă:
pentru Marx partidul era deja echivalat cu „conștiința”
proletariatului. Această precizare a tehnicii insurecționale nu îl face pe Lenin mai puțin marxist, ci îl face un
marxist consecvent și eficient capabil să transcrie teoria în praxis-ul revoluționar (în opoziție cu burghezia
academică a lui Kautsky). În calitate de ideolog, Lenin
crede însă fanatic în fatalitatea teoretică a revoluției și
tocmai de aceea este el total dedicat (ca om de acțiune)
declanșării practice a revoluției; întocmai ca Marx la finalul carierei, caracterizată de trecerea progresivă de la
teorie la practică. Nu este deci corectă distincția simplă

Nikolai Berdiaev, Împărăția Spiritului și Împărăția Cezarului, Timișoara. Amarcord, 1994, pp.171-172.
Leszek Kołakowski, op.cit., p. 148.
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între un Marx „fatalist” și un Lenin „voluntarist”. Formula
corectă ar fi: Marx este un fatalist-voluntarist iar Lenin
este un voluntarist-fatalist, dezvoltare cu totul naturală
ce corespunde necesității conversiei practice a teoriei,
ce caracteriza momentul istoric al lui Lenin în calitate de
om de acțiune și discipol autentic al lui Marx.
Critica Programului de la Gotha este deci punctul în
care marxismul este deja leninist. Așa cum Marx respinge intransigent negocierea principiilor împotriva lui Lassalle, Lenin respinge în Statul și revoluția denaturările
marxismului făcute de plehanoviști, kautskiști, menșevici, bernsteinieni, socialiștii „practiciști”, etc., impunându-se ca legatar fidel al necesității terorii revoluționare prin dictatura proletariatului stabilite clar de Marx.
Dictatura proletariatului a fost astfel schema practică
a revoluției preluată de Lenin de la Marx și aplicată sub
forma „centralismului democratic” ca necesitate a sintezei verticale libere a sovietelor orizontale: observăm
că ambele concepte sunt, în fond, contradicții (dictatura
opusă proletariatului, centralismul opus democrației).
Succesul lui Lenin a fost să prezinte această contradicție violentă ca reconciliată mistic într-o veritabilă armonie prestabilită a comunelor (a sovietelor)24. Și aici
conceptul lui Jacob Talmon ne ajută prin sublinierea distincției dintre democrația liberală și „democrația totalitară” (ca expresie a totalitarismului mesianic) și care
descrie întreaga serie istorică ce pornește de la Rousseau, Robespierre și ajunge Marx și Lenin. De aceea,
orice disociere a lui Marx de Lenin, sau a unui „marxism
netotalitar” de un „marxism-leninist” este eronată și reprezintă doar revizionism dictat de oportunismul politic
al disocierii marxismului teoretic de propria lui realizare
practică, adică pe iluzia separării „spiritului democratic marxist” de inerenta lui derivă totalitară. Conceptul
genial de „totalitarism democratic” (sesizat de Jacob L.
Talmon) este cel care explică acest paradox dialectic al
ortodoxiei marxiste (care se vrea democrație dar este
dictatură), paradox pe care „deviaționismul” post-leninist al așa-zis-ului „marxism democratic” sau „marxism
liberal” încearcă să-l oculteze. Nu este deci un accident
(rusesc, leninist sau stalinist) că rezultatul practic general al revoluției comuniste dedicate instaurării „dictaturii proletariatului” nu a fost societatea comunistă a
transparenței fraternale, ci statul totalitar al opacității
paranoice25. Practica totalitară derivă univoc din teoria

totalitară: dictatura proletariatului este „democrație populară” numai la nivel mitologic. La nivel practic, ea este
tirania avangardei revoluționare, necesitatea partidului-stat și implicit necesitatea dictatorului care impersonează partidul (toate echivalate cu proletariatul ca
subiect colectiv mesianic):
„Dictatura proletariatului este o dictatură fără dictator.
Doar că politicul există, orice ar gândi ei—puterea lor
fără fundament este proba vie. Acesta are legile sale iar
adevărul negat se răzbună. La revanșa politicului asistăm în această edificare a unei figuri tutelare personificând dictatura revoluționară. O putere ca aceasta nu
poate fi decât încarnată (s.n.) atât cu titlul voinței ce
prezidează la operațiile ei, cât și cu titlul științei care
comandă proiectul ei. Politicul, de neconceput pentru
marxiști, li se revelează forțat în funcție de necesitatea
pedagogică de a-l pune la dispoziția poporului și la înțelegerea pe care poporul o are despre acesta. Dar e vorba
de mult mai mult în fabricarea acestui erou fondator. În
această imagine supraumană a unui Lenin reunind în el
geniul teoretic și geniul acțiunii e vorba despre reinventarea seculară a figurii pivot a formei religioase, aceea a
puterii personale, conjugând inspirația transcendenței
cu ordonarea imanenței”26.
Stalin va prelua, consolida și birocratiza noul stat ideologic, partitocratic și mitocratic (autodesemnat ca „stat
proletar”) pentru a relansa procesul colonizării politico-ideologice a întregii societăți. Teroarea revoluționară
exercitată împotriva inamicilor comunismului și permanentizarea acesteia împotriva comuniștilor înșiși derivă
ca și în cazul iacobinismului, din spiritul revoluției însăși
(conform mitului complotului, care impune vigilența
revoluționară). Astfel încât putem spune că Teroarea
este Revoluția însăși în marșul mesianic spre societatea transparentă a omului nou. Ne-coincidența dintre
idealul revoluționar și realitatea terorii este ne-coincidența dintre utopia promisă și distopia remisă. Controlul
ideologic și polițienesc al statului asupra societății este
praxis-ul totalitar al teoriei revoluționare.
Maximalismul ideologic vrea să abolească prin violență vechea lume, însă aceasta derivă din ordinea naturală, astfel că idealul autotranscenderii trecutului spre
viitor, a omului vechi spre omul nou, a necesității spre
libertate se traduce cu necesitate în violența exercitată

24
„Comuna – scria Marx – trebuia să fie nu un organism parlamentar, ci un organism activ, atît executiv cît şi legislativ”. Ca atare: „Marx  e centralist. Şi în
raționamentele lui pe care le-am citat nu există nici o abatere de la centralism. Numai niște oameni îmbibați de «credința superstițioasă» mic-burgheză în stat pot lua
nimicirea mașinii burgheze drept nimicirea centralismului! (...) Şi, într-adevăr, dacă proletariatul şi țărănimea săracă vor lua în mîinile lor puterea de stat, se vor organiza
în mod absolut liber în comune şi vor reuni acțiunea tuturor comunelor pentru a lovi în capital, pentru a sfărîma împotrivirea capitaliștilor, pentru a trece căile ferate, fabricile,
pămîntul, etc. din mîinile proprietarilor privați în proprietatea întregii națiuni, a întregii societăți, oare acesta nu va fi centralism? nu va fi acesta oare cel mai consecvent
centralism democratic? ba chiar un centralism proletar?”, V.I. Lenin, Statul și revoluția, 1917, Opere alese, Ed. Politică, 1970.
25
Prin care Lenin „a pus Statul sub jugul Partidului și a instaurat domnia Terorii”, François Furet, Trecutul unei iluzii, București, Humanitas, 1996, p. 146.
26
Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, III, Á l’épreuves du totalitarismes, Paris Gallimard, 2010, p. 218.
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împotriva naturii umane însăși deoarece totalitarismul
nu admite nici o limită pusă ideologiei, chiar atunci când
această limită provine din natura umană însăși. Acolo
unde natura umană rezistă ingineriei sociale, Gulagul
este apendicele distopic al utopiei, locul unde excesul
de realitate care nu s-a supus utopiei poate fi deportat și eliminat. O lungă controversă caută încă motivele
pentru care Revoluția care a promis societatea transparentă a oferit poliția secretă. Dar argumentele noastre
indică, chiar în formă rezumată, că teroarea totalitară
este inerentă procesului revoluționar însuși. Orice efort
de a-i separa pe Marx, Lenin și Stalin prin conjuncturi
accidentale ignoră unitatea teoretico-practică profundă
a blocului totalitar: între supraconcentrarea teoretică
a puterii și supraconcentrarea practică a puterii. Încercarea de a opune un Marx umanist unui Lenin totalitar este la fel de eronată ca încercarea revizionismului
marxist de a ne explica faptul că „dictatură” în sensul lui
Marx nu se referă la ceva represiv...
5.3.Totalitarismul fascist
5.3.1. Fascismul italian
A. Teoria totalitară
Fascismul italian apare ca sinteză a trei surse fundamentale: cronologic, el apare ca reacție la exportul comunist al revoluției mondiale, conform tezei controversate a lui Ernst Nolte27. Biografic însă, Mussolini provine
din aripa revoluționară a socialismului italian (al ziarului
Avanti). El recuperează totodată tradiția italiană a lui Risorgimento care asociază revoluția cu naționalismul28.
Trebuie înțeles că mișcarea fascistă nu a fost conservatoare, ci revoluționară. Inovația lui Mussolini a fost să
creeze o dreaptă revoluționară. Înțelegerea fascismului a fost mult timp ocultată de interpretarea socialistă
care voia să reducă fascismul la o „marionetă a capitalului” ca reacție a „cercurilor celor mai reacționare ale
societății burgheze”. În realitate, Mussolini nu este doar
anticomunist, ci el este totodată un spirit virulent antiburghez și anticlerical. Ura față de lașitatea și mediocritatea burghezului care trădează poporul pentru bani devine ură față de regimul parlamentar—ură evidentă din
perioada lui socialistă, unde critică social-democrația
tocmai din cauza compromisului ei cu democrația parlamentară coruptă. Fascismul este astfel naționalism
etatist, dar revoluționar. Împotriva atomizării burgheze
a societății și fragmentării ei prin lupta de clasă socialistă, el exaltă corpul unificat al națiunii sub autoritatea
unui stat centralizat omnipotent condus de un partid

unic coordonat de voința de fier a liderului charismatic
identificat magic cu poporul (conform primei scheme iacobine). Este deci dificil să plasezi fascismul la dreapta
conservatoare când acesta agregă trăsături moderniste
ale stângii (revoluționarism, colectivism, anticreștinism
și cultul violenței purificatoare în dublă tradiție soreliană și leninistă).
Comunismul este antifascist și antiliberal. Fascismul
este anticomunist și antiliberal. Mistica statului fascist
este reacția la internaționalismul proletar, dar, în același
timp, la atomizarea burgheză. Critica democrației liberale este făcută în numele unei democrații pure opuse
democrației reprezentative prin faptul că poporul este
deja încarnat în șeful charismatic providențial care reface prin democrație plebiscitară „sacră” legătura cu poporul pierdută în democrația reprezentativă „profană”
în care interesele de grup burgheze și proletare sfâșie
corpul național în numele interesului individual sau de
clasă. Fascismul se vede astfel pe sine ca o democrație
mai pură ostilă simultan atât plutocrației burghezo-parlamentare cât și ideocrației comuniste.
„Când Mussolini ia puterea, este pentru a asigura autoritatea statului pe care nici monarhia, nici guvernul rezultat din alegeri regulare nu mai pot să o asigure. Dacă
obiectivul e unul clasic, această dublă neputință a instituțiilor tradiționale și reprezentative nu este, și nici mijlocul folosit împotriva ei. Remediul acestei paralizii va fi
puterea personificată de Duce, o putere nemaivăzută
până la acea dată—așa cum Partidul este invenția bolșevismului. Această invenție este de fapt o reinventare a
puterii încarnate în interiorul însuși al reprezentării care
părea să o excludă din principiu. Mussolini nu este un
general pucist. El nu este nici un om de partid destinat
să constituie brațul armat al unei clase destinate împlinirii istoriei. El nu trebuie să valideze nici un titlu tradițional, cu atât mai puțin unul religios. El nu are altă legitimitate decât cea reprezentată de Italia și italieni: «Tu
ești noi toți!» îl vor aclama mulțimile. Asta nu împiedică
ca, în interiorul logicii reprezentative el să dea corp unei
puteri constituind echivalentul vechilor puteri sacre, o
putere revoluționară capabilă să răstoarne «agnosticismul» și «iresponsabilitatea» puterilor liberale. Prin
figura puterii începe, în cazul italian, reinventarea seculară a formei religioase. Partidul și regimul urmează
acesteia, și ulterior ideologia”.29
Și pentru că separația puterilor divide poporul și îl lasă
victimă intereselor agonale, Ducele reface unitatea

27
Ernst Nolte, Războiul civil european, București, Corint, 2005.
28
Naționalismul italian de secol XIX a fost un naționalism modern, revoluționar și profund anticlerical deoarece statul papal reprezenta un obstacol pentru
unificarea statului italian modern. Mussolini a fost influențat de această tradiție.
29
Marcel Gauchet, op. cit., p. 248.
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poporului în statul regenerat, îi redă forțele alienate
unificând puterile statului (executivă, legislativă și judiciară): „Concepția fascistă asupra statului este atotcuprinzătoare; în afara statului nu pot exista valori umane
sau spirituale. Astfel înțeles, fascismul este totalitar, iar
statul fascist o sinteză și o unitate care include toate
valorile, care interpretează, dezvoltă și potențează întreaga viață a poporului”.30 „Totul în stat, nimic contra
Statului, nimic în afara statului” (discurs în Camera deputaților, 1927).
Luigi Sturzo (liderul partidului popular catolic) a descris
vizionar fascismul ca: „statolatria pagana e deificazione
della Nazione” („statolatrie păgână și deificare a națiunii”). Mussolini este un ateu provocator care îl sfidează pe Dumnezeu să-l ucidă pe loc dacă există. El acuza creștinismul de lașitate și de a fi o boală psihică. „În
Nietzsche el a găsit o justificare profundă pentru cruciada lui împotriva virtuților creștine ale smereniei, resemnării și bunătății”, dar aprecia conceptul de supraom
ca „suprem egoist care îl sfida atât pe Dumnezeu cât
și masele, care disprețuia egalitarismul și democrația,
și care credea că cel mai slab trebuie să cadă de pe zid
și dacă nu cădea suficient de repede trebuia împins31.
El opunea Vaticanul măreției unei Rome păgâne și îl
considera trădător, vinovat de divizarea națiunii italiene
și responsabil de minoratul istoric al Italiei prin supunerea papalității față de Imperiul german. Concordatul
cu Biserica a reprezentat o necesitate de Realpolitik și
nicidecum o afinitate ideologică. Moștenitor al anticlericalismului modern, fascismul se constituie ideologic
ca veritabilă „religie seculară”: eshatologie seculară a
renașterii naționale și a facerii Omului Nou prin focul
terorii apocaliptice exercitate de casta „sacerdotală” a
Partidului și de Șeful charismatic împotriva „inamicilor
revoluției”.
Cultul fascist promite puritatea, tinerețea, vitalismul,
victoria. Mussolini vrea să substituie eroismul sacrificial
spiritului plat-burghez. El vrea să substituie combativitatea străbunilor romani spiritului pacificator catolic: „Să
cucerească statul pentru ca pornind de la el să creeze
un nou popor—iată obsesia lui Mussolini”.32 Dar o astfel
de transformare ontologică epocală reclamă o credință
fierbinte și o disciplină rigidă care nu pot fi obținute decât prin ideologizarea intensă a societății și reprimarea
oricărei opoziții demobilizante. Mussolini se identifică
poporului ca și cum ar fi el însuși vox populi: „poporul
irumpe pe scena politică, alungă traficanții din templu și devine autorul propriului destin”. Și o spune clar:
30
31
32

„fascismul este o religie”—religie dedicată construcției
noii societăți a camaraderiei elitare edificate pe mitul
războiului și al violenței purificatoare împotriva dublului
materialism: burghez și comunist.
B. Practica totalitară
De la început, voluntarismul fascist se evidențiază prin
disponibilitatea de a folosi violența ca mijloc politic în
starea de excepție a efervescenței revoluționare. Apărarea patriei reclamă sacrificarea legii neputincioase
așa cum, în vechea Romă, un dictator militar era numit provizoriu în timp de război. Marșul asupra Romei
(octombrie 1922) prin care Mussolini ajunge la putere
aparține vechilor tactici de război. În fond fascismul a
oferit un sens mesianic ascendent foștilor combatanți
demoralizați de absurditatea nihilistă a războiului. Aceștia au aderat la noua religie politică aducând cu ei spiritul războiului în lupta politică regulară. Accesul practic
la putere nu ar fi fost posibil fără presiunea violenței
stradale squadriste—miliții locale organizate împotriva
spectrului bolșevic.
François Furet mai evidențiază faptul că Mussolini a reușit să smulgă puteri depline burgheziei și monarhiei
doar pentru că el câștigase deja puterea în societate
prin efortul agitației de stradă și a climatului de teroare
paramilitară întreținut de milițiile fasciste. Mobilizarea
maselor într-o mișcare revoluționată s-a stabilizat prin
controlul statului de către partidul unic. Într-un discurs
parlamentar decisiv din 1925, Mussolini declară că este
dispus să impună pacea cu forța la nevoie—semnalând
astfel instaurarea dictaturii și menținerea ei prin concentrarea aparatului de stat, a mașinii de supraveghere,
intimidare, teroare, poliție politică și economie de război.
Partidul fascist introduce totodată și educația patriotică în școli în care întruchiparea italianului autentic era
fascistul, Omul Nou, patriotismul fiind identificat cu fascismul iar fascismul cu cultul personalității lui Mussolini.
5.3.2. Nazismul german
A. Teoria totalitară
Mult mai radical-totalitară va fi însă doctrina nazistă.
Adolf Hitler pornește de la aceeași ură față de burghezia
coruptă și de la necesitatea de a suprapune națiunea cu
clasa muncitoare, realizată deja în fascismul italian. Dar
aici mistica statului (ca totalitate care armonizează opozițiile) va fi înlocuită cu mistica rasei, ca totalitate fatală
de ordin biologic. „Poporul” care deține un sens politic în
naționalismul de secol XIX este aici ancorat bio-politic
într-o metafizică naturalistă impregnată de coincidența
opușilor: un scientism darwinist de avangardă suprapus

Benito Mussolini, Fascism Doctrine and Institutions, Rome, Ardita Publishers, 1935, pp. 7-42.
Denis Mack Smith, Mussolini. A Biography, Knopf, 1982, p.12.
François Furet, Trecutul unei iluzii, op. cit., p. 191.
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pe o reconstrucție mitologică primordialistă și un afect
anti-burghez izomorf afectului comunist.33
Hitler nu se întoarce pur și simplu la virtuțile prusace
ale celui de-Al Doilea Reich, vinovat de altfel de a fi trădat rasa germană. Promisiunea revoluționară a lui Hitler
este să refondeze metafizic germanismul pe arianism—
ca puritate rasială arhaică ce precede alienarea istorică începută prin romanizare, creștinare și occidentalizare și desăvârșită în decadența burgheză și spectrul
comunizării.
1. Reacția se construiește în jurul resemnificării rasiale
a darwinismului social (selecția naturală, lupta pentru
existență și supraviețuirea celui mai puternic) ca luptă
nu doar între speciile animale, ci și ca luptă între rasele
umane; conceptul geopolitic al Lebensraum-ului trebuie
pus în legătură cu darwinismul: așa cum specia are nevoie de biotop, și rasa are nevoie de biotop, ca spațiu
vital. Ernest Renan a sesizat potențialul darwinismului
social atunci când avertiza că „triumful biologiei și al
darwinismului social va inaugura războaie zoologice”.
Deja Darwin va argumenta în Originea omului că rasele
superioare mai adaptate vor elimina încet rasele inferioare. Raseologia devenise o disciplină de avangardă a
epocii dominate de biologism. Succesul nazismului nu
poate fi conceput fără prestigiul pe care comunitatea
științifică a epocii l-a oferit ideologiei.
2. O a doua componentă provine din resemnificarea rasială criticii nietzscheene a moralei creștine în numele
„moralei stăpânilor”. Critica virtuților resemnării, milei și
a iubirii creștine este solidară cu elogiul virtuților marțiale ale rasei „hiperboreene”, a „bestiei blonde” care
devine arhetip al purității rasiale germanice precreștine34. Mistica rasei ariene încorporează spiritul creator
de civilizație. Ca și la Mussolini, și la Hitler Supraomul
ca individ excepțional ce transcende „morala sclavilor”
(creștină) și își dă sensul în imanență devine figură a
eroului. Axioma superiorității rasei ariene ca rasă stăpânitoare (Herrenrasse) este o sinteză între conceptul
nietzschean de morală a stăpânilor (Herrenmoral) și
conceptul unei rase superioare pure. Programele eugenice de tip Lebensborn apar ca auxiliar scientist-faustic
al misticii rasei ariene.
Nici Hitler nu poate fi considerat un „reacționar conservator”, el fiind profund ostil tradiției euro-creștine a Germaniei. Hitler este, în fond, un veritabil spirit

revoluționar nihilist, „maestru al suspiciunii”, convins,
în spirit nietzschean, de „falsitatea” radicală a tuturor
„valorilor spirituale” ale civilizației iudeo-creștine care
dizolvă voința de putere și noblețea rasei și este pătruns de nihilismul etic al distrugerii tuturor valorilor
anterioare. Argumentul lui Johann Chapoutot că această revoluție este profund reacționară deoarece dorea
o revenire completă la origine nu rezistă, deoarece și
revoluția comunistă dorea tot refacerea paradisului comunist pierdut35. În fond, revoluția nazistă căuta o rasă
pură primordială de dinaintea istoriei europene care trebuia zdrobită: cum să fie conservatoare o forță revoluționară care vrea să dinamiteze două milenii de tradiție?
„El luptă împotriva creștinismului în numele selecției
naturale. Vrea să răstoarne întreaga tradiție a Europei pentru a-i substitui domnia celor puternici asupra
celor slabi. Vrea să distrugă democrația nu în numele
clasei ci în numele rasei (...) abstracțiune scoasă din social-darwinism și devenită speranță de dominare a lumii (...) o idee transnațională a rasei plasată în centrul
unui program politic substituită ideii națiunii”. Inamicul
ipostaziat este evreul: „personajul oferă avantajul unic
de a încarna în același timp capitalismul și comunismul,
liberalismul și negarea sa. Sub forma banului el descompune națiuni. Sub masca bolșevismului le amenință și
existența. În el se întrupează cei doi dușmani ai național-socialismului, burghezul și bolșevicul, cele două
versiuni ale lui homo oeconomicus, cele două forme ale
materialismului modern”.36
Antisemitismul ontologic al lui Hitler este singular nu
doar prin „capacitatea de a uni contrariile”, ci și prin nihilismul soluției finale care evocă nimicirea evreilor (ce
ar stăpâni lumea prin capitalism și comunism) în numele
destinului arian al dominației mondiale, sfârșitul istoriei în versiunea milenarismului celui de-Al Treilea Reich.
Nazismul apare astfel ca gnoză politică maniheistă care
rezumă binar dramaturgia istoriei mondiale la coliziunea
și armaghedonul dintre forța ariană a luminii și forța semitică a întunericului. Alfred Rosenberg, filosoful oficial
al celui de-Al Treilea Reich, creează o adevărată filosofie a istoriei în care, dincolo de aparențe, esențială este
confruntarea gnostică ireductibilă a principiului arian cu
principiul semitic. Alfred Rosenberg oferă structura filosofică a nazismului ca veritabilă filosofie rasială a istoriei în care se confruntă două forțe metafizice: întunericul

33
„The worker in a capitalist state—and that is his deepest misfortune—is no longer a living human being, a creator, a maker. He has become a machine.
A number, a cog in the machine without sense or understanding. He is alienated from what he produces”, Joseph Goebbels / Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler.
Etwas zum Nachdenken, Munich, Frz. Eher Verlag, 1932).
34
Dar și a musulmanilor, preferați creștinilor datorită spiritului lor războinic. Adolf Hitler: „The Mohamedan religion too would have been much more compatible
with us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness”, citat de Albert Speer în Inside the Third Reich: Memoirs, Simon and
Schuster, New York, 1997, p. 96.
35
Johann Chapoutot, La révolution culturelle nazie, Gallimard, Paris, 2017.
36
François Furet, op. cit., pp. 203-204.
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și lumina, principiul semitic și principiul arian.
Este important de subliniat că Rosenberg vrea să anuleze sinteza creștină între Noul și Vechiul Testament
folosind ereziile gnostice ale lui Marcion, care a încercat
să „de-iudaizeze” Biblia considerând Vechiul Testament
ca operă a unui principiu rău—de unde și considerațiile
despre non-umanitatea semitică. Un celebru citat al lui
Hitler face din Isus un „luptător arian” cu „materialismul
semit”, gnoză politică ce a stat la baza efortului nazist
de a deconstrui și arianiza creștinismul „semitic”.37 Alfred Rosenberg a fost primit cu ostilitate în special în
cercurile eccleziale germane deoarece în lucrarea lui a
devenit vizibilă structura fundamental gnostică a metafizicii naziste. Ostilitatea a fost reciprocă, Rosenberg
aspirând la dizolvarea tuturor bisericilor creștine într-o
Reichskirche de obediență nazistă simbolizată de înlocuirea crucii cu zvastica. Alain Besançon a sesizat foarte just marcionismul nazist.38
În filigranul acestei filosofii putem vedea ambiția titanică de a contra-scrie revoluționar istoria de două mii
de ani a Europei din perspectiva eliberării elementului
arian de falsificarea semitică a rasei nobile ariene realizată în primul rând prin creștinare, apoi prin democratizare. Astfel, antisemitismul ontologic al nazismului unifică anticomunismul și anticapitalismul nazist (politic),
alături de anticreștinismul (metafizic).
B. Practica totalitară
Trecând de la ideologie la praxis-ul revoluționar, putem
observa pașii preluării puterii și ai construcției efective
a statului totalitar. Pe fondul instabilității politice, Hitler
numește guvernul dar reclamă dizolvarea Reichstag-ului
(parlamentul) și noi alegeri înainte să fie numit Reichskanzler (cancelar). Hindenburg, Reichspresident (președintele) acceptă. Prin această manevră, Parlamentul rămâne provizoriu fără puteri iar Hitler și Hindenburg pot
guverna prin ordonanțe de urgență (Notverordnungen)
emise fără aprobarea Reichstag-ului până la finalizarea
alegerilor. Libertatea presei și a adunării este limitată
în timpul campaniei electorale. Göring este numit șef
al poliției. El angajează zece mii de „polițiști auxiliari”
din rândul formațiunilor paramilitare SA și SS în serviciul
ordinii publice, politizând un pilon al statului.
După incendierea Reichstag-ului, celebra Lege de împuternicire (Ermächtigungsgesetz, 1933) împuternicește
executivul să emită legi fără acordul parlamentului, suspendând „provizoriu” separarea puterilor. La moartea
lui Hindenburg, Hitler este învestit cu puteri depline în
37
38
39
40

virtutea stării provizorii de excepție introduse de Legea
de împuternicire. Ca urmare, rând pe rând, toate contraputerile libere sunt totalizate în noul stat aservit unicului Partid al Führer-ului: guvernele Land-urilor, justiția,
armata, opoziția. Este important de sesizat că această
demolare a democrației reprezentative conține totuși,
subiacent, pretenția metafizică la o democrație mai
pură ilustrată în scufundarea sau identificarea mistică a
Führer-ului cu poporul. Deși Jacob Talmon nu asimilează
fascismul și nazismul conceptului de „totalitarism democratic”, credem că această subsumare este corectă.
„Acest Führerstaat, cum va explica Hitler într-un discurs foarte instructiv din 1937, deși nu este fondat pe
consultarea populară, este «cea mai frumoasă formă de
democrație care există». Führer-ul nu este delegatul
poporului, ci mult mai mult: este concretizarea personală a puterii poporului care își identifică propria voință
în el. Iată ce verifică plebiscitul. Este această legătură
cu democrația care face din dictatura hitleristă o putere
mult mai intens personală decât chiar fascismul musolinian. Fascismul este un etatism. Oricât de personificată ar fi puterea Ducelui, dimensiunea sa instituțională
rămâne fundamentală. Personificarea, am putea spune,
este destinată să confere vigoare instituției. Din contră,
în nazism, personificarea tinde să se degaje din instituție. Legătura Führer-ului cu poporul primează asupra
dimensiunii instituționale a funcției sale până în punctul de a o privi pe aceasta ca pe un obstacol, viața poporului neputând să se lase închisă în forme pietrificate.
Nazismul este un populism, conferind acestui termen
toată portanța de care este acesta susceptibil, prin condițiile în care se instaurează Führerstaat-ul”.39
Și aici se poate vedea că suprimarea separației puterilor
provine dintr-un maximalism ideologic care își închipuie
că este o democrație „pură” în opoziție cu democrația
parlamentară coruptă—adică același mecanism al „democrației totalitare” deja descris de Jacob Talmon40, prin
care tiranul se crede emanația nemijlocită a poporului
în această democrație rasială autentică. Din acest moment, revoluția nazistă poate să înceapă: prin acapararea statului de către partidul unic aservit liderului profetic și prin impunerea ideologiei naziste în toate sferele
societății prin propagandă și teroare. Natura nazismului
de a fi o gnoză politică maniheistă trăită în mod fanatic
explică de ce Endlösung (soluția finală) nu era un mijloc politic care putea fi tranzacționat rațional, ci era un
scop în sine irevocabil al apocalipticii naziste (așa cum

James Whisker, The Philosophy of Alfred Rosenberg. Origins of the National Socialist Myth, Costa Mesa Noontide, 1990.
Alain Besançon, Nenorocirea secolului, București, Humanitas, 2015, pp.103-105.
Marcel Gauchet, op. cit., p. 334.
Jacob L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, op. cit., pp. 38-42.
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un proces revoluționar de tranziție radicală de la forma
veche la forma nouă a societății, putem accepta, cel
puțin teoretic, posibilitatea construcției unui regim totalitar nu doar printr-un proces catastrofic revoluționar,
ci și printr-un proces gradual reformist. Adică nu doar
prin inginerie socială globală, ci și prin inginerie socială
progresivă (Karl Popper). Sau printr-o combinație între
comasarea progresivă a puterilor și comasarea revoluționară a puterilor.
Pentru decriptarea opacității viitorului ne poate ajuta
memoria (pedagogia prudențială a istoriei), dar combinată cu imaginația (pedagogia profetică a artei), mai ales
așa cum apare aceasta în discursul literaturii distopice.
Autori precum Dostoievski, Zamiatin, Orwell, Huxley,
etc. sunt astfel de „profeți” care ne ajută să imaginăm

observă François Furet). Mitul progresului, cultul științei
și al tehnicii moderne, un mit ancestral resemnificat în
rasism științific au fost dogmele acestei religii politice
utopice care a reușit instaurarea unui totalitarism distopic profund sinistru bazat pe respingerea nihilistă a
întregii tradiții teologico-politice occidentale care a culminat cu Holocaustul.
5.4. Totalitarismul viitorului: un experiment mental
Viitorul este nedeterminat. Nu știm de unde poate să
vină un nou totalitarism. Totuși, istoria este o pedagogie a umanității și chiar dacă ea nu se repetă absolut
identic, știm că oriunde vom înregistra un proces de
comasare a puterilor, acolo există un pericol totalitar.
Mai mult, deși procesul totalitar a fost istoric vorbind

Totalitarismul iacobin

Totalitarismul comunist

Totalitarismul fascist

Ideologie: Omul nou (le citoyen): mit mesianic
al libertății și egalității: „metafizica egalitară”
iacobină, participarea maselor la viața publică
prin „identitatea” puterii cu poporul;

Ideologie: Omul nou sovietic: societatea pură
fără clase mit mesianic al egalității complete,
expropriere, mobilizare totală a maselor în
clădirea comunismului și revoluția mondială;

Ideologie: Omul nou fascist: ideal al
comunității regenerate sau al rasei pure,
milenarismul Supraomului nazist în vederea
dominației rasei ariene;

Strategie: Ideea revoluției: naționalism civic
plus internaționalism (export de revoluție);

Strategie: Ideea revoluției mondiale (export de
revoluție, internaționalism  proletar)

Strategie: Ideea revoluției naționale (fascismul
italian) radicalizată ca idee rasială (în nazism)

Lupta de clasă:
antiaristocratică, anticlericală

Lupta de clasă:
antiburgheză, anticlericală

Lupta de rasă:
antisemită, anticomunistă

Partid: Concentrare putere: partid dominant
(iacobin) plus șef unic, cult al personalității:
Robespierre, Incoruptibilul.

Partid: Concentrare putere: monopartid plus
șef unic, cultul personalității: Secretar general al
Partidului, Tătucul

Partid: Concentrare putere: monopartid plus
șef unic, cultul personalității: Il Duce, Führer-ul.

Statul: instrument al poporului; Control total al
statului asupra societății și vieții private

Statul: instrument al clasei;
Control total al statului asupra societății și vieții
private

Statul: instrument al rasei,
Control total al statului asupra societății și vieții
private

Propaganda: Omniprezență ideologică  a
statului în vederea transformării radicale
a societății: liturghia puterii, sacralizarea
Revoluției ca voință generală a poporului, sediu
al binelui

Propaganda: Omniprezență ideologică a
statului în vederea transformării radicale
a societății: liturghia puterii, sacralizarea
Partidului (și implicit a șefului clarvăzător care
înțelege istoria)

Propaganda: Omniprezență ideologică a
statului în vederea transformării radicale
a societății: liturghia puterii, sacralizarea
Führerului ca impersonare a rasei ariene
regenerate

Controlul educației: distrugerea bisericilor,
ateism de stat, cultul „zeiței rațiunii”,
ideologizarea școlii, refacerea calendarului ca
mit al nașterii absolute a lumii noi.

Controlul educației: supunere totală din
copilărie, ideologizarea școlii, înregimentarea
tineretului (pionierii, Komsomol-ul), ateism de
stat.

Controlul educației: supunere totală din
copilărie, ideologizarea școlii, înregimentarea
tineretului (Hitlerjugend), anticlericalism
(persecutarea bisericii)

Opoziția: mitul complotului, vigilența
revoluționară și teroarea guvernamentală,
anularea opoziției

Opoziția: interzisă chiar și în Partidul unic,
epurarea continuă ca teroare de stat.

Opoziția: interzisă, supunerea totală și
teroarea contra dizidenților.

Inamicul: Legea suspecților, mitul fondator al
complotului aristocratic contrarevoluționar al
trădătorilor

Inamicul: teroarea de stat împotriva burgheziei,
culacilor, dar și a „deviaționiștilor” din Partid

Inamicul: evreul, care este simultan figura
capitalistului și a comunismului, dușmanii.

Teroare de stat: Omniprezență polițienească a
statului: Comitetul Siguranței Publice, vigilența
revoluționară (denunț) de la masacre spontane  
la tribunale revoluționare: ghilotina, Marea
Teroare.

Teroare de stat: Omniprezență polițienească
a statului: forțe paramilitare (spartakiștii), poliție
politică,  servicii secrete (NKVD), lagăre de
concentrare și de exterminare: Gulagul.

Teroare de stat: Omniprezență polițienească
a statului: forțe paramilitare (Squadristi, SA),
poliție politică, servicii secrete, (Gestapo),
lagăre de concentrare și exterminare:
Holocaustul.

Controlul economiei: indirect, intervenționism,
plafonare prețuri, legi antispeculă (iacobinism
burghez dar cu profunde accente sociale)

Controlul economiei: total, naționalizarea
proprietății, colectivizare (ferme de stat),  
economie planificată de stat

Controlul economiei: indirect (economie
de comandă, corporatism), taxă pe bogăție,
confiscări parțiale, naționalizări fabrici arme,
măsuri sociale
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modificării barierelor legislative care asigură securitatea datelor private. Excepția autorizată medical tinde
însă să devină regulă.

o varietate de scheme în care, în numele unui bine colectiv abstract, drepturile individuale pot fi, în stare de
urgență, suspendate. Combinând memoria și imaginația, istoria și arta, filosofia politică poate să identifice
contrastiv și contraselectiv ideea totalitară insinuată în
haosul dezbaterilor care frământă societățile libere.
Sarcina conceperii condițiilor de posibilitate ale unui totalitarism al viitorului reclamă așadar:
1. focalizarea gândirii pe mișcarea asimptotică, adică pe mijloacele sau instrumentalitatea oricărui regim
totalitar în asigurarea comasării puterilor în vederea
instaurării controlului total, deci pe noi exemplificări
materiale care ar putea actualiza definiția formală a
totalitarismului.
2. focalizarea gândirii pe azimut, adică pe scopul sau finalitatea oricărui regim totalitar de a desegrega puterile în vederea instaurării controlului statal total, deci pe
definiția formală a totalitarismului nu pe exemplificările
lui materiale.

2.
Din punct de vedere al scopurilor, un indicator de
alarmă totalitară este politizarea profundă a societății,
când ideologii care cred că totul este politic câștigă hegemonia într-o societate. Altfel spus, totalitarismul nu
va veni în aceeași formă istorică perimată sau discreditată, în cămăși brune sau roșii. Dar dacă va veni, el va
îmbrăca din nou forma unei ideologii atotcuprinzătoare
a progresului și a necesității istorice a abolirii trecutului în numele emancipării de „opresiune”. El va instaura
un nou maniheism bazat pe simplificarea limbajului. Va
fi o nouă formă istorică a „falsificării Binelui”, așa cum
caracteriza Alain Besançon utopia totalitară. Prin urmare trebuie să demistificăm pericolul comasării puterilor
ascuns în spatele oricăror intenții nobile care promit
purificarea lumii de trecutul „păcătos” în vederea unui
„viitor luminos”.
Un astfel de bine total cere noi dușmani și o elită salvatoare capabilă să trezească în oameni conștiința opresiunii. Ea va cere o nouă „răsturnare a tuturor valorilor”,
un nou control, chiar dacă difuz, al ideologiei, gândirii, vorbirii asupra statului și a societății. O asemenea
transformare, fie revoluționară, fie progresivă, va trebui
să se bazeze pe o intensă mobilizare, indignare și o „mânie revoluționară” care va instaura o „stare de urgență”
în care domnia legii va fi înlocuită cu indignarea morală.
Urgența justiției compensatorii care va legitima renașterea statului ideologic și relansarea demiurgiei Omului
Nou. Rescrierea istoriei, inventarea unui limbaj subversiv care inversează sensul tradițional, „poliția gândirii”,
transparența represivă, dar și posibilitățile cenzoriale
ale societății digitale sunt tot atâtea unghiuri de problematizare ale posibilității unei noi totalizări periculoase
a societății.

1.
Din punct de vedere al mijloacelor, un exemplu
contemporan de totalitarism de tip nou este „sistemul
de credit social” autorizat de guvernul chinez. Acesta
însă este grefat pe un totalitarism clasic de tip vechi.
Totuși, acest totalitarism digital arată potențialul extraordinar de control pe care tehnica actuală îl comportă.
Progresul obiectiv al tehnologiei informatice a creat
condițiile unei transparențe nemaivăzute a individului
în fața statului. Deși în societățile libere tehnica nu este
monopol guvernamental, este evidentă o convergență
normativă și performativă între cartelizarea progresivă
a Big Tech și monopolul legislativ al lui Big Government.
Deja se poate imagina un Panopticon digital al societății supravegherii. Condițiile tehnologice revoluționare
antrenează inevitabil condiții politice revoluționare. Dar
progresul tehnologic este echivalent cu un regres politic: societatea de mass-surveillance în care Big Data
va deveni aliatul, dacă nu chiar anexa lui Big Government sunt de natură să neliniștească. Odată cu starea
de urgență medicală, tehnica s-a mișcat în sensul asigurării unei soluții integrate (hard/soft) de monitorizare a temperaturii, de analiză, trasabilitate și alertare
în timp real a autorităților. Această evoluție îngrijorătoare duce astfel controlul statal până la nivel corporal,
subcutanat. Preocuparea dominantă este azi controlul
statal resemnificat în cheie pozitivă. Să nu uităm însă
că statul de drept s-a dezvoltat pe axioma Habeas Corpus: adică tocmai pe faptul că puterea arbitrară a statului se oprește în fața corpului uman. Aceste evoluții
indică faptul că starea de urgență este forțată în sensul
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în stat și controlul politic total al Partidului Comunist
asupra instituțiilor publice. Consecutiv, prin Decretul Nr.
221/30.08.1948 de înființare a Direcțiunii Generale a
Securității Poporului, aparatul de Securitate a primit,
în mod oficial, un rol hotărâtor în exercitarea efectivă
a puterii. Ulterior, printr-o legislație explicit represivă,
organele Ministerului de Interne au preluat atribuții ale
sistemului de justiție, funcționând, practic, ca o justiție paralelă. Deși primele două Constituții comuniste
(promulgate în 1948 și, respectiv, în 1952) prevedeau
faptul că nimeni nu poate fi condamnat fără o hotărâre judecătorească, o nouă legislație, care a luat inclusiv
forma unor decrete cu caracter secret, a permis organelor de Securitate și Miliție să declanșeze acțiuni masive de arestare, încarcerare, deportare sau internare în
lagăre și colonii de muncă, pe bază de simple liste și
în afara oricărei proceduri judecătorești. În același timp,
prin acte și decrete emise tot de Ministerul de Interne,
a fost anulat principiul fundamental al neretroactivității
actului de justiție, fiind incluse în categoria infracțiunilor și fapte care nu erau incriminate de legea penală la
momentul săvârșirii lor41.
Transformarea Securității și Miliției în organe de justiție
paralelă, care la comandă politică acționau în afara sistemului judecătoresc, și încălcarea principiului neretroactivității actului de justiție au avut ca efect arestări în
masă, deportări și internări în lagăre sau colonii de muncă. În urma listelor întocmite de ofițerii de Securitate
sau Miliție, au fost lipsite de libertate și reprimate fizic
grupuri largi de populație, între care membrii și simpatizanții vechilor partide istorice, foștii ofițeri ai armatei
regale, funcționarii statului român de dinainte de 1945,
preoții și monahii, în special ai cultelor desființate prin
lege, micii proprietari de ateliere sau magazine și, nu în
ultimul rând, țăranii care s-au opus colectivizării forțate.
De asemenea, arestările în masă și deportările au vizat
și grupuri constituite exclusiv pe criterii etnice—în special populația germană, deportată în principal în regiunea Donbass, pentru „munca de reconstrucție a URSS”.
Acest aparat represiv extins, care a inclus atât sistemul
juridic, cât și instituțiile militarizate ale statului, a funcționat pe baza unei legislații în care s-au operaționalizat noțiuni și concepte inedite: între „crimele și delictele contra siguranței interioare a statului”, descrise în
Art. 207–218 ale Codului Penal din 1948, s-a numărat
și „uneltirea contra ordinii sociale”, motivația cea mai
frecventă a arestărilor și încarcerărilor în primele două
decenii de după instalarea regimului comunist. Până în

III. Supravegherea informativă a populației și recrutarea
minorilor în timpul regimului comunist
Germina Nagâț
Membru în Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității
1. Creșterea rolului aparatului polițienesc în societatea
românească, după 1945
Instaurarea regimului comunist în România a fost rezultatul conjuncturii politico-militare și al stabilirii unui nou
raport de forțe între marile puteri învingătoare la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acapararea puterii
politice de către Partidul Comunist — declarat ilegal în
România până în septembrie 1944 — și schimbările radicale prin care a trecut societatea românească au fost
posibile doar prin intervenția directă, brutală și masivă
a aparatului polițienesc, a Securității și Miliției, în viața
comunității. Deși atribuțiile Ministerului de Interne au
suferit de-a lungul timpului modificări importante, rolul
major deținut de această instituție în instalarea și ulterior în funcționarea statului totalitar până în decembrie
1989 a rămas unul decisiv, fapt care constituie una dintre trăsăturile definitorii ale regimului comunist.
Transferul de putere către o nouă clasă politică, desființarea partidelor istorice, desființarea proprietății private (începând cu marea industrie și sistemul bancar, continuând apoi cu comerțul și micile proprietăți agricole),
cenzura, interzicerea unor culte religioase și controlul
total exercitat asupra celor rămase legale, sunt acțiunile decisive care au însoțit instalarea regimului comunist
în România, după abolirea monarhiei și sub auspiciile
generate de prezența militară sovietică în țară, în urma
semnării Convenției de Armistițiu între țara noastră și
Comisia Aliată de Control, în septembrie 1944. Până
la înființarea oficială a Securității Statului, în august
1948, au fost epurate, în valuri succesive, toate instituțiile centrale ale statului, între care au avut prioritate
Ministerul Justiției, Poliția și Jandarmeria. Fiecare etapă
a „curățării” instituțiilor de persoane neafiliate Partidului Comunist a însemnat noi „arestări preventive”, astfel
încât, la momentul instaurării Republicii Populare, odată cu abdicarea regelui Mihai I pe 30 decembrie 1947,
organele Ministerului de Interne dobândiseră și exercitaseră deja, în mod discreționar și la comandă politică,
puteri sporite în cadrul societății românești.
În textul noii Constituții, promulgată în aprilie 1948,
s-a consfințit revocarea principiului separării puterilor

41
Dorința de a da un ritm cât mai alert internărilor în coloniile de muncă a generat categoria „pseudo-infracțiunilor”, fără precedent în jurisprudența românească: „Trebuie să fie
clar că în unitățile de muncă trimitem pe cei care nu se pot încadra în textul de lege”.
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publică a adversarilor politici, ci prevenirea acțiunilor
considerate destabilizatoare. Această nouă etapă
a debutat odată cu decretul de eliberare a deținuților
politici din închisori, în aprilie 1964 și, în plan instituțional, odată cu schimbarea conducerii Securității și Miliției. Epilogul luptei pentru putere la vârful conducerii
PCR după moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a inclus
și o anchetă internă privind „abuzurile și crimele” comise de organele Ministerului de Interne în mandatul lui
Alexandru Drăghici. Ancheta nu a vizat însă, în niciun
caz, pedepsirea reală, prin aducerea în justiție a vinovaților pentru sutele de mii de victime ale represiunii din
perioada 1945–1964, ci doar transmiterea unui semnal
privind câștigătorii bătăliei între generații la conducerea
Ministerului de Interne.
Dosarele din arhiva CNSAS, desecretizate și puse în
circuitul civil odată cu promulgarea Legii 187/1999
privind accesul persoanelor la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică, atestă această
schimbare majoră, petrecută după 1965, comentată de
majoritatea istoricilor perioadei drept „un dezgheț real”.
Diferența constă într-o nouă viziune asupra muncii de
Securitate și implicit asupra relației cu cetățenii: rolul
aparatului Ministerului de Interne a rămas la fel de activ
în privința aplicării politicii Partidului Comunist, numai
că obiectivul principal l-a constituit prevenirea, și nu
reprimarea acțiunilor ostile regimului. Nu în ultimul
rând, crearea aparenței de legalitate și legitimitate a acțiunii ofițerilor a influențat decisiv modul de
lucru și impactul activității informativ-operative asupra
societății românești.
Astfel, după 1965, organizarea internă și metodele de
lucru ale Securității s-au modificat așa încât să permită o prevenție cât mai eficientă a gesturilor și acțiunilor protestatare, și chiar a exprimării opiniilor critice la
adresa politicii lui Nicolae Ceaușescu. Toate unitățile și
compartimentele Securității și Miliției, indiferent de profilul specific de muncă, aveau obligația să urmărească
și să împiedice apariția și diseminarea „comentariilor cu
conținut dușmănos sau ostil” (i.e., comentariile critice
sau informațiile care contraziceau propaganda oficială),
astfel încât nemulțumirile să nu devină acute, iar „manifestările dușmănoase”, adică atitudinile de opoziție față
de regim, să nu escaladeze și să nu declanșeze acțiuni
de protest.
Activitatea structurilor din componența Securității a
fost reorganizată și reglementată, prin ordine și dispoziții menite să susțină intervențiile de tip „preventiv”.

1964, sub acuzația de uneltire contra ordinii sociale au
fost eliminați din viața publică (de multe ori, asta însemnând chiar eliminarea fizică) toți cei suspectați de opinii
critice sau de atitudini ostile noii puteri. Prin Decretul
Nr. 6/13.01.1950, s-au înființat unitățile de muncă forțată, în care zeci de mii de persoane au fost „internate”
în scopul „reeducării” și integrării lor viitoare în regimul
de democrație populară42. Un alt act normativ foarte
important a fost Decretul 469/1957, care pedepsea cu
închisoarea nu doar săvârșirea sau intenția de săvârșire a unor fapte considerate drept ostile regimului, ci și
omisiunea de denunț.
Arestările, deportările și internările în coloniile de muncă la ordinul Securității, fără posibilitatea unei apărări în
justiție, precum și obligativitatea instituită prin lege de
a semnala Securității orice atitudine critică sau gest potențial ostil politicii oficiale au generat în rândul populației atmosfera de teroare care a caracterizat primele
două decenii ale regimului comunist din România. Perioada 1945–1964 este reprezentativă pentru acest fenomen foarte grav, prin implicațiile sale pe termen lung,
și anume creșterea fără precedent a rolului Ministerul
de Interne în mecanismul de exercitare efectivă a puterii, prin intermediul principalelor instituții care intrau în
componența sa: Securitatea, Miliția și Direcția Generală
a Penitenciarelor, Coloniilor și Unităților de Muncă. Aparatul polițienesc a fost învestit cu puteri nelimitate, purtătorii uniformei de Securitate sau Miliție putând stabili
vinovății și aplica pedepse, de unii singuri. În această
situație fără precedent în istoria statului român, serviciile secrete și organele de ordine publică au fost autorizate să intermedieze relația politicului cu cetățenii și să
controleze în mod direct toate aspectele vieții sociale,
economice și culturale. Angajații Ministerului de Interne
s-au substituit organelor de justiție, au emis legi și decrete în locul puterii legislative și au exercitat un control
discreționar asupra persoanelor și asupra comunităților.
2. Supravegherea informativă a populației, în perioada
1965-1989. Contextul operativ al recrutării minorilor
După 1965, modul de relaționare a aparatului de Securitate și Miliție cu restul societății a trecut într-o nouă
etapă, identică din perspectiva intensității și anvergurii
controlului, dar substanțial diferită sub aspect metodologic. Puterea Partidului Comunist fiind bine consolidată, ca efect al terorii din primele două decenii ale
noului regim, după 1965, obiectivul declarat al Securității nu a mai fost reprimarea sau „extragerea” din viața

42
În HCM 729/1951, care reglementa statutul Direcției Generale a Penitenciarelor și Coloniilor și Unităților de Muncă, se utilizează expresia „îndepărtarea pe cale
administrativă din societate”.
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Metodele utilizate de ofițeri au fost mai puțin violente,
însă au devenit din ce în ce mai persuasive și, cel puțin
la nivel declarativ, mai „legaliste”. Chiar și textul jurământului militar proclama „respectarea Constituției și
a legilor țării”. Prevenția eficientă era condiționată
însă de cunoașterea „stării de spirit” a populației,
în toate straturile sociale și mediile profesionale,
fără excepție. Obligația monitorizării stării de spirit
revenea tuturor unităților și compartimentelor centrale
sau locale, indiferent de profilul de muncă principal, iar
pentru îndeplinirea acestei sarcini a fost extinsă substanțial „baza de lucru” (însemnând categoriile de persoane și probleme de interes operativ). A cunoaște starea de spirit însemna, pentru ofițerul de Securitate, să
primească în primul rând informații despre comentarii și
opinii cu conținut sau implicații politice, precum și despre atitudinile față de conducerea României, indiferent
de mediul socio-profesional în care erau exprimate43.
Consecința firească a acestor schimbări în obiectivele
și metodele de lucru ale Securității a fost extinderea
rețelei informative (i.e. creșterea numărului de informatori). Sursa umană a fost dintotdeauna principalul mijloc
operativ, ceea ce explică și existența planului anual de
recrutări, în toate instituțiile și mediile profesionale, recrutări fără de care nu se puteau acoperi toate prolemele de interes.44 Recrutarea colaboratorilor din rândul
elevilor a făcut parte din strategia Securității de
atingere a acestui obiectiv major, al „cunoașterii
stării de spirit, în scopul prevenirii manifestărilor
și acțiunilor ostile orânduirii socialiste în rândul
populației”.

obligația de a controla informativ cu prioritate „mediile
protejate”, instrumentând atât dosare individuale pentru cei care lucrau în anumite domenii, cât și dosare tematice, numite „dosare-problemă”, constituite la nivel
național. În această categorie intra și Problema Învățământ, alături de alte teme cărora li s-au dedicat dosare
„de problemă” (Artă-Cultură, Presă, Justiție, Culte-Secte,
Sănătate, etc.), dosare deschise atât pentru cunoașterea stării de spirit a populației în general, cât și pentru
controlul asupra mediilor profesionale considerate mai
„sensibile” din punct de vedere ideologic.
Pentru culegerea de informații în „problema învățământ”, se recrutau atât cadre didactice și pedagogi, cât
și elevi, în majoritate minori. În cazul lor, vârsta cel mai
frecvent întâlnită în documentele din arhiva CNSAS
este de 16–17 ani (clasele IX și X de liceu), dar sunt și
numeroase situații în care recrutarea a avut loc în ultimul an de gimnaziu (la 14–15 ani). Creșterea treptată a
numărului de colaboratori din rândul elevilor și mai ales
caracterul sistematic al acestei activități au condus, la
începutul anilor ’80, la standardizarea documentelor
care consemnau introducerea minorilor în rețea. Altfel
spus, recrutarea elevilor ajunsese atât de extinsă, încât
s-au tipărit formulare tipizate pentru Angajamentul de
colaborare (care urma să fie doar completat și semnat
de minor), cât și pentru Fișa personală, pe care o întocmea ofițerul.
Introducerea minorilor în rețeaua de colaboratori ai Securității respecta aceleași reguli și norme de lucru valabile pentru recrutarea adulților. Elevul era studiat și
verificat de ofițer, prin investigații și culegere de informații primare despre el și familie, datele fiind consemnate într-o fișă-tipizat, care cuprindea, între altele, următoarele rubrici: o scurtă caracterizare a elevului care
urma să fie recrutat (calitățile fizice și psihice, cu accent
pe memorie, perspicacitate, sociabilitate); situația școlară (erau preferați cei cu rezultate bune la învățătură
și fără sancțiuni sau note scăzute la purtare); datele
personale și profesionale ale părinților (profesia, locul
de muncă) și nu în ultimul rând, afilierea lor politică. În
fișa-tip completată și semnată de ofițer figurau și rubrici destinate evaluării activității colaboratorului-elev,
însoțite de recomandări de păstrare în rețeaua informativă, la terminarea studiilor liceale, sau de abandonare,
după caz. Cazurile de recrutare a elevului „pe bază de
material compromițător”—altfel spus, prin constrângere
sau prin folosirea ca mijloc de presiune a unor probleme

3. Recrutarea „colaboratorilor din rândul elevilor”
Extinderea rețelei informative prin recrutarea persoanelor din mediul școlar, cu precădere a elevilor de liceu,
a devenit o activitate curentă și o sarcină de serviciu
pentru ofițerii de Securitate în special în ultimul deceniu al regimului comunist. Fenomenul a fost prezent și
anterior anilor ’80, însă nu cu aceeași anvergură generată de obligativitatea raportării periodice a unor bilanțuri
în creștere, impuse de conducerea Securității și a PCR.
Devenită sarcină prioritară, supravegherea informativă
a unităților de învățământ, la toate nivelurile, potrivit
organigramei revenea Direcției I (informații interne) și
compartimentelor cu același profil din unitățile teritoriale (Serviciul 1 din fiecare inspectorat județean de Securitate). Ofițerii specializați în informații interne aveau

43
Un ordin al lui Tudor Postelnicu, ministru secretar de stat și șef al Direcției Securității Statului în perioada 1978–1987, ulterior ministru de Interne, preciza foarte clar că
„trebuie identificate în localități, medii, obiective, toate elementele pretabile la acțiuni protestatare”; „Toți lucrătorii de Securitate și Miliție trebuie să cunoască persoanele care au
devenit, chiar și peste noapte, nemulțumite că nu li s-au rezolvat cererile, scrisorile, reclamațiile, dar mai ales pe cei care sunt semnalați de rețeaua informativă. O subliniere aparte se
impune pentru cei care uzează de prevederile Conferinței de la Helsinki, cu privire la drepturile omului, și cei care provoacă, inițiază sau incită la stări de spirit conflictuale”.
44
Un ordin al Consiliului de Miniștri din 1961 stabilea ca normă pentru fiecare ofițer un număr de 15 agenți recrutați și 10 acțiuni de urmărire deschise, în fiecare an.
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legate de situația școlară sau de disciplină—erau mult
mai puțin frecvente decât colaborarea „pe baza sentimentelor patriotice”.
Această ultimă sintagmă, care sugerează în mod eronat că acceptarea colaborării ar fi fost o opțiune liber
asumată de minorul recrutat, ține de retorica specifică
mecanismului propagandistic prin care s-a creat aparența de legitimitate și legalitate a activităților Securității. De cele mai multe ori, recrutarea avea loc în incinta unității de învățământ, sau într-un spațiu din cămin
(în cazul liceelor cu internat). Sub un pretext oarecare,
elevii erau convocați pentru o discuție într-o încăpere
care trebuia să asigure, obligatoriu, discreția și conspirativitatea contactului cu ofițerul45. Evident, întregul
proces depindea de participarea directă și, implicit, de
complicitatea conducerii școlii sau a liceului. Ca și în cazul celorlalte categorii de surse introduse în rețea, pasul
decisiv al recrutării era semnarea Angajamentului, fie în
formatul gata tipărit, fie dictat de ofițer și scris de mâna
minorului.
Textul standard al Angajamentului semnat de colaboratorii recrutați din rândul elevilor era următorul: „Considerând că apărarea patriei, a securității statului constituie
o obligație patriotică a întregului popor, înscrisă în Constituție, subsemnatul..., din instituția de învățământ...,
elev în anul ..., mă angajez să sprijin în mod secret,
organizat, activ și sincer organele de securitate
în activitatea pe care o desfășoară pentru prevenirea,
descoperirea și lichidarea infracțiunilor îndreptate împotriva securității statului, pentru combaterea oricăror
manifestări care afectează interesele orânduirii noastre
socialiste. Despre această colaborare nu voi discuta
cu nimeni, indiferent de persoană, vârstă, funcție
sau grad de rudenie și nu voi abuza în niciun fel de
legătura cu organul de securitate (subl. m.)”.
Elementul-cheie, în jurul căruia se concentrează aspectul juridic al folosirii minorilor ca surse în rețeaua informativă a Securității, este caracterul secret al relației
cu ofițerul de Securitate și interdicția categorică de o
semnala părinților sau tutorilor legali. O „deconspirare”
voită sau accidentală în fața părinților constituia nu
doar un motiv de abandonare imediată a informatorului, ci și un incident profesional cu posibile consecințe
pentru ofițer. Deși din motive diferite, obligația păstrării
conspirativității era esențială pentru ambii „parteneri”
și se aplica tuturor persoanelor recrutate, indiferent de

vârstă. Studierea înaintea recrutării avea, între altele,
și acest scop, al evaluării „candidatului” din perspectiva
capacității lui de a păstra secretul absolut al viitoarei
colaborări.
În foarte multe situații, după recrutare, ofițerul de legătură putea renunța la contactul direct cu elevul, apelând la un intermediar civil, numit în limbajul Securității
„rezident”. În ierarhia colaboratorilor, rezidentul era cel
mai bine plasat, sub aspectul încrederii de care beneficia: putea primi note informative în locul ofițerului,
putea trasa diverse sarcini și monitoriza îndeplinirea
lor. Numele conspirativ al rezidentului se nota într-o
rubrică distinctă din fișa tipizată a elevului recrutat și
în antetul notelor informative pe care acesta i le preda
ulterior. De regulă, rezidentul făcea parte din personalul
unității de învățământ—putea fi cadru didactic, pedagog
sau personal auxiliar. Important era să cunoască foarte
bine mediul în care elevul era dirijat și să poată interveni, în anumite situații, ca „împuternicit” al ofițerului de
legătură.
Sarcinile trasate colaboratorului-elev nu erau substanțial diferite de cele destinate altor surse folosite în
„Problema Învățământ”. Minorul putea furniza informații—uneori foarte utile din punct de vedere operativ—
despre colegi, profesori, conținutul orelor, discuțiile și
preocupările colegilor, planurile de viitor, problemele de
familie, etc. Orice informație care contribuia la evaluarea „stării de spirit” din unitatea de învățământ sau din
mediul în care sursa avea acces putea fi utilă. De cele
mai multe ori însă, sarcinile dispuse de ofițer sau de rezident se refereau explicit la ascultarea și răspândirea
știrilor difuzate de posturile de radio străine, în special
Europa Liberă46, la „comentariile ostile” sau „manifestările dușmănoase” ale celor din anturaj. Alte subiecte de
mare interes erau intențiile de „evaziune” (termenul se
referă la plecarea ilegală din țară), dar și „preocupările
cosmopolite”, bancurile politice, bișnița cu obiecte greu
de procurat, în special cele de proveniență străină, jocurile de noroc, etc.
Informațiile furnizate de minorii recrutați (fie sub formă de note scrise, fie verbal) erau exploatate în funcție
de conținut și de valoarea lor operativă—de regulă, cele
care priveau chestiuni administrative sau organizatorice erau semnalate conducerii unității de învățământ
sau inspectoratului școlar. Notele sau rapoartele cu
adevărat importante se refereau însă la probleme sau

45
Fragment din fișa unui colaborator-elev, recrutat la vârsta de 17 ani pentru supravegherea colegilor și profesorilor de la Grupul Școlar Electroaparataj, din București, activ în
rețea între 1977–1980: „În urma aprobării conducerii profesionale, s-a trecut la recrutarea numitului P.M. /.../ Recrutarea s-a efectuat într-o încăpere a școlii generale nr. 51, după-amiază,
având toate condițiile realizării scopului propus de noi. /.../ Cu această ocazie, candidatul mi-a sesizat unele aspecte din rândul colegilor săi de școală, cât și cu privire la numita G.F.,
cunoscută că întreține relații cu cetățeni străini. De comun acord am stabilit numele conspirativ „Mihu”, data și locul viitoarei întâlniri”. – ACNSAS, dosar R 65755, f. 3.
46
„Sursa a furnizat material scris și informații despre colegi de-ai săi, care practică jocuri de noroc, audiază și colportează știri de la posturile de radio reacționare. Pe baza
informațiilor s-au întocmit materiale către conducerea liceului și organul UTC municipal”. – ACNSAS, dosar R 293006, f. 14.

029

F EST I VA LU L D E I D E I U N S E T T L E D

situații cu posibile conotații politice. În esență, tot ce
avea legătură cu „starea de spirit”, cu „comentariile ostile” sau cu „manifestările dușmănoase” față de regim era
transmis mai departe, pe cale ierarhică, atât în interiorul
Securității, cât și organelor de partid, care evaluau situația și adoptau anumite măsuri. Faptul că informația
provenea de la un colaborator minor, cu puțină experiență, nu diminua ab initio valoarea sau importanța ei
operativă. Dovadă stau acțiunile în constatarea calității
de colaborator al Securității, inițiate de CNSAS pe numele unor persoane verificate în interes public și care,
după împlinirea vârstei de 16 ani (dar anterior împlinirii
vârstei de 18 ani!) au furnizat informații care întrunesc
criteriile legale pentru încadrarea în această categorie.
Activitatea minorilor recrutați se evalua periodic de către ofițerul de legătură, chiar dacă relația era intermediată de un rezident. Bilanțul activității colaboratorilor
minori diferă de la caz la caz, ca și în privința surselor
recrutate din rândul adulților. În fișele-tipizat sau în alte
documente, emise de regulă la interval de 1 an, se consemna numărul întâlnirilor, al notelor informative furnizate și mai ales valoarea lor. Din rapoartele de analiză
rezultă că numărul întâlnirilor cu ofițerul și al notelor
întocmite putea varia, de la 7–8 la peste 30 într-un an
școlar, dar la fel de importante erau tipul de informații
furnizate, modul în care au fost valorificate sau exploatate, seriozitatea și mai ales păstrarea conspirativității. 47 Absența de la întâlniri, ezitarea de a da notele în
scris, eschivările sau un comportament suspect din partea elevului atrăgeau după sine abandonarea, cu consemnarea în evidențe a motivului scoaterii din rețeaua
informativă.48
Scoaterea colaboratorilor-elevi din rețeaua Securității
se motiva în scris de ofițerul de legătură și trebuia aprobată de superiori, la momentul încetării relației cu sursa
și al închiderii propriu-zise a dosarului. Cele mai frecvente motive de abandonare erau absolvirea liceului,
începerea stagiului militar sau al studiilor universitare,
„lipsa posibilităților informative” sau mutarea din localitate.49 Situațiile de refuz explicit al colaborării, la această categorie de vârstă, erau extrem de rare și pot fi mai
degrabă deduse, decât regăsite ca atare în documente.

Cel mai frecvent însă, ofițerul recomanda menținerea
sursei în rețea, după începerea stagiului militar sau
după intrarea tânărului „în câmpul muncii”, dosarul fiind
transferat altei unități a Securității (în cazul soldaților
în termen, se transfera Direcției IV—contrainformații
militare).
Această continuitate, fie ea și birocratică, pune recrutarea minorilor într-o altă perspectivă: practic, o așază
la temelia viitoarei construcții a rețelei informative, ca
o metodă sigură prin care, dincolo de rezolvarea unor
sarcini de moment și îndeplinirea unei norme de lucru,
ofițerii de Securitate asigurau „formarea” și „educarea”
timpurie a surselor, care vor fi preluate și folosite ulterior cu mai multă ușurință, de-a lungul carierei, în medii profesionale și sociale dintre cele mai diverse. Din
punctul de vedere al activității operative, consecințele
nu puteau fi decât benefice, pe termen lung. Implicațiile sociale, etice și juridice ale recrutării minorilor sunt
însă cu totul altele, privite din perspectiva unei societăți democratice.
4. Aspecte etice și juridice ale includerii minorilor în rețeaua informativă
Așa cum am arătat deja, aparența de legitimitate și legalitate a recrutării minorilor se crea chiar din momentul
semnării Angajamentului de colaborare, din textul căruia nu lipsea invocarea Constituției și a legilor țării. Desigur, niciun articol din legea fundamentală sau dintr-o
altă normă juridică valabilă în statul român nu instituia
obligația cuiva, indiferent de vârstă, de a da informații
Securității „în mod sincer, organizat și secret”, mai ales
prin asumarea unei alte identități. Din acest motiv, invocarea unor constrângeri legale inexistente și mai ales
invocarea lor în relație cu un minor întrunește toate
caracteristicile unei înșelăciuni: un elev de 16–17 ani nu
putea avea cunoștințele juridice necesare pentru a respinge solicitarea ofițerului și nici nu se putea sfătui cu
părinții sau tutorii legali, câtă vreme relația era declarată de la bun început și în mod categoric „secretă”. La
asta se adaugă și restul factorilor de persuadare, care
țin de circumstanțele în care se făcea efectiv recrutarea:
într-o instituție oficială (școală, internat, club sau atelier
școlar), cu participarea sau complicitatea unei persoane

47
„P.G.M. a fost recrutată în calitate de colaboratoare în problema elemente ostile din domeniul învățământului. În perioada colaborării, nu a dat dovadă de maturitate și
seriozitate. Se prezenta la întâlnirile cu ofițerul de securitate după mai multe insistențe, acuzând de fiecare dată lipsa timpului, deși în mai multe rânduri se afla în parcul orașului, cu
colegii de clasă. De asemenea, a refuzat să scrie notele informative, furnizând totuși date care s-au exploatat la informarea conducerii liceului, a Inspectoratului Școlar și a organului de
partid”. – ACNSAS, dosar R 293006, f. 3.
48
„În 1984, prin mijloacele specifice muncii de securitate s-a stabilit că susnumitul s-a adresat Bibliotecii Franceze din București și a avut un mod de comportare
necorespunzător, de competența organului de miliție”. – ACNSAS, dosar R 293006, f. 33.
„Pe timpul satisfacerii stagiului militar, a făcut mai multe semnalări verbale, însă fără interes operativ, manifestând indiferență sau comoditate față de munca operativă. Deși a fost
contactat de mai multe ori și i s-au trasat sarcini pe lângă diferite persoane, acesta nu le-a îndeplinit, afirmând că nu are nimic de semnalat”. – ACNSAS, dosar R 293006, f. 1.
49
„De la recrutare și până în prezent, colaboratorul elev «Nelu» a furnizat materiale informative privind starea de spirit din comuna Valea Argovei, precum și unele aspecte
negative din cadrul școlii generale din comună. A dovedit preocupare și interes în culegerea de informații, nu a deconspirat legătura cu organele de securitate. A fost punctual la întâlniri,
furnizând de fiecare dată materiale informative. Întrucât cel în cauză de la terminarea școlii generale de 10 ani din comuna natală a reușit la școala profesională Metaloglobus din
București, propunem scoaterea lui din cadrul rețelei informative /.../” – ACNSAS, dosar R 165615, f. 9.
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cu autoritate (profesor, director, pedagog) și în fața unui
text în care se vorbea despre „Constituție și legile țării”.
În aceste condiții, ipoteza că un elev de 16–17 ani ar fi
putut avea discernământul și prezența de spirit să refuze recrutarea este, în mod evident, nerealistă.
În pofida acestor circumstanțe, contribuția colaboratorilor-elevi la buna funcționare a sistemului și a aparatului
represiv comunist nu a fost deloc neglijabilă. Notele pe
care minorii le furnizau, cu sau fără zel, aveau de multe
ori valoare operativă, conținutul lor nefiind cu nimic mai
prejos decât al celor preluate de la informatorii adulți.
Însă chiar și dacă materialele ar fi fost fără valoare, „antrenamentul” pe care sursele îl făceau în adolescență
facilita ulterior relația conspirativă cu organele de Securitate, într-o altă etapă biografică și profesională. Am
în vedere nu doar transferul birocratic al dosarului de
rețea și preluarea în legătura altui ofițer, cât mai ales
faptul de a li se fi indus deja, de la o vârstă foarte fragedă, iluzia colaborării cu Securitatea ca activitate cetățenească obligatorie și mai ales legală. Din acest motiv,
o reevaluare a situației la vârsta maturității și un refuz
al continuării relației cu poliția secretă a statului comunist, din considerente etice sau juridice, erau foarte puțin probabile.
În prezent, legea care reglementează deconspirarea colaboratorilor Securității prin verificări de interes public
dezincriminează persoanele care nu împliniseră vârsta
de 16 ani la data furnizării de informații50. În cazul lor,
actul administrativ eliberat de CNSAS (adeverința de
necolaborare) prezintă in extenso toate documentele
identificate în arhivă, dar instituția nu inițiază acțiunea
de constatare a calității de colaborator. Altfel spus, indiferent de „valoarea” notelor informative și de conținutul
lor, dacă au fost furnizate la o vârstă mai mică de 16
ani, se consideră că ele nu aparțin unui colaborator al
Securității în sensul legii, deși fac obiectul comunicării (și, implicit, al expunerii!) publice, de vreme ce toate
adeverințele emise de CNSAS se postează obligatoriu
pe site-ul instituției. Pentru cei care au dat informații
în intervalul de vârstă 16–18 ani, dacă aceste informații
întrunesc criteriile legale, Consiliul se adresează Curții
de Apel București, instanța de contencios administrativ
care constată calitatea de colaborator al Securității. Altfel spus, colaboratorii minori sunt repartizați, prin modul de aplicare și prin efectul legii, în două categorii, în
funcție de vârsta la care au dat informații organelor de
Securitate—înainte sau după împlinirea a 16 ani.
Numărul celor vizați de aceste verificări nu este deloc neglijabil. Minorii care aveau 16–17 ani în ultimul
50

deceniu al dictaturii comuniste sunt acum la o vârstă
activă, reprezintă o categorie importantă în viața comunității, iar trecutul lor este considerat relevant pentru ocuparea anumitor funcții sau demnități publice (în
special cele rezultate în urma procesului electoral). Cu
toate astea, problema recrutării minorilor de către Securitate nu a făcut încă obiectul unei examinări și mai ales
a unei abordări juridice îndreptată către ofițerii care au
conceput și aplicat pe scară largă această „măsură operativă”, cu un impact foarte distructiv asupra corpului
social și prin care s-au încălcat mai multe prevederi ale
legislației internaționale în materia drepturilor omului.
5. Concluzii
În primele două decenii după instaurarea regimului comunist în România, organele de Securitate și Miliție au
fost învestite cu puteri extinse în raport cu populația civilă, printr-o legislație cu profund caracter represiv, care
anula sau încălca mai multe norme și principii fundamentale de drept (separația puterilor în stat, neretroactivitatea legii, dreptul la apărare și la un proces echitabil
în justiție). Practic, s-a instituit o relație de putere și de
control discreționar al serviciilor secrete asupra cetățenilor, situație fără precedent în istoria României.
După 1965, obiectivele și metodele de lucru ale Securității au suferit modificări importante în noul context politic, al unui regim comunist consolidat. Scopul declarat
al activității structurilor din componența Ministerului
de Interne, între care se număra și Direcția Securității
Statului, a fost prevenirea „manifestărilor ostile” și a acțiunilor de protest. Din acest motiv, supravegherea informativă a populației s-a extins permanent, prin creșterea numărului persoanelor urmărite și diversificarea
tematicii de interes pentru culegerea de informații.
Pentru „cunoașterea stării de spirit” în instituțiile de învățământ și în alte medii considerate drept vulnerabile
sau expuse ideologic, s-a impus măsura extinderii rețelei informative a Securității prin recrutarea colaboratorilor din rândul elevilor (în special a elevilor de liceu).
În ultimul deceniu al regimului comunist, majoritatea
recrutărilor au vizat minori în vârstă de 16–17 ani (clasele IX și X de liceu). Relația ofițerilor de Securitate cu
minorii recrutați s-a bazat în primul rând pe o deplină
conspirativitate și pe interdicția de a semnala situația
părintelui sau tutorelui legal.
În prezent, legislația română în materia deconspirării Securității și a colaboratorilor săi dezincriminează transmiterea de informații înainte de împlinirea vârstei de 16
ani. Totuși, legea prevede prezentarea documentelor
identificate în arhivă, în textul actului administrativ

OUG 24/2008, privind accesul persoanelor la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată prin Legea 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.
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eliberat de CNSAS (adeverința de necolaborare) care se
comunică public, și pe de altă parte permite includerea
în categoria colaboratorilor a minorilor care au furnizat
informații Securității, în intervalul de vârstă 16–18 ani.
În privința ofițerilor de Securitate responsabili pentru
această acțiune, desfășurată la scară națională în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, în lipsa unor
reglementări specifice și printr-o inițiativă recentă,
CNSAS a transmis Secției Parchetelor Militare a Înaltei
Curți de Casație și Justiție documentația referitoare la
recrutarea minorilor, care atestă încălcarea mai multor
drepturi și libertăți fundamentale, prevăzute de legislația internațională în materia dreptului copilului, și a
solicitat includerea acestei problematici în dosarul cauzei cunoscută sub denumirea generică de „Procesul
comunismului”.
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6. Studii de caz
Întrebări-cheie:
•
•
•

Care a fost obiectivul principal al supravegherii informative a populației României de către organele de
Securitate?
Care au fost mijloacele prin care s-a realizat supravegherea informativă, în special în intervalul 1965–1989,
când la conducerea țării s-a aflat Nicolae Ceaușescu?
Ce rol a jucat recrutarea elevilor minori în funcționarea rețelei informative a Securității și în acțiunea de
supraveghere a populației?

6.1. Contextul istoric și originea problemei

pentru Securitate și Miliție o nouă viziune asupra sarcinilor operative și, implicit, asupra relației cu cetățenii.
Condamnând oficial măsurile violent-represive din etapa anterioară (fără însă a le sancționa în justiție!), Securitatea a trecut la metode de tip preventiv, prin care
s-a descurajat exprimarea liberă a opiniilor critice față
de starea de lucruri din țară și s-a împiedicat apariția acțiunilor protestatare, individuale sau colective, care ar fi
putut genera schimbări în plan politic. Controlul asupra
populației nu s-a mai exercitat prin mijloace violente,
însă a sporit ca amplitudine și mai ales ca eficiență.
Pe măsură ce temele de interes pentru Securitate
s-au diversificat, a crescut numărul persoanelor urmărite, ceea ce a condus, în mod firesc, la creșterea
numărului persoanelor care puteau furniza informații—colaboratorii din rețeaua informativă.
Datorită componentei ideologice, unitățile de învățământ au fost considerate drept „medii sensibile”, fiind
supravegheate informativ la toate nivelurile, de ofițeri
de Securitate specializați în informații interne. În timp,
s-a instituit ca „linie de muncă” distinctă „Problema Învățământ”, dosarele aferente acestei tematici fiind instrumentate atât la nivel central, cât și în inspectoratele
județene de Securitate. Școlile, liceele și universitățile
erau controlate informativ în cadrul „Problemei învățământ”, ceea ce a impus recrutarea de colaboratori atât
în rândul profesorilor și personalului auxiliar, cât și în
rândul elevilor.
În anii ’80, recrutarea colaboratorilor din rândul elevilor
a luat proporții fără precedent, o dată cu extinderea categoriilor de persoane și de medii supravegheate. Totodată, pe măsură ce situația economică s-a înrăutățit, a
crescut și numărul cazurilor în care erau semnalate „manifestări ostile” la adresa conducerii țării sau a regimului, inclusiv în cadrul Problemei Învățământ. Includerea
minorilor în rețeaua informativă a permis monitorizarea
extinsă a conținuturilor didactice, cunoașterea „stării
de spirit” și a opiniilor liber exprimate de profesori sau

recrutării minorilor
Încă de la înființarea sa, în august 1948, Securitatea și
Miliția au acționat ca principale instituții represive, prin
care Partidul Comunist Român a dobândit și a păstrat
controlul total asupra societății românești. În relație cu
populația civilă, ofițerii de Securitate și Miliție au exercitat puteri nelimitate, prevăzute de o legislație specială (inclusiv de acte normative cu caracter secret), prin
care s-au încălcat atât principiile fundamentale de drept
(cum sunt independența justiției, dreptul la apărare și
neretroactivitatea actului de justiție), cât și prevederile
celor trei Constituții promulgate în timpul regimului comunist: Constituțiile din 1948, 1952, 1965 prevedeau
libertatea cuvântului, dreptul la liberă asociere, garantau secretul corespondenței și al convorbirilor telefonice, precum și inviolabilitatea domiciliului, însă aceste
drepturi fundamentale au fost încălcate în mod curent,
în cadrul supravegherii informative extinse la nivelul întregii populații.
În primele două decenii de la înființare (1948–1967),
obiectivul principal al Securității l-a constituit controlul asupra indivizilor sau grupurilor considerate indezirabile ori periculoase pentru stabilitatea noului regim.
În consecință, acțiunile au avut un caracter represiv,
vizând îndepărtarea temporară sau eliminarea din corpul social a celor care fie se opuneau deschis puterii,
fie erau considerați incompatibili cu noile principii de organizare a societății românești. Arestările, deportările
în masă, internările în lagăre și colonii de muncă s-au
soldat cu peste 600.000 de victime în rândul populației
civile și au vizat toate straturile sociale (de la politicieni,
foști industriași, bancheri, ofițeri ai armatei regale, până
la micii meseriași și țăranii care s-au opus colectivizării
forțate).
În perioada 1967–1989, după consolidarea puterii sale
politice în plan intern, Partidul Comunist Român a trasat
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Angajamentului. Ofițerul prelua notele informative și
le arhiva în mapa anexă (un volum separat al dosarului
colaboratorului). Dacă informațiile erau transmise verbal și nu în scris, ofițerul întocmea un raport informativ,
care din punctul de vedere al valorii operative era echivalentul notei informative. Din punct de vedere juridic
însă, atribuirea calității de colaborator al Securității în
prezent, prin acțiunile în justiție inițiate de CNSAS, exclude raportul informativ dintre documentele probatorii per se, limitând utilizarea lui doar la situațiile în
care poate fi coroborat cu notele informative olografe
(altfel spus, indiferent de conținutul unui raport informativ, el nu dovedește că o persoană a fost colaborator
al Securității, în sensul legii, decât dacă este susținut și
de note olografe, similare în conținut).

de elevi, și, nu în ultimul rând, semnalarea unor situații
de viață privată de maxim interes pentru Securitate,
cum ar fi audierea posturilor de radio străine (în special Europa Liberă), interesul pentru bunurile de larg
consum sau produse culturale din alte țări, mai ales din
Occident, intenția de emigrare etc. Valoarea operativă
a informațiilor furnizate de colaboratorii minori a fost
comparabilă și uneori chiar superioară celor preluate de
la sursele recrutate în rândul adulților.
6.2. Termeni de referință
a) Supraveghere informativă—Acțiunea de culegere
de informații de către ofițerii de Securitate, cu privire
la persoane, grupuri de persoane, instituții sau medii
profesionale considerate vulnerabile sau de interes, din
perspectiva respectării liniei ideologice trasate de Partidul Comunist Român.

g) Avertizare—Măsură aplicată de ofițerii de Securitate pe parcursul sau la finalul unei acțiuni de urmărire
informativă, cu scopul de a descuraja exprimarea unor
opinii critice față de conducerea țării, inițierea sau favorizarea unor acțiuni potențial destabilizatoare pentru regim. Avertizarea avea loc într-un cadru formal, la
sediul Securității sau al Miliției, în prezența a cel puțin
doi ofițeri (ofițerul de caz și superiorul său). În cazul minorilor, avertizarea avea loc în prezența părinților și, în
unele situații considerate foarte grave, chiar în școală,
în fața profesorilor. Deși în prezent ofițerii de Securitate
o descriu ca pe o măsură non-violentă, preventivă, și nu
represivă, cadrul și tonul oficial al discuțiilor purtate cu
prilejul avertizării, la care se adaugă declarația pe care
persoana avertizată era obligată s-o semneze la final,
dovedesc caracterul punitiv al acestei măsuri și faptul
că ea funcționa mai degrabă ca o procedură preliminară
sau ca substitut al instrumentării cazului în justiție.

b) Rețea informativă—Totalitatea persoanelor civile
recrutate în scopul culegerii de informații, în cadrul supravegherii operative a populației.
c) Stare de spirit—Temă sau „linie de muncă” pentru
ofițerii de Securitate, vizând monitorizarea opiniilor
despre situația din România, a comentariilor cu posibile
implicații de natură politică ori ideologică. Informațiile
privind starea de spirit se consemnau obligatoriu și se
comunicau conducerii Securității de către toate structurile centrale sau locale, indiferent de profilul lor de
muncă specific.
d) Colaborator—Persoană recrutată de Securitate, de
cele mai multe ori prin semnarea unui Angajament, prin
care se obliga să furnizeze informații cu caracter general despre anumite medii, grupuri sau persoane supravegheate informativ.

I. Cazul elevului M.T., recrutat în 1987 de Serviciul
1 (informații interne) al Securității Mureș, poate fi
considerat ilustrativ, deoarece dosarul respectă toate
elementele formale și de conținut ale unei recrutări
standard în mediul școlar, foarte frecventă în ultimul
deceniu al regimului comunist. În arhiva CNSAS au fost
înregistrate până în prezent peste 400 de unități arhivistice (volume) care însumează mii de cazuri de elevi
minori recrutați de Securitate, bilanțul fiind însă unul
provizoriu (nu s-au preluat dosarele tematice pentru
toate județele României și nici nu s-au procesat arhivistic toate dosarele individuale din fondul de rețea, alocat
foștilor colaboratori ai Securității). Cel mai probabil, ordinul de mărime la care s-ar putea ajunge la finalul unui

e) Angajament—Document prin care o persoană recrutată se obliga să transmită informații Securității, în
mod organizat și secret, preluând în acest scop un nume
conspirativ. De regulă, textul angajamentului se redacta
olograf de către persoana recrutată. În cazul elevilor, în
anii ’80, angajamentul apărea și sub forma unui tipizat,
completat și semnat olograf.
f) Notă informativă/ raport informativ—Documente în care se consemnau informațiile transmise de
colaboratorii Securității. Notele informative se întocmeau olograf de către persoana recrutată, care semna cu numele conspirativ primit la momentul semnării
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informative, dintre care 6 s-au păstrat în format original, olograf, în dosarul de rețea din arhiva CNSAS. Notele informative ale sursei „Adrian” au avut un conținut
valoros din punct de vedere operativ, semnalând opinii
sau comportamente relevante pentru cunoașterea stării de spirit a populației, în general, și a mediului școlar,
în special. După preluarea notelor informative, ofițerul a
trasat alte sarcini, prin care a dirijat sursa către anumite
persoane din anturaj. Valorificarea informațiilor s-a făcut însă și în cadrul supravegherii informative generale,
în „Problema Învățământ”.
Prin conținutul și semnificațiile explicit politice, nota
cea mai importantă este cu siguranță cea datată
02.06.1988 (furnizată, așadar, după 7 luni de la recrutare): „Vă informez că în data de 31.05.1988, ora 11,00,
înainte de începerea orei de istorie, când clasa X A avea
teză, pentru care a avut de învățat Congresul al XIII-lea
al PCR, subsemnata (sic!) S.O., elevă în clasa X, spunea că nu învață Congresul al XIII-lea al PCR pentru
că în el scrie numai minciuni și că epoca pe care o
trăim, «epoca Nicolae Ceaușescu», este o epocă în
care nu se găsește nimic, decât totul pe bază de
tichet (subl. G.N.)”. Consecințele firești ale unei astfel
de note informative presupuneau verificarea informației printr-o altă sursă, urmată de punerea elevei sub
supraveghere, „atenționarea” sau „avertizarea” ei în cadru oficial (măsură valabilă și pentru profesor, dacă se
stabilea că are o răspundere față de emiterea unei asemenea opinii critice față de starea de lucruri din țară).
Celelalte note informative din dosar se referă la chestiuni anodine, încăierări, rivalități și conflicte între elevi:
„vă informez că în timpul practicii agricole /.../ un elev
pe nume A.G. s-a luat la ceartă cu un alt băiat”; „numitul
G.S., elev în clasa XA, susține și se laudă că face parte dintr-o gașcă (bandă din Sovata). Din această gașcă,
cum o numește el, fac parte copii și tineri între 10 și
20 de ani. Mai mult, au pe una dintre mâini, toți membrii, litera V, după care probabil se recunosc, unsă cu
chibrit sau tuș”. Totuși, în ciuda banalității lor aparente,
aceste informații aveau imediat consecințe asupra celor
semnalați. În special existența unor grupuri sau găști,
indiferent de vârsta membrilor sau de preocupările pe
care le aveau în comun, era considerată suspectă și devenea automat un motiv de verificare sau de urmărire
prin dosare individuale. De cele mai multe ori, în aceste situații se aplica măsura „destrămării anturajului”,
adică a îndepărtării ori separării membrilor grupului prin
toate mijloacele (recrutarea uneia sau mai multor surse
în interior, monitorizare atentă o perioadă mai lungă de

studiu sistematic, după preluarea integrală a fondului
arhivistic dedicat acestei probleme, tinde spre câteva
zeci de mii de elevi minori, introduși în rețeaua informativă a Securității în perioada 1965–1989.
Titularul dosarului R 309236, verificat de CNSAS în calitate de membru al consiliului local într-o comună din
județul Mureș, a fost recrutat la 21.11.1987, dată la
care avea vârsta de 15 ani și 7 luni (fiind născut în luna
mai 1972). La data semnării Angajamentului de colaborare, era elev în clasa X a Liceului Industrial Forestier
Sovata, fiind descris de ofițerul recrutor drept „sănătos
din punct de vedere fizic, învață bine și este apreciat
în rândul celorlalți colegi de clasă și din alte clase. Intenționează să devină ofițer MI. Este o fire sociabilă,
inteligent și volubil. Are capacitatea de a surprinde
aspecte politice (subl. G.N.).” Minorul provenea dintr-o
familie modestă, de agricultori, unul dintre părinți fiind
decedat.
În fișa-tipizat citată mai sus (documentul fiind completat obligatoriu, pentru toți minorii recrutați), se remarcă
două elemente importante pentru înțelegerea cazului:
argumentul motivațional cu care ofițerul și-a propus
să obțină acceptul pentru recrutare (i.e., faptul că minorul dorea să devină ofițer de Miliție) și mențiunea că
elevul „are capacitatea de a surprinde aspecte politice”. Această ultimă precizare semnalează fără echivoc
motivul recrutării minorilor în problema-învățământ, și
anume extinderea rețelei informative în mediul școlar
sau liceal, pentru a putea supraveghea mai eficient respectarea liniei politice și ideologice trasată de Partidul
Comunist Român.
Textul Angajamentului semnat la 21.11.1987 respectă
și el formatul-standard: „/.../mă angajez să colaborez cu
organele de Securitate în mod sincer, secret și organizat, în vederea descoperirii unor fapte și fenomene care
ar putea leza interesele securității statului nostru. Mă
angajez să fiu sincer, devotat și să depun eforturi pentru rezolvarea sarcinilor ce îmi vor fi trasate în cadrul
colaborării. Despre aceste fapte nu voi spune nimănui. Informațiile pe care le voi furniza le voi face în
scris și le voi semna în locul numelui meu adevărat
cu numele de «Adrian» (subl. G.N.)”.
Documentul fiind olograf, și nu un rezumat redactat de
ofițer, poate proba (în sens juridic) faptul că semnatarul
a fost instruit și convins, la finalul întâlnirii, să-și asume
în mod conștient atât obligația de a păstra secretul relației cu Securitatea, cât și numele conspirativ „Adrian”.
Cu acest nume conspirativ minorul a semnat, în intervalul noiembrie 1987–februarie 1989, mai multe note
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datorează profilului excepțional al eroului principal: un
elev în vârstă de 16 ani. Totuși, modul în care a acționat
Securitatea nu a fost deloc ieșit din tipar, dosarul de urmărire și ancheta la care a fost supus Mugur Călinescu
respectând paradigma instituțională și toate normele
interne prevăzute pentru astfel de situații.
În septembrie 1981, Mugur Călinescu era elev în clasa
XI la liceul August Treboniu Laurian din Botoșani. Provenea dintr-o familie modestă, locuia doar cu mama,
părinții fiind divorțați. Inspirat de emisiunile audiate
la Europa Liberă despre mișcarea Solidaritatea din Polonia, timp de mai multe nopți, în lunile septembrie și
octombrie 1981, a scris cu cretă, pe panourile de tablă
care înconjurau un șantier din zona Casei de Cultură din
centrul orașului, mai multe lozinci împotriva regimului
lui Nicolae Ceaușescu. Momentul descoperirii acestor
inscripții cu autor necunoscut este redat în raportul citat mai jos:

timp, punerea în discuția colectivului la școală, avertizarea în prezența părinților la sediul Securității etc.).
Dosarul acestui colaborator din rândul elevilor, recrutat
când încă nu împlinise 16 ani, s-a închis după Revoluție,
cu următoarea mențiune, datată 07.05.1991: „Având
în vedere că scopul pentru care a fost recrutat s-a
încheiat, propunem a se aproba încetarea legăturii cu
acesta”. Altfel spus, colaboratorul a fost scos din rețea
la vârsta de 19 ani, la un an după terminarea liceului,
abandonarea sa fiind motivată nu prin schimbarea regimului politic, în urma Revoluției din Decembrie 1989, ci
prin dispariția scopului pentru care fusese recrutat.
II. Urmărirea informativă în anii ’80. Cazul elevului
Mugur Călinescu
Notorietatea acestui caz tragic, care a ajuns în atenția presei și a marelui public în ultimii ani grație unor
producții teatrale și cinematografice de succes, se

● Telegramă din 14.09.1981, către conducerea Direcției Securității Statului: „Raportăm că
în dimineața acestei zile, în jurul orelor 9,00, organele de Securitate au fost sesizate că pe un
număr de 3 panouri de protecție din tablă /.../ ce delimitează organizarea de șantier a Casei
de Cultură din Botoșani, au apărut 3 înscrisuri cu caracter incitator şi ostil, redactate de autori
necunoscuți. Pe cele 3 panouri, pe părțile dinspre stradă, ce sunt vopsite în albastru, au fost
scrise cu cretă albă, litere tipografice majuscule, următoarele texte:
Textul nr. 1
«Cetățeni! Trebuie să fim conștienți de rolul nostru în societate şi să spunem un Nu hotărât
stărilor de lucruri ce se conturează la noi. În Polonia prietenă oamenii muncii au
dobândit o libertate reală, au sindicate libere, Solidaritatea şi Solidaritatea rurală, acestea
le reprezintă cu adevărat drepturile, chiar dacă au aceleași probleme alimentare ca şi noi»
Textul nr. 2
«Vrem hrană, vrem respectarea tuturor drepturilor, vrem libertate!»
Textul nr. 3
«Ne-am săturat de stat la cozi imense. Nu mai putem accepta mizeriile şi nedreptățile
din țara asta!
În punctele vulnerabile şi locurile centrale s-au luat măsuri de organizare a unor pânde şi
patrulări /…/ (subl. G.N.)»”.

În ciuda filajului intens asupra zonei, timp de mai
multe săptămâni, cazul a fost în categoria „înscrisuri cu conținut dușmănos, cu autor necunoscut”, Securitatea Botoșani deschizând dosarul de caz „Panoul”
și lansând o dată cu el o vastă acțiune de identificare

a potențialilor autori (s-au luat foarte multe probe de
scris de la mai mulți suspecți, persoane aflate deja în
evidențele Securității și Miliției). În tot acest timp, Mugur Călinescu a continuat să scrie texte similare, tot cu
cretă, pe panourile de tablă din centrul orașului:

● La 13 și 20 septembrie 1981: „Vrem democrație! Vrem dreptate şi libertate!”
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● La 8 octombrie 1981: „Cetățeni! Țara noastră are o situație economică grea. Datoriile externe au atins 10 miliarde de dolari, în timp ce în presă plouă cu «petale roz». Cetățeni! Nu mai
putem îndura lipsurile şi mizeriile! Vrem renașterea SLOMR, Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii România!”
autorul și a insistat asupra faptului că a acționat singur,
fără complicitatea altor persoane. Cazul era monitorizat
la cel mai înalt nivel, rapoartele din dosar fiind adresate
direct ministrului de interne, Tudor Postelnicu:

În noaptea de 17 spre 18 octombrie 1981, Mugur Călinescu a fost prins în flagrant, încercând să scrie
lozinci anti-Ceaușescu în apropierea Casei de Cultură. A
fost anchetat la sediul Securității, s-au expertizat grafic textele din luna septembrie, a recunoscut că el este

„Organul de Securitate al județului Botoșani a desfășurat, începând cu 14 septembrie 1981,
acțiuni complexe şi diversificate pentru identificarea autorului unor inscripții ostile, ce au apărut
în diferite locuri în municipiul Botoșani, prin care se comenta, de pe poziții dușmănoase, unele
aspecte ale situației social-politice din țara noastră, incita la acțiuni anarhice sau de genul celor
petrecute în Polonia, solicitând renașterea Sindicatelor Libere ale Oamenilor Muncii din România
(SLOMR). Ca urmare a măsurilor dispuse, în ziua de 18 octombrie 1981, orele 0,55 s-a reușit
identificarea autorului în persoana numitului Călinescu Mugur, de 16 ani, elev în clasa XI /.../ prin
prinderea sa în flagrant, în timp ce executa un înscris necorespunzător. Din primele cercetări,
inclusiv recunoașterea sa, rezultă că, audiind sistematic la domiciliu postul de radio Europa
Liberă, şi-a însușit unele idei ostile, pe care le-a materializat din proprie inițiativă, sub forma
mai multor inscripții/.../. Continuăm cercetarea concomitent cu lucrarea sa informativ-operativă
complexă, pentru a stabili cu certitudine motivele pentru care Călinescu Mugur a comis faptele,
sub a cui influență s-a aflat, precum şi natura legăturilor sale (subl. G.N.)”.
De fiecare dată, Mugur Călinescu a negat categoric
implicarea altor persoane, fie ea și involuntară, admițând
însă că audia în mod constant emisiunile postului de
radio Europa Liberă.

Ancheta de la Securitate s-a prelungit mai multe
săptămâni, dovadă numeroasele declarații, unele foarte
detaliate, cu privire la împrejurările în care a scris fiecare
set de inscripții.
·

Declarație în anchetă, la 21.10.1981:

„Meditând la ideile pe care mi le formasem, am ajuns la concluzia că țara mea era una dintre
cele mai rămase în urmă, chiar dintre țările socialiste, de asemenea, credeam că e o țară în care,
comparativ cu altele, nu sunt respectate drepturile şi libertățile democratice, dar de abia de
acum îmi dau seama că, practic, nici nu aveam prea mult habar de ce reprezintă aceste libertăți
şi cum ar trebui ele respectate. Credeam că oamenii trebuie să cunoască aceste «realități»
şi de aceea m-am hotărât să le aduc la cunoștință prin orice mijloace. După ce m-am gândit
mai mult, am ajuns la concluzia că trebuie să le fac publice într-un fel sau altul. De aceea mi-a
venit ideea să mă apuc să scriu acele inscripții. Această hotărâre am luat-o în scopul trezirii
conștiinței oamenilor, pentru ca aceștia, cunoscând «adevărul», să acționeze, să se revolte,
să revendice drepturile şi libertățile ce nu erau respectate. Scriam inscripțiile seara, în locuri
pustii, pentru ca a doua zi oamenii să citească şi să reflecteze la ceea ce scriam, crezând
că fac un act folositor. Mărturisesc că nu-mi dădeam seama de gravitatea faptelor ce le
făceam, de obicei aveam un sentiment de mulțumire”.
·

Declarație în anchetă, la 20.10.1981:

„Declar pe proprie răspundere, cu deplină sinceritate, că cauzele care m-au determinat să
acționez în modul cum am acționat sunt cele declarate la început şi subliniez că nu m-a
inspirat nicio altă persoană nici nu am acționat în folosul altei persoane. Atunci când am scris,
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deși nu mă pregăteam în mod special prin nimic, în conținut consideram inscripțiile ca fiind
necesare. Nu știu cât de eficiente, dar cred că şi oportune. Uneori am încercat sentimentul de
frică, când executam inscripțiile, alteori nu. Lucram cu o oarecare înfrigurare, cu teama de a
nu fi descoperit. În același timp, trebuia să scriu un cuvânt şi să mă uit în stânga şi în dreapta.
Special nu am revenit niciodată să văd efectele faptelor mele, dar încercam un sentiment
de mulțumire după ce le scriam. /.../ Nu pot să precizez dacă, în situația în care organul de
securitate nu m-ar fi surprins, aș mai fi continuat să fac inscripția”.
● Declarație în anchetă, la 24.10.1981:
„Astăzi, 24 octombrie 1981, fiind întrebat de organele de Securitate ce cunoștință am despre
înscrisul apărut pe peretele blocului din strada Teatrului, relatez următoarele: recunosc că
şi acest înscris este executat de mine, tot cu cretă albă, litere tipografice majuscule, având
conținutul «Vrem dreptate!». Acest înscris l-am executat cu o seară înainte de a fi prins în
flagrant delict, respectiv, în seara zilei de 16 octombrie, în jurul orelor 22,30-23 /.../. Declar pe
propria răspundere că nu am mai scris în alte locuri”.
pe cât posibil răspunderea școlii și să prevină eventuala sancționare a dascălilor pentru eșecul pedagogic de
proporții, dovedit de opiniile politice ale lui Mugur Călinescu. Profesorul diriginte, Dorin Moraru, a pus eșecul
didactic pe seama faptului că elevul „venise de curând
în cadrul colectivului”; președinta de sindicat, prof. Ștefania Focșa, s-a arătat „intrigată” de grozăvia faptelor și
a cerut conducerii liceului o pedeapsă severă, potrivit cu
regulamentul școlar. În esență, toți adulții prezenți au
pus episodul pe seama influenței nefaste a postului de
radio Europa Liberă (deci, a Occidentului), situația fiind
cel mai bine rezumată de secretarul Comitetului Municipal UTC, Gheorghe Ababei, care a declarat că „nu poate
să priceapă cum un asemenea elev trăiește realitatea,
cum poate fi convins de Europa Liberă, de trădătorii și
dușmanii ideologiei, ai României”. La finalul ședinței,
s-a decis că, având în vedere „politica partidului și statului nostru, grija față de om, elevului i se va da posibilitatea să urmeze în continuare cursurile liceale și să
își corijeze atitudinea”. În realitate, Mugur Călinescu nu
încălcase regulamentul școlar (care nu putea fi aplicat,
deoarece faptele fuseseră săvârșite în afara orelor de
curs și a spațiului unității de învățământ) și în plus nu
erau interzise de nicio lege civilă. Singura încadrare juridică posibilă ar fi fost Art. 166 din Codul de Procedură
Penală, care incrimina propaganda împotriva orânduirii
socialiste, pedepsind-o cu închisoarea, însă aplicarea
Codului Penal pentru infracțiuni politice, în cazul unui
minor, presupunea mecanisme juridice complicate și
mai ales riscuri de imagine considerabile pentru autoritățile comuniste.
Epilogul cazului Mugur Călinescu a fost unul tragic.

La finalul interogatoriilor prelungite la sediul Securității Botoșani, s-a decis aplicarea celei mai severe măsuri
„preventive”, și anume punerea în dezbatere publică.
La „ședința” de la Liceul August Treboniu Laurian au
participat, pe lângă ofițerii de Securitate mr. Mihai Crăciun și lt. Dumitru Sârbu, directorul liceului, inspectorul școlar, secretarul organizației de partid pe liceu,
președintele de sindicat și toți profesorii diriginți.
Spre deosebire de anchetele propriu-zise, unde Mugur
Călinescu, deși minor, nu a fost însoțit de niciunul dintre părinți și nici asistat de un avocat, la „punerea în
dezbaterea colectivului” (măsură care echivala, practic, cu o avertizare în cadru oficial extins) a fost martoră și mama sa. La finalul procesului-verbal al ședinței
din 27 noiembrie 1981, se regăsește următoarea notă:
„Cu aprobarea conducerii profesionale, acțiunea raportată mai sus a fost înregistrată în mod secret
cu mijloacele de tehnică operativă”. Este limpede că
scopul expunerii publice a fost unul multiplu: pe de-o
parte punitiv, având consecințe directe asupra elevului
și a situației sale școlare, nemaivorbind despre imaginea sa în colectivitate, și, pe de altă parte, unul operativ, întrucât cadrul oficial, funcțiile deținute și profilul
participanților descurajau pe viitor orice altă inițiativă
similară de formulare a unor critici deschise la adresa
situației economice sau politice din țară. Utilizarea secretă a tehnicii operative indică importanța cazului și
totodată faptul că urma să fie „prelucrat” la cel mai înalt
nivel, atât din punct de vedere operativ, cât și din punct
de vedere politic.
Toți profesorii participanți la „dezbaterea publică” au
condamnat categoric faptele, încercând să atenueze
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de Partidul Comunist Român cu puteri nelimitate în raport cu populația civilă. Relația dintre puterea politică
și cetățeni a fost intermediată și controlată permanent
de organele de Securitate, care a funcționat ca o adevărată poliție politică. În perioada 1965–1989, după
ce regimul comunist s-a consolidat, modul de lucru al
Securității s-a schimbat, renunțând la acțiunile vădit
represive și înlocuindu-se cu metode de tip preventiv.
Scopul muncii de Securitate și Miliție l-a constituit
prevenirea apariției „manifestărilor dușmănoase”
și a „acțiunilor ostile”, care puteau destabiliza regimul comunist.

După aplicarea „măsurii preventive” de punere în discuția colectivului, a rămas elevul școlii, dar familia a fost
urmărită permanent, cu mijloace operative complexe. În
casă au fost instalate microfoane încă din primele zile
ale anchetei, în nota de solicitare a aprobării pentru instalarea tehnicii de ascultare a telefonului și a discuțiilor din incintă precizându-se că „interesează discuțiile
ce le poartă în legătură cu scrierea inscripțiilor dușmănoase, a anchetării lui; legăturile, relațiile, discuțiile
ce le poartă cu acestea, cine mai cunoaște despre
acțiunea sa”. Pe lângă stigmatul politic și izolarea socială la care a fost supusă întreaga familie, au continuat
„chemările” periodice la Securitate, pentru evaluarea „efectelor măsurilor întreprinse” și
a atitudinii lui Mugur Călinescu
față de regim. Din relatările familiei și ale prietenilor, după fiecare dintre aceste prezentări
la sediul Securității, se simțea
foarte slăbit și obosit, dar nu
relata nimic despre cum decurgeau lucrurile. Singurul detaliu
care a revenit constant este
că la Securitate i se servea o
cafea, pe care era obligat să o
consume. După 4 ani de la evenimente, Mugur Călinescu s-a
îmbolnăvit de leucemie galopantă și a decedat. În prezent,
la cererea IICCMER, Secția Parchetelor Militare a Înaltei Curți
de Casație și Justiție a deschis
un dosar in rem de moarte suspectă, fiind dispuse exhumarea
și expertizarea chimică și radiologică a rămășițelor sale pământești. Ancheta este încă în
desfășurare.
6.3. Concluzii
1. Dictatura comunistă în România a fost instaurată și menținută cu sprijinul instituțiilor
militarizate ale statului (în
principal, Securitatea și Miliția), care în perioada 1948–
1965 au întreprins acțiuni violent-represive, fiind învestite
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3. Metodele după care s-au realizat atât recrutarea, cât și urmărirea informativă în cazul minorilor au fost similare celor aplicate în cazul surselor, respectiv, al persoanelor urmărite din rândul
adulților.

2. În anii ’70–’80, în scopul prevenirii acțiunilor destabilizatoare pentru regim sau pentru liderii săi politici,
s-a extins supravegherea informativă a populației, fapt
care a impus și extinderea rețelei informative, pentru
cunoașterea „stării de spirit” în toate mediile sociale și
profesionale. Recrutarea colaboratorilor din rândul
elevilor a fost o metodă larg răspândită, aplicată
pentru mai buna supraveghere a mediului școlar,
liceal și universitar, în cadrul „Problemei Învățământ”. Supravegherea informativă și recrutarea au
fost procese complementare, generate de un scop
comun.

4. Atât recrutarea, cât și urmărirea informativă a
elevilor, activități prin care s-au încălcat mai multe
prevederi constituționale și legale, au reprezentat
abuzuri asupra minorilor, comise de angajații instituțiilor represive (ofițerii de Securitate și Miliție)
cu complicitatea cadrelor didactice.

Bibliografie
● Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România – Raport final, Editura
Humanitas, 2007 (http://old.presidency.ro/static/rapoarte/Raport_final_CPADCR.pdf)
● Securitatea. Structuri/cadre. Obiective și metode, 1948–1989, 2 vol., Editura Enciclopedică, 2006
(http://www.cnsas.ro/publicatii.html)
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IV.

DICȚIONAR DE CONCEPTE OPERAȚIONALE.
M A R I U S S TA N
D I R E C TO R D E C E R C E TA R E
C E N T R U L H A N N A H A R E N DT , U N I V E R S I TAT E A D I N

BUCUREȘTI

Altruism: Plasarea intereselor celuilalt deasupra intereselor personale, adică opusul egoismului. În teoria
marxistă, etica burgheză reduce altruismul la relațiile
interpersonale, ignorând baza socială a moralității și
obligațiile individului față de societate. Legând în mod
necesar interesul individual de interesul social, etica socialistă conferă un rol aparte conceptului de altruism.

Activist: Persoană care asistă activ și voluntar la implementarea politicilor de partid. Poate acționa în cadrul
unor asociații, instituții culturale sau educative, cluburi
sportive, alte organizații sociale.
Agitator: Persoană care se ocupă cu agitația, fie voluntar, fie profesional. Agitatorul diferă de propagandist
prin aceea că folosește idei simple pentru a stârni o reacție imediată; cel din urmă caută să producă justificări
mai ample și apelează, de obicei, la rațiunea unor grupuri mai reduse și mai sofisticate.

Anarhism: Mișcare și doctrină radicală bazată pe anumite premise filosofice, politice, sociale și economice
care resping orice formă de autoritate impusă de la vârf,
în special de către stat.

Agitație: Activitate politică bazată pe propagarea convingătoare a unor idei și sloganuri simple, destinate să
stârnească emoții în rândurile unor mari mase de oameni, cu scopul de a le influența starea mentală și conștiința în direcția dorită de partid.

Anarho-comunism: Unul din principalele tipuri de anarhism, susținut inițial de către anarhiștii ruși (vezi Kropotkin). Susținătorii anarho-comunismului își imaginează
o societate alcătuită din asociații de oameni muncitori,
în care distribuția se va face mai degrabă potrivit nevoilor și mai puțin potrivit muncii. Se opun anarho-individualismului și versiunii violente de anarhism promovată
de Bakunin.

Agitprop: Secția de agitație și propagandă a partidului.
Primele astfel de secții au apărut în 1920 în Uniunea
Sovietică și erau responsabile pentru activitățile culturale în conformitate cu directivele partidului.

Anarho-sindicalism: Unul din principalele tipuri de
anarhism, care acordă o importanță crucială sindicatelor
și grevelor ca principale instrumente în lupta muncitorilor pentru o societate mai bună. Se opune statului birocratic și acțiunii politice.

Alienare: Înstrăinarea muncitorului de „adevărata” sa
natură socială, de familie și colegi, de munca sa ca rezultat al unei activități fără sens și nenaturale. Conceptul îi
datorează lui Karl Marx conotațiile sale socio-economice (vezi și Capitalul). Din perspectivă marxistă, alienarea este consecința specializării monotone, a diviziunii
rigide a muncii și a proprietății private asupra mijloacelor de producție.

Anti-colonialism: Mișcare din Africa și Asia împotriva
dominației politice, economice și culturale a națiunilor
mai slab dezvoltate de către fostele puteri imperialiste
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și alte interese expansioniste industriale moderne.
Marxiștii au susținut întotdeauna anti-colonialismul din
punct de vedere ideologic (egalitatea între popoare),
umanitar (opus exploatării) și practic (prin slăbirea influenței politice, economice și militare a puterilor capitaliste în Lumea a Treia și atragerea de partea taberei
socialiste).

Autarhie: Politică desemnată să promoveze auto-suficiența unei țări. A fost arborată în URSS după 1918,
atunci când a fost introdus și monopolul statului asupra
comerțului exterior. Calea către autarhie a fost netezită
de dorința de a deveni independent din punct de vedere
economic și de a insulariza piețele autohtone în raport
cu cele străine (adică de a simplifica planul economic).

Anticomunism: Atitudini, teorii, politici și practici ostile
marxismului și regimurilor comuniste.

Autocritică: Termen marxist care descrie evaluarea
critică a atitudinii unei persoane sau acțiuni, precum și
admiterea propriilor greșeli și îndepărtarea lor de ideologia comunistă și politica de partid. Autocritica este
percepută ca un element esențial al procesului dialectic al rezolvării contradicțiilor care apar odată cu schimbarea circumstanțelor. Partidele comuniste consideră
că autocritica este o metodă eficientă de combatere a
deviaționismului, facționalismului și revizionismului. În
cazuri extreme, autocritica poate presupune o sesiune publică de auto-umilire, în fapt, marca înregistrată a
multor procese-spectacol.

Antisemitism: Atitudine disprețuitoare și ostilă față de
evrei, reflectată în varii forme de discriminare și chiar
violență fizică. În principiu, marxismul este împotriva
antisemitismului, însă, în practica țărilor socialiste, puteau fi detectate atitudini și sentimente antisemite.
Antisemitismul a fost puternic în Uniunea Sovietică la
sfârșitul anilor 1920, la mijlocul anilor 1930 (perioada
marilor epurări), la începutul anilor 1950 (vezi „Complotul medicilor”), la sfârșitul anilor 1960 (restricții continue privind emigrarea), dar și în unele țări comuniste
est-europene începând cu mijlocul anilor 1950.

Big Brother: Concept popularizat de George Orwell în
cartea sa 1984, publicată pentru prima oară în 1949. A
devenit sinonimul unui stat omnipotent și omniprezent,
mai ales în țările socialiste conduse de partide comuniste unice.

Aparatcic: Cuvânt provenit din limba rusă care denotă
un oficial al conducerii comuniste din URSS. Termenul
este folosit în mod colocvial, adesea cu conotații sarcastice, pentru a descrie un susținător activ și docil al
Partidului comunist și al statului sovietic.

Birocrație: O clasă ierarhică și supra-dezvoltată care
duce la îndeplinire politicile și responsabilitățile administrative ale autorităților publice și altor mari instituții
și organizații. Este adesea asociată cu proceduri formale și încete, preocupare excesivă pentru litera și nu pentru spiritul legii, indiferența oficialilor față de cetățeni și
interesul public, în general. Rolul birocrației în societate
este strâns asociat cu forța politică, economică și socială dominatoare, și servește mereu interesele clasei conducătoare. Deși Marx și Lenin priveau birocrația ca pe o
trăsătură a societăților burgheze dezvoltate, experiența istorică a demonstrat că birocrația tinde să se dezvolte și mai tare în socialism. În regimurile comuniste,
cetățeanul obișnuit se află mereu într-o poziție fragilă
și nesigură, în vreme ce birocrația reprezintă omnipotentul și omniprezentul stat totalitar.

Apolitism: Atitudine de indiferență față de viața politică și neparticipare la procesele politice. În statele socialiste, apolitismul era de găsit printre cei care nu erau
membri de partid, mai ales muncitori needucați, intelighenție deziluzionată, foști reprezentanți ai unor pături
sociale superioare și urmașii acestora.
Aristocrație: Cea mai înaltă clasă socială în societățile
non-socialiste, care, datorită poziției ei economice, legale și culturale privilegiate, domina guvernul, în special
înainte de ascensiunea burgheziei. Marxiștii considerau
existența aristocrației ca fiind nedreaptă social, ca pe o
barieră în calea reformei sociale, a revoluției proletare și
chiar ca posibilă forță contra-revoluționară.
Atitudini anti-sociale: Expresie a limbajului comun din
țările socialiste, descriind un mod de gândire și un comportament contrare interesului social. Aceste atitudini
anti-sociale puteau fi reflectate în violarea normelor de
comportament social, comportament egoist, non-participarea la activități sociale, etc.

Biroul Politic (Politburo): Organul de partid sovietic
suprem care se ocupă de elaborarea politicilor. A fost
creat de Lenin în 1917. Puterea Biroului Politic a scăzut
sub Stalin pentru că acesta a preferat să ia deciziile singur sau în grupuri mici de lideri ai partidului. În perioada
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1952–1966, Biroul Politic a fost cunoscut ca Prezidiu.
Prezidiul este ales de Comitetul Central la congresele
de partid și coordonează munca CC-ului între sesiunile
plenare. În Partidul Comunist Român au existat două organe interne ale Comitetului Central care au corespuns
Biroului Politic: Biroul Permanent al CC (mai restrâns) și
Comitetul Politic Executiv al CC (mai larg).

ține de, sau este membru al burgheziei.
Burghezie: Termen utilizat în mod curent de marxiști
pentru a descrie clasa conducătoare bogată dintr-o societate capitalistă. Burghezia, așa cum o vedeau Marx și
Engels, deține mijloacele de producție, folosește munca
salariată, își atribuie plus-valoarea și, ca atare, exploatează proletariatul.

Blocul socialist: Termen utilizat pe scară largă în perioada Războiului Rece, mai ales în anii 1950, pentru
a descrie zona euro-asiatică dominată de partide comuniste (Albania, Bulgaria, China, Cehoslovacia, RDG,
Ungaria, Coreea de Nord, Mongolia, Polonia, România,
Vietnamul de Nord, URSS).

Cadre: Termen folosit în țările socialiste pentru a descrie un personal pregătit și sigur d.p.d.v. ideologic,
având capacitatea de a duce la îndeplinire atât munca
de partid, cât și politicile partidului în alte organizații.
Selecția și pregătirea cadrelor era responsabilitatea de
bază a partidului comunist. Stalin însuși a spus în 1935
că aceste cadre sunt „echipa de comandă a Partidului” și
„cadrele decid totul”.

Bolșevici: Nume dat unui grup de marxiști revoluționari
din Rusia și, pentru o vreme, din Uniunea Sovietică. Bolșevicii s-au născut dintr-o scindare în sânul social-democrației ruse, în timpul celui de-Al Doilea Congres al
Partidului Social-Democrat al Muncii din Rusia (PSDMR),
ținut la Londra, în 1903. Facțiunea condusă de V.I. Lenin—bolșevică—propunea un curs fără compromisuri
politice și răsturnarea violentă a regimului țarist de către un hiper organizat și disciplinat partid revoluționar.
Cealaltă facțiune—menșevică—condusă de Iuli Martov,
era pentru o evoluție graduală prin mijloace moderate
(social-democrația de astăzi). În 1912, bolșevicii s-au
reînființat ca partid de sine-stătător.

CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc): A
inclus următoarele state socialiste: Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, RDG, Ungaria, Mongolia, Polonia, România,
URSS. Altfel formulată, a însemnat „piața comună a Blocului sovietic”. A fost înființat în 1949 la inițiativa sovieticilor pentru a contracara Planul Marshall.
Carta 77: O petiție deschisă pentru apărarea și afirmarea drepturilor omului făcută publică pentru prima dată
în ianuarie 1977 de către un grup de disidenți cehoslovaci. Mișcarea Cartei 77 (cunoscută și ca Manifestul
Drepturilor Omului) a fost inițiată la Praga în 1976 de
către Pavel Kohout și semnată de către 243 de intelectuali, lideri sindicali și muncitori cehoslovaci. A fost
publicată în Occident pe 6 ianuarie 1977. Documentul
prezenta și câteva cazuri de violare sistematică a libertăților civile—precum libertatea de expresie, religioasă,
educațională și de călătorie—în Cehoslovacia. Partidul
Comunist Cehoslovac a denunțat Carta drept „anti-statală, anti-socialistă și demagogică, instigată de interese
anticomuniste și sioniste”.

Bolșevism: O versiune a marxismului dezvoltată de
bolșevici, mai întâi sub îndrumarea lui Lenin, și, de aceea, mai ales sub Stalin, numită leninism. Termenul de
bolșevism a fost adoptat și deci oficializat de Lenin în
1909, deși fusese vag folosit încă din anii anteriori.
Bolșevismul acordă o importanță deosebită câtorva aspecte ale teoriei și practicii marxismului: lupta de clasă; necesitatea unui partid mai suplu, organizat rigid și
ierarhic, condus de revoluționari de profesie; necesitatea înlăturării regimului burghez printr-o revoluție proletară violentă; și, după preluarea puterii, instaurarea
dictaturii proletariatului prin voința Partidului comunist și pe baza centralismului democratic. Formulat în
perspectivă macro, bolșevismul înseamnă totalitarismul
politic și ideologic de stânga, sau principiile, politicile și
practicile regimului sovietic.

Ceka: Numele comun inițial al poliției secrete sovietice
în perioada 1917–1922. A fost înființată din inițiativa lui
Lenin în decembrie 1917, la doar șase săptămâni după
preluarea puterii de către bolșevici, ca organ al poliției
de siguranță. Felix Dzerjinski, zis și „Felix de Fier”, a fost
primul ei conducător. Activitățile Cekăi erau îndreptate
înspre depistarea practicilor contra-revoluționare, incluzând opoziția anti-sovietică, spionaj, sabotaj, delapidare
de fonduri, speculă, etc. Tot Ceka administra și cenzura
presei. Metodele de teroare ale acestei organizații au

Bolșevizare: Un alt termen, mai puțin utilizat, pentru
sovietizare.
Burghez: Termen marxist cu conotații negative; care
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echipament și șeptel a proprietarilor privați, de obicei
fără compensații, și constituirea unor mari ferme colective de stat. Colectivizarea este doar teoretic voluntară,
pentru că, în cazul sovietic, a fost impusă cu cruzime de
la vârf și a dus la eliminarea fizică a țăranilor înstăriți
(culaci).

devenit arhicunoscute, mai ales după o tentativă de
asasinare a lui Lenin din august 1918 (vezi cazul Fania
Kaplan).
Celulă „de partid”: Termen folosit uneori pentru a descrie cea mai mică unitate locală a partidului comunist.

Cominform: Abreviere a Biroului Comunist de Informații, înființat la inițiativa lui Stalin în septembrie 1947.
A fost o încercare de resuscitare a defunctului Comintern, dar a avut mai puțini membri și obiective mai puțin îndrăznețe. În mod esențial, a fost răspunsul sovietic
la Doctrina Truman și la Planul Marshall. Principala misiune a Cominformului era aceea de a sistematiza schimbul de informații între partidele comuniste europene și
de a le coordona activitățile. Sediile Cominformului s-au
aflat mai întâi la Belgrad și apoi la București. Principala
acțiune din scurta istorie a Cominformului a fost condamnarea lui Tito și a Partidului Comunist din Iugoslavia
în iunie 1948. Cominformul s-a stins odată cu moartea
lui Stalin în 1953 și a fost oficial desființat în aprilie
1956, atunci când Hrușciov a și inițiat reconcilierea cu
Iugoslavia.

Cenzură: Controlul asupra mijloacelor de exprimare din
partea unei autorități—poate fi vorba de materiale printate (ziare, periodice, pamflete, cărți), radio, televiziune,
filme, teatru, expoziții, chiar poștă privată și telecomunicații. Scopul cenzurii este acela de a asigura regimului
conformarea în normă și convențiile acceptate, primatul
„rațiunii de stat”. Cenzura este mult mai comprehensivă,
represivă și instituționalizată în regimurile comuniste
decât în cele democratice. Partidul comunist privește
cenzura ca pe un instrument sistematic de combatere a
pericolului contra-revoluției, dar și de împlinire a variilor
obiective ideologice și politice.
Clasă: Concept marxist de bază care descrie un larg grup
social, indicându-i relația cu mijloacele de producție și
reflectându-i astfel sursa și nivelul venitului, precum și
atitudinea față de sistemul social dominant.

Comintern: Abreviere a Internaționalei Comuniste, cunoscută și ca Internaționala a III-a, care a funcționat în
perioada 1919–1943. Scopul originar era acela de a promova unitatea internațională a partidelor comuniste și
de a coordona activitatea lor către revoluția proletară
mondială. Lenin a considerat Cominternul drept „Marele
Stat Major al Revoluției mondiale”.

Clase sociale: Concept ideologic și sociologic important, care descrie grupuri stratificate ierarhic într-o societate în raport cu deținerea de proprietate, venituri,
tip de angajare și interese culturale. Originea și relațiile
dintre clasele sociale ocupă un loc central în ideologia
marxistă. Potrivit materialismului istoric, clasele sociale
sunt văzute ca produs al relației dintre oameni și mijloacele de producție și diviziunea muncii (când o clasă o și
poate exploata pe o alta). În țările socialiste, se pretinde
că clasele exploatatoare au fost eliminate. În realitate,
clase sociale ierarhic stratificate au existat mereu în
aceste state, iar elita de partid, deși teoretic nu deținea
mijloacele de producție, exercita controlul suprem asupra lor.

Comitetul Central (C.C.): Cel mai înalt organ de putere care își desfășoară activitatea între Congresele de
Partid. Este alcătuit din membri permanenți și membri
candidați. Cei din urmă nu au putere de vot și sunt aleși
la congresele de partid dintre cei mai proeminenți membri ai partidului. C.C. este condus de un secretar-general
(numit prim-secretar sau președinte în unele partide comuniste), cea mai înaltă poziție. C.C. organizează periodic sesiuni plenare (de obicei, de două ori pe an). Politica C.C. este formulată de Biroul Politic, acolo unde se
află adevărata putere.

Colectiv: Termen folosit în mod curent în țările socialiste pentru a denumi un grup social organizat pe baza
centralismului democratic, acționând responsabil
pentru atingerea obiectivelor acceptabile social. Termenul reflectă preferința marxistă pentru colectivism și
acceptarea primatului interesului social, opus individualismului și interesului privat.

Comunism: Ideologie care postulează egalitatea socială totală și un sistem politic și economic pentru implementarea acesteia conform viziunii marxiste. Marx
și Engels au folosit termenul în Manifestul comunist
(1848) pentru a-și distinge propria versiune de socialism de socialismul utopic al unor precursori francezi

Colectivizare: În sens larg, înseamnă socializarea agriculturii, adică exproprierea de pământ, clădiri de fermă,
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și englezi. Termenul descrie, în funcție de context: un
mod de viață idealist, în anumite comunități auto-gestionate în care producția și consumul sunt împărtășite
pe o bază comunală; o altă denumire pentru marxism;
o etichetă vagă a sistemului social de după răsturnarea
capitalismului, niciodată înfăptuită ca atare; un sistem
totalitar distins prin supremația statului asupra individului, bazat pe sistemul cu partid unic, deosebit de democrația parlamentară occidentală.

Contra-revoluție: O luptă violentă pentru restaurarea
acelei ordini politice și sociale răsturnată de către revoluție. Termenul a fost utilizat pentru prima dată în
timpul Revoluției franceze de către grupurile monarhiste care doreau restaurarea vechiului regim. Termenul
a fost adoptat ulterior de către Marx și alți gânditori
marxiști pentru a descrie eforturile (violente și pașnice
deopotrivă) de a submina revoluția proletară și de a răsturna regimul socialist sau comunist.

Comuniștii naționali: Nume aplicat vag acelor comuniști (ex: Gheorghe Gheorghiu-Dej) a căror loialitate
este mai întâi față de țară și abia apoi față de mișcarea
comunistă internațională. Termenul a fost aplicat prima
oară comuniștilor iugoslavi, care au protestat deschis
în 1948 împotriva dominației sovietice sub Stalin (titoism). A mai fost aplicat imediat după Al Doilea Război
Mondial acelor comuniști care fuseseră activi în timpul
conflagrației în propriile țări, luptând împotriva ocupației naziste/fasciste germane, italiene sau japoneze. Diferiți de comuniștii moscoviți, care au petrecut aceeași
perioadă la Moscova (ex: Ana Pauker).

Cooperativa Agricolă de Producție (CAP): Un tip de
fermă de mari dimensiuni operată de membrii ei în mod
colectiv. Reprezintă forma dominantă de organizare
agricolă de producție în toate țările socialiste, cu excepția Poloniei și Iugoslaviei. Termenul sinonim în Uniunea
Sovietică este cel de colhoz.
Cortina de Fier: Numele occidental pentru interdicția
de călătorie și comunicare impusă de țările europene
socialiste după Al Doilea Război Mondial pentru a se
izola de lumea capitalistă, atât fizic, cât și ideologic. Cel
mai vizibil element al Cortinei de Fier a fost Zidul Berlinului. Termenul de Cortină de Fier i-a fost atribuit lui
Winston Churchill, care l-a folosit în mod public pentru
prima oară într-un discurs ținut la Fulton, în Statele Unite, pe 5 mai 1946. Este, de altfel, considerat de către
mulți și momentul de debut al Războiului Rece.

Conducere colectivă: Sistemul prin care conducerea
dintr-o organizație este împărțită de un grup de persoane sau, în cazuri extreme, de către toți membrii ei.
Principiul conducerii colective a fost reafirmat după
moartea lui Lenin (1924) și a lui Stalin (1953), precum
și la îndepărtarea de la conducere a lui Hrușciov (1964).
De pildă, după moartea lui Stalin, conducerea a fost asumată inițial de către Nikita Hrușciov, Gheorghi Malenkov
și Nikolai Bulganin, pentru ca, mai apoi, Hrușciov să devină liderul singular, monopolizând principalele resurse
ale puterii.

Criza rachetelor din Cuba: O confruntare riscantă între
Statele Unite și URSS în octombrie 1962 în legătură cu
instalarea de către sovietici a unor rachete balistice nucleare în Cuba, ceea ce a dus lumea în pragul unui război
nuclear.
Cultul personalității: O viziune exagerată asupra capacității și importanței liderului, ridicându-l la statură de
zeu. Conceptul este identificat de obicei cu guvernarea
autocratică a lui Stalin și imensul val de adulație la adresa lui, în special după Al Doilea Război Mondial. Inspirat
de modelele chinez și nord-coreean, Nicolae Ceaușescu
și-a construit un cult comparabil începând cu anii 1970.
Este, de asemenea, o expresie a viziuni conform căreia Istoria este determinată de eroi, în vreme ce masele
sunt în genere pasive. Factorii care favorizează apariția
unui cult al personalității în țările socialiste includ dictatura proletariatului, sistemul de guvernare cu partid
unic, controlul complet al statului asupra mass media și
o omniprezentă și nemiloasă poliție politică.

Congres de partid: O conferință oficială majoră organizată de delegații partidului comunist care se întrunește,
în condiții normale, la un interval de 3–5 ani. Un congres
de partid alege de obicei Comitetul Central, pe secretarul-general și un comitet de control. Congresul de partid
este teoretic cea mai mare sursă a autorității Partidului, trasând obiectivele de politică majore ce urmează
a fi îndeplinite prin organele de partid. Între congrese,
Comitetul Central rămâne cea mai înaltă autoritate. În
practică, congresul de partid devenise doar un for de validare a deciziilor luate deja de către înaltele organe de
partid. Unui astfel de congres i se dă, de obicei, numărul
său consecutiv. În România au avut loc 14 astfel de congrese de partid, ultimul petrecându-se pe 20 noiembrie
1989.
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Demagogie: Metodă propagandistă și politică lipsită
de scrupule menită să câștige susținerea ascultătorilor
naivi, mulțimilor sau maselor, de o manieră convenabilă
demagogului sau cauzei sale.

Rece (Războiul din Coreea, 1950–1953). Termenul este
folosit, de asemenea, pentru a descrie o minimă liberalizare în țările socialiste europene după moartea lui Stalin
în martie 1953. A intrat în uz curent pentru prima dată
în URSS, cu aluzie cartea omonimă a lui Ilia Ehrenburg
(Dezghețul, 1954).

Democrație intra-partinică: Una din regulile care se
presupune că guvernează relațiile din interiorul partidelor comuniste. Este menită să asigure alegerea oficialilor în varii organe de partid, obligația oficialilor de
partid de a furniza rapoarte colegilor interesați, precum
și o critică rezonabilă și autocritică în partid. Cu toate
acestea, în practică, democrația intra-partinică a putut fi asfixiată de autoritarism, întrupat în principiul de
partid al centralismului democratic. A fost, deci, cazul
partidelor comuniste europene în care existau o foarte
strictă disciplină de partid și zero toleranță pentru „critica distructivă” și formarea facțiunilor în sau în afara
partidului.

Dezideologizare: Declinul fervorii ideologice inițiale,
care s-a produs la sfârșitul anilor 1950, atât în Occident,
cât și, într-o măsură mai mică, în Blocul socialist. Este
cunoscută, de asemenea, ca „sfârșitul epocii ideologiei”
sau „anti-ideologism”.
Dezinformare: Termen utilizat în țările socialiste (mai
ales în URSS) pentru a descrie transmiterea de informații false în mod deliberat.
Dialectică: Doctrină majoră în filosofie, care, din punct
de vedere istoric, are trei înțelesuri: în filosofia antică,
înseamnă arta discursului și raționalizării adevărului
prin identificarea și rezolvarea contradicțiilor; în filosofia idealistă germană de secol XIX, așa cum a fost propusă de Hegel, înseamnă procesul dezvoltării ideilor
prin depășirea argumentelor contradictorii; în filosofia
marxistă, înseamnă teoria generală a dezvoltării realității exprimată în termenii emergenței și luptei dintre
două contrarii. Pentru marxiști, dialectica este și o teorie
a cunoașterii și un „ghid de acțiune”. Dialectica marxistă insistă asupra faptului că totul este interdependent
în lumea reală și că toate obiectele și fenomenele se
află constant în schimbare, emergență, dispariție (este
și motivul pentru care a fost descrisă adesea ca teoria
conexiunilor universale).

Democrație: Literal, exercitarea puterii sau conducerii
de către popor; un sistem politic în care oamenii decid
direct sau indirect prin reprezentanții lor felul în care
sunt guvernați. Termenul are în general o conotație pozitivă, totul depinzând de cum anume definește cineva
„poporul” și pe „reprezentanții” acestuia.
Destalinizare: Procesul ezitant de liberalizare selectivă a Uniunii Sovietice și majorității țărilor est-europene
după Raportul Secret al lui Hrușciov din 1956 care denunța crimele și cultul personalității lui Stalin. În această perioadă, multe din victimele terorii staliniste au fost
reabilitate, restricțiile în privința producțiilor intelectuale au fost cumva relaxate, statuile lui Stalin au fost
îndepărtate iar orașele care îi purtaseră numele redenumite (Orașul StalinOrașul Brașov), ș.a.m.d. Destalinizarea a fost privită ca marea realizare a lui Nikita Hrușciov
într-o situație politică extrem de delicată.

Dictatura proletariatului: Conducerea dictatorială a
clasei muncitoare, exercitată prin Partidul comunist sau,
mai degrabă, prin liderul (ii) său (i) de vârf după revoluția proletară, în perioada de tranziție de la capitalism la
socialism sau comunism.

Determinism: Doctrină filosofică potrivit căreia toate
evenimentele și transformările din natură, societate și
gândire sunt determinate de anumite cauze și sunt guvernate de legi precise.

Directive: Termen utilizat în țările socialiste pentru a
descrie instrucțiunile obligatorii emise de partidul comunist sau autoritățile de planificare, care constrâng în
jos pe scara ierarhică a planificării și administrării.

Deviaționism: Termen utilizat în vocabularul partidului comunist pentru a descrie abaterea sau depărtarea
unui individ sau unui grup de membri de la linia oficială
a partidului.

Disciplină de partid: Normele și codul de conduită prevalente într-un anumit partid politic în relație cu proprii-i membri. În general, cu este mai radical sau mai elitist (privilegiat) un partid, cu atât mai ierarhică îi este
structura și mai strictă disciplina. Regulile partidelor

Dezgheț: Termen care se referă la relaxarea relațiilor
est-vest după cea mai tensionată perioadă a Războiului
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socialiste, drepturile omului sunt de obicei garantate
prin constituție, aceste garanții sunt vagi și inexistente
în realitate. Interpretarea lor a fost mereu subordonată
„intereselor mai înalte” ale statului socialist, acolo unde
nu există curți de justiție independente și nici mecanisme de protecție a acestor drepturi.

comuniste insistau asupra devoțiunii ideologice absolute, executării cu conștiinciozitate a deciziilor de partid
și a altor îndatoriri, precum și asupra înaltelor standarde
morale. Disciplina de partid a fost asigurată în primul
rând prin cultivarea unei conștiințe interne prin îndoctrinare, ședințe de partid regulate, critică, autocritică
și dezvoltarea unui spirit de camaraderie. Admiterea
în partid se făcea, de asemenea, pe o bază extrem de
selectivă.

Economie de comandă: Economie definită prin sistemul ei centralizat de planificare și management, în care
țintele și metodele de producție sunt impuse asupra fabricilor și companiilor de deasupra. Printre trăsături putem menționa o structură ierarhică autoritară de transmitere a directivelor, o alocare centrală a resurselor,
prețuri fixe pe perioade lungi de timp, finanțare bugetară a investițiilor (deosebită de autofinanțare), ș.a.m.d.
Sistemul a fost dominant în țările socialiste europene
până la începutul anilor 1960 (în Iugoslavia doar până
la începutul anilor ’50), și a cunoscut forma lui extremă sub Stalin, între 1928 și 1953. Uneori, în situație
de război, termenul descrie orice economie (inclusiv
capitalistă).

Disidență: În sens modern, înseamnă protestul minorității împotriva restricțiilor excesive asupra libertăților
impuse de către guverne conservatoare sau autoritare
intolerante. Începuturile disidenței sunt de găsit prin
anii 1953–1954, când fostul apropiat al lui Tito, Milovan Djilas, a publicat o serie de articole în Iugoslavia.
Disidența s-a extins în Blocul socialist de la mijlocul anilor 1960 și s-a intensificat de la începutul anilor 1970.
Principalii disidenți au fost scriitori, artiști, studenți sau
anumite grupuri minoritare (mai ales evrei).
Disidenți: Nume dat persoanelor din țările socialiste
care luptă pentru drepturile omului. Disidenții au fost
supuși adesea supravegherii, hărțuirilor, interogatoriilor, disponibilizării, izolării în aziluri psihiatrice, muncii
forțate, deportării și încarcerării.

Elită: Grup privilegiat și „superior”, distins prin trăsături
speciale precum rasă, naștere, avere, educație, statut
profesional. În sociologia marxistă, termenul are o conotație negativă și este de obicei aplicat clasei conducătoare, separată de majoritatea populației, în special de
clasa muncitoare.

Diviziunea muncii: Un termen general pentru specializarea ocupațională, industrială și teritorială, cu accent
pe muncă drept factor determinant al producției.
Doctrina Brejnev: O versiune a doctrinei suveranității limitate aplicată țărilor socialiste, mai ales semnatarele Pactului de la Varșovia. Termenul a fost inventat în Occident, după invazia Cehoslovaciei din august
1968, atribuindu-i ideea lui Brejnev, liderul sovietic de
la acea dată.

Epurare: Termen specific partidelor comuniste care
denotă excluderea membrilor indezirabili din Partid, și
care poate fi urmată de un proces-spectacol, închisoare, execuție, exil și, uneori, reabilitare. Această practică
a fost dezvoltată de bolșevici înainte de Primul Război
Mondial, dar a fost perfecționată după Revoluție. Cele
mai cunoscute epurări sunt cele petrecute sub Stalin în
anii 1930 (Marea Teroare).

Dogmatism: Acceptarea oarbă, necritică și aplicarea
unei doctrine sau unor principii fără nicio referință la
dovezile raționale sau condițiile efective.

Erou al muncii socialiste: Titlu și ordin acordat persoanelor din URSS pentru realizări extraordinare în domeniile economic, științific sau cultural.

Drepturile omului: Libertăți civile sau cetățenești explicit garantate de lege sau implicite în absența altor
legi restrictive. Drepturile omului unanim acceptate includ libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea religioasă, libertatea de asociere, de a demonstra
pașnic și de a călători, libertatea rasială, de naționalitate și sex, dreptul la educație, la securitatea căminului, la corespondență privată și la protest. Deși în țările

Eurocomunism: Versiune liberală a comunismului acceptată de către partidele comuniste vest-europene
începând cu mijlocul anilor 1970, prin convingerea că
doar această formă de comunism are o șansă electorală de succes și implementare în Occidentul democratic.
Principalii exponenți ai eurocomunismului au fost Georges Marchais, Enrico Berlinguer și Santiago Carrillo, liderii partidelor comuniste francez, italian și spaniol.
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perioada 1934–1960. Aresturile arbitrare, tratamentul
bestial al prizonierilor de către gardieni și condițiile de
trai șocante din lagăre au fost prima oară aduse la lumină de scriitorul sovietic Aleksandr Soljenițîn prin cartea
sa în trei volume, Arhipelagul Gulag (publicată în Vest în
1973 și după).

Exploatare: Aproprierea rezultatelor muncii altei persoane. Termenul este un concept important în ideologia
marxistă, susținut de o doctrină socială elaborată, inclusiv teoria valorii-muncă. Exploatatorii sunt în această
viziune deținătorii mijloacelor de producție (istoric vorbind, stăpânii, lorzii feudali, capitaliștii), iar exploatații
sunt muncitorii fără proprietate (sclavii, șerbii, muncitorii salariați) care trebuie să-și vândă munca pentru
supraviețuire.

Hrușciovism: Termen folosit de maoiștii chinezi pentru
a semnala abaterea sovietică de la marxism care a avut
loc în URSS și anumite țări socialiste europene atunci
când Nikita Hrușciov era la putere. Trăsăturile atribuite
hrușciovismului includ revizionismul, neglijarea ideologiei, oportunismul, birocrația elitistă ierarhică, imperialismul social.

Expropriere: Transferul deschis de proprietate de la un
deținător la altul împotriva voinței sau intereselor proprietarului anterior. Conceptul ocupă un loc important în
doctrina socială marxistă și materialismul istoric.

Ideologie: Termen apărut prima dată în timpul Revoluției franceze (1789), definit inițial ca „știința ideilor”.
Termenul a ajuns să capete ulterior un înțeles mai specific, acela de sistem de idei, viziuni, atitudini și emoții
ale unui anumit grup social. În viziunea marxistă, ideologia nu este neutră. Ideologia este mereu asociată cu
o anumită clasă socială. O viziune extremă a fost îmbrățișată chiar de Lenin (Ce-i de făcut?), care a insistat
că există doar două ideologii, cea burgheză și cea proletară, și că omenirea n-a găsit o a treia. Marxiștii consideră o ideologie ca fiind „științifică” dacă rezonează
cu premisele teoretice ce subîntind activitățile forțelor
sociale progresiste. În opinia lor, doar marxismul poate
furniza astfel de premise.

Fanatism: Convingere fermă și necritică în propria cauză sau păreri, care duce la intoleranță și chiar acte ostile
împotriva unor dușmani reali sau închipuiți. Fanatismul
poate fi religios, rasial, naționalist, politic sau ideologic
în conținut.
Fascism: Denumire generală pentru ideologiile, mișcările politice și sistemele statale distinse prin naționalism
extrem, autoritarism, totalitarism și militarism. Fascismul a prevalat în forma sa originară în Italia între 1922
și 1944 sub Benito Mussolini (un fost social-democrat),
dar s-a răspândit și în Germania (ca nazism), în Japonia,
Spania, Portugalia, Africa de Sud și într-o măsură mai
mică în alte țări (vezi regimul Antonescu în România).

Imperialism: Concept major al științei politice, economiei politice și sociologiei marxiste, echivalat cu cel
mai înalt stadiu al capitalismului. Interpretarea marxistă tradițională a conceptului se bazează pe lucrarea lui
Lenin, Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului (1917). Analiza pe care o făcea liderul bolșevic l-a
condus la formularea unei noi viziuni asupra revoluției
proletare.

Fracționism: Termen utilizat cu referire la diferențele
de viziune din sânul unui partid comunist în jurul unei
chestiuni controversate de politică. În partidele de extracție marxist-leninistă, fracționismul este perceput
ca fiind mai grav ca deviaționismul. Regulile partidului
spun că odată ce conducerea a luat o decizie potrivit
centralismului democratic, majoritatea și minoritatea
sunt obligate să o respecte până la capăt.

Intelighenția: Numele comun folosit în țările socialiste
pentru a descrie o clasă socială vocațională, alcătuită
în general din scriitori, oameni de știință, doctori, avocați, profesori, ingineri, tehnicieni, manageri, cadre de
partid, înalți oficiali de stat, studenți. Intelighenția a
fost una din cele trei clase sociale recunoscute în țările
comuniste, imediat după muncitori și țărani. După preluarea puterii de către comuniști în Rusia și Europa de
Est, fosta intelighenție a reacționat diferit: o parte a ei
s-a plasat necondiționat de partea regimului comunist,
o parte a adoptat o atitudine neutră, iar alta a continuat

Grup antipartinic: Originar, descria un mic grup al liderilor de partid din URSS care s-au opus lui Nikita Hrușciov și au încercat—fără succes—să-l îndepărteze de la
conducerea partidului în iunie 1957. Grupul era critic la
adresa destalinizării inițiate de Hrușciov prin Raportul
Secret din 1956.
Gulag: Abrevierea rusă pentru Administrația Generală a
Lagărelor de muncă forțată, instituție represivă care administra lagărele de muncă forțată în numele NKVD, în
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îndreptată împotriva persoanelor care trăiesc de pe
urma societății fără o justificare legitimă. Pentru România, vezi legea nr. 25 din 1976 privind încadrarea într-o
muncă utilă a persoanelor apte de muncă. Din perspectivă marxistă, munca era o obligație a fiecărui cetățean.

să i se opună. Mare parte din conducerea bolșevică la
momentul octombrie 1917 a fost, de fapt, recrutată
din rândurile intelighenției. Intelighenția, ca atare, nu
a apărut niciodată ca o clasă identificabilă în țările capitaliste dezvoltate, acolo unde pătura socială cea mai
apropiată ar fi intelectualii (mai subțire, însă, decât cea
a intelighenției).

Leninism: Extensie a marxismului dezvoltată de Lenin pe baza condițiilor și experienței ruse și sovietice.
Leninismul poate însemna acele elemente ale teoriei
și practicii marxiste dezvoltate de Lenin însuși sau interpretarea contribuțiilor lui Lenin ca o continuare complementară a marxismului clasic (caz în care ar fi mai
potrivit să fie numit marxism-leninism). Termenul de
leninism a fost utilizat pentru prima oară în URSS după
moartea lui Lenin (1924) și a fost înlocuit după moartea
lui Stalin (1953), cel puțin în terminologia oficială, cu
acela de marxism-leninism. Pe scurt, leninismul este o
doctrină revoluționară cu un conținut filosofic, politic,
social și pragmatic.

Îndoctrinare: Insuflarea unei convingeri sau ideologii
destinată să impună acceptarea completă și necritică,
în dispreț față de orice considerație critică. Termenul a
avut o conotație peiorativă în Occident, în vreme ce în
țările socialiste abia dacă a fost folosit. Îndoctrinarea
poate însemna, de asemenea, introducerea unui nou
membru în gândirea, practicile și obiceiurile unui anumit grup social. În țările socialiste, îndoctrinarea s-a făcut pe așa-zise baze sistematice și științifice. În armată,
de pildă, o mare parte din timp era alocată sesiunilor
de agitație, spălare pe creier, propagandă, resocializare,
etc.

Liberalism: Doctrină politică, economică și socială potrivit căreia libertatea neîngrădită a indivizilor favorizează
armonia socială și bunăstarea societății în ansamblu. A
apărut ca reacție la feudalism, absolutismul de stat și
mercantilism. În politică, liberalismul înseamnă libertatea convingerilor politice, a asocierii, presei, religiei, domiciliului, iar în economie, încurajează inițiativa privată,
competiția liberă, mecanismele pieței libere, comerțul și
eliminarea intervenției statului. Revoluționarii marxiști
au fost întotdeauna critici la adresa liberalismului, pe
care îl vedeau ca pe ideologia burgheziei.

Întreprindere: Termen utilizat în țările socialiste în loc
de „firmă”, care descrie o entitate economică cu un statut organizațional și legale distinct angajată în producerea de bunuri și servicii pentru vânzare. O întreprindere este condusă de către un director și se bazează pe
proprietatea socială a mijloacelor de producție.
KGB (Comitetul Securității Statului): A fost organizația serviciului secret sovietic, a doua ca mărime din
lume. Se vehiculează a fi avut 50.000 de profesioniști
disciplinați, antrenați și devotați, precum și 1 milion de
agenți în URSS și în străinătate. A căpătat acest nume
în martie 1954, când a fost separată de aparatul de securitate central și pus în subordinea directă a Consiliului
de Miniștri și Biroului Politic al PCUS.

Linia partidului: Termen aplicat strategiei și tacticilor
dictate de către conducerea partidului comunist, majoritatea membrilor Biroului Politic sau Comitetul Central.
Linia partidului este, de obicei, diseminată prin ziarele
oficiale și publicațiile periodice. Linia partidului se referă, de obicei, la câteva din cele mai mari chestiuni controversate, cum ar fi interpretarea lui Marx sau a altor
teoreticieni marxiști, la direcțiile dezvoltării economice
și sociale, la reformele majore, chestiuni internaționale
și relațiile cu alte partide comuniste.

Lagăr de muncă forțată: Lagăr de concentrare care
conține mai ales deținuți politici și care pune accent pe
performanță și muncă asiduă. Aceste lagăre au fost înființate pentru prima dată pe o bază sistematică în Rusia
sovietică, de către Ceka, în 1919, și au atins apogeul
extinderii în perioada lui Stalin. Odată cu răspândirea
disidenței de la mijlocul anilor 1960, azilurile de psihiatrie au luat locul parțial vechilor lagăre de muncă forțată. Chira și așa, numărul estimat al deținuților politici
din URSS la sfârșitul anilor 1970 era unde între 1 și 3
milioane.

Lumpenproletariat: Un termen marxist care denotă
cele mai rele elemente excluse din diferite clase sociale
și aduse în stare de sărăcie de către condițiile specifice
capitalismului. A fost utilizat pentru prima oară de către
Marx și Engels în Manifestul Partidului Comunist (1848)
spre a-i descrie pe marginalii plasați în îngrijirea organizațiilor de caritate private, pe cerșetori, hoți, bandiți,

Legi anti-parazitism: Legislație din țările socialiste
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și antiteză”) prin sinteză (fiind astfel opusă metafizicii).
Potrivit marxiștilor, materialismul dialectic este cea mai
consistentă și științifică versiune a materialismului filosofic, pentru că reprezintă „sinteza istorică a realizărilor științifice” (Marx) și „generalizarea rezultatelor unor
discipline anume” (Engels). Materialismul dialectic este
văzut nu doar ca o teorie a cunoașterii, ci și ca metodă
științifică practică destinată înțelegerii și transformării
revoluționare a naturii și societății.

prostituate, etc. În vreme ce cei mai mulți susținători ai
anarhismului privesc lumpenproletariatul ca pe cel mai
revoluționar grup din societate, marxiștii îl tratează cu
dispreț, considerând că lumpenproletariatul este prea
instabil, prea demoralizat și iute să-și vândă sufletul celui care oferă mai mult (de obicei, burghezia).
Lupta de clasă: Una din pietrele de temelie ale ideologiei marxiste, care vede cursul istoriei în termenii luptei dintre clase sociale conflictuale în alcătuiri socio-economice antagoniste (sclavie, feudalism și mai ales
capitalism).

Materialism: În filosofie, una din direcțiile fundamentale de gândire potrivit căreia materia primează și este
adevărata realitate, în vreme ce orice altceva imaterial
nu există sau este secundar (derivând din materie). Materialismul este opusul idealismului. Marxiștii susțin că
materialismul lui Marx și Engels nu a fost o simplă continuare a materialismului tradițional, ci un salt calitativ
în dezvoltarea gândirii umane. Pentru filosofii marxiști,
doar materialismul poate oferi o înțelegere reală a naturii, societății și schimbării, precum și răspunsul corect
la eterna problemă filosofică a relației dintre ființă și
conștiință.

Marea burghezie: Termen marxist pentru pătura superioară a burgheziei, de pildă, acei capitaliști care dețin sau controlează mari companii industriale, de minerit, comerț ori transport, mai ales dacă ei constituie
monopoluri. Marea burghezie este în contrast cu mica
burghezie.
Marea Teroare (Epurare): Valul stalinist de teroare
direcționat împotriva liderilor de partid, guvernului și
membrilor armatei în URSS de-a lungul perioadei 1936–
1938. Instituită la ordinele lui Stalin, a fost dusă la îndeplinire de către agenții NKVD sub conducerea nemilosului Nikolai Ejov și a procurorului general Andrei Vîșinski
în trei mari procese de trădare (procese-spectacol).

Materialismul istoric: Una din pietrele de temelie ale
marxismului alături de materialism dialectic, teoria valorii-muncă și postulatul luptei de clasă. Materialismul istoric este o doctrină filosofică, economică și sociologică,
cunoscută și ca interpretarea (sau conceperea) materialistă a istoriei. Înseamnă în mod fundamental aplicarea
materialismului dialectic pentru a explica evenimentele
istorice, procesele și evoluțiile din societate. Subliniază
rolul nevoilor umane materiale de bază, dezvoltarea forțelor de producție și schimbarea relațiilor de producție
ca factori fundamentali, determinanți ai cursului istoriei
și progresului.

Marxism-leninism: Teoria și practica marxismului așa
cum au fost ele dezvoltate și aplicate de Lenin în context sovietic. Conține elementele marxismului clasic
și ale leninismului. Oficial, termenul a apărut în URSS
după moartea lui Stalin (1953). Conducerea sovietică a
pretins mereu că marxism-leninismul are o aplicabilitate
universală și este o ideologie flexibilă, dinamică și progresistă care se dezvoltă în permanență și se adaptează la condiții schimbătoare. Criticii lui îl văd în schimb ca
pe o justificare ideologică a politicii de putere și ca pe o
doctrină ce legitimează regimul sovietic în URSS (un sistem închis, incapabil să se desprindă de propriile dogme
instituționalizate) și trădează idealul marxist.

Mijloace de producție: Termen important al economiei
politice marxiste, care conține mijloacele de muncă (pământ și capital) și obiectele muncii (materiale brute și
produse parțial finalizate). Cele mai importante mijloace
de producție sunt instrumentele muncii (ustensile, mașinării, echipamente). Deși mijloacele de producție sunt
indispensabile în procesul de producție, ele nu pot genera valoare, un lucru pe care doar munca îl poate face.
Conform viziunii marxiste, mijloacele de producție sunt
deținute pe baze private în alcătuirile socio-economice
antagoniste (sclavagism, feudalism, capitalism), ceea ce
duce la exploatare; în vreme ce, în socialism, mijloacele
de producție sunt proprietate socială care, teoretic, elimină posibilitatea exploatării private.

Materialism dialectic: Cea mai importantă doctrină a
filosofiei marxiste, preocupată cu legile cele mai generale ale schimbării și dezvoltării în natură, societate și
gândire. Materialismul dialectic este una din cele trei
pietre de temelie ale mișcării comuniste, alături de economia politică marxistă și comunismul științific. Materialismul dialectic atașează o importanță crucială soluționării luptei succesive și progresive a contrariilor („teză
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Nazism: Versiune extremă a fascismului, care a prevalat în Germania sub Adolf Hitler între 1933 și 1945.

Miliția: Termen care desemnează poliția țărilor socialiste. A fost preferat pentru a se distinge de țările capitaliste, acolo unde poliția era văzută de către comuniști
ca agenției a statului burghez, îndreptată în special împotriva clasei muncitoare. Miliția socialistă este organizată și operează într-o oarecare măsură după principii
militare, în orice caz, cu mult mai mult decât poliția „capitalistă”. O mare atenție este acordată procesului de
recrutare în rândurile miliției, pentru a asigura o bază
largă proletară. Miliția este un instrument al statului
socialist și principala agenție destinată implementării
dictaturii proletariatului.

Neo-marxism: Termen care denotă o versiune îmbunătățită a marxismului, mai potrivită cu nevoile și dezvoltările politice, sociale, economice și științifice moderne, dincolo de cunoașterea și experiența gânditorilor
marxiști clasici. Primul val neo-marxist s-a făcut simțit
între 1930 și 1955, și s-a concentrat asupra teoriei
economice și găsirii unui model de alocare a resurselor
într-o economie colectivistă planificată mai riguros. Al
doilea val neo-marxist a fost preocupat mai degrabă de
politicile administrative și de politică per se. Principalele diferențe ale acestui al doilea val în raport cu doctrina clasică a marxismului sunt coexistența pașnică între
statele socialiste și capitaliste; războaiele, chiar dacă
posibile, nu mai sunt necesare, chiar dacă imperialismul
continuă să existe într-o formă sau alta; abandonarea
dictaturii proletariatului ca mijloc de ajungere la comunism (statul întregului popor); drumul parlamentar către
socialism este posibil, în măsura în care parlamentele
pot fi transformate din agenții ale democrației burgheze în instrumente ale voinței proletare; cooperarea partidelor comuniste cu alte partide politice; acceptarea
profitului drept criteriu al performanței antreprenoriale.

Mișcările de eliberare națională: Nume aplicat de
marxiști acelor eforturi ale coloniilor și altor țări dependente de a-și redobândi independența de sub dominația
și exploatarea imperialistă. La apogeul imperialismului,
înainte de Primul Război Mondial, mai mult de două treimi din suprafața planetei se afla în această categorie.
Mișcările de eliberare națională sistematice și-au făcut
simțită prezența mai ales după Al Doilea Război Mondial
și mijlocul anilor 1950.
Naționalism: Atitudini și politici care pun interesele propriei națiuni deasupra altora. Primii gânditori
marxiști, Karl Marx însuși sau Rosa Luxemburg, se opuneau naționalismului, privind statele naționale drept
creații burgheze, predispuse la agresiune și războaie
internaționale care duc la imperialism. Au propus, în
schimb, idealul internaționalismului proletar. Lenin,
în schimb, deși aderând la principiile internaționalismului socialist, a văzut un rol pentru națiuni și a acceptat
minoritățile naționale, în special mișcările de eliberare
națională. După atacul german asupra Uniunii Sovietice în iunie 1941, regimul sovietic a reabilitat întrucâtva
naționalismul sovietic numindu-l patriotism. Acest din
urmă termen a fost apoi acceptat în mai multe țări socialiste ca versiune dezirabilă a naționalismului.

Noua clasă: Termen introdus de Milovan Djilas (Noua
clasă, 1957) pentru a descrie elita iugoslavă a privilegiaților oficiali de partid, birocrați, directori ai unor întreprinderi de stat (etc.), toți datorându-și succesul și
puterea regimului existent (Tito).
Noua Stângă: O mișcare politică neo-marxistă eclectică și eterogenă care s-a dezvoltat cel mai bine în Statele Unite, punând accent pe drepturile civile, democrația
participativă directă, sindicalism, pacifism și radicalism.
Noua Stângă a fost receptată diferit în țările socialiste.
Pe de-o parte, a fost salutată de disidenți și marxiștii
liberali care se opuneau autoritarismului, represiunii
partidului și disprețului la adresa drepturilor omului, și,
până la un punct, chiar de către lideri comuniști, care
își imaginau că aceste grupuri pot periclita stabilitatea
în țări occidentale prin stârnirea unor situații revoluționare. În genere însă, liderii comuniști au respins Noua
Stângă pentru că însemna revizionism.

Naționalizare: Achiziția de bunuri private de către națiune (stat), în mod normal cu compensație totală sau
parțială față de proprietarii anteriori (locali sau străini).
Naționalizarea duce la crearea unui sector de stat, întărește eficacitatea intervenției statale și facilitează planificarea economică. Naționalizarea este unul din principalele obiective ale partidelor politice de stânga în
lumea capitalistă. Naționalizarea în țările Lumii a Treia
este văzută favorabil atâta vreme cât este direcționată
împotriva monopolurilor străine.

NPE (Noua Politică Economică): O restaurare practică a întreprinderii private și a mecanismului de piață
în Uniunea Sovietică în perioada 1921–1928. Pentru
bolșevici, a reprezentat o retragere ideologică tactică
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guvernul este selectat din parlament și este responsabil în fața lui. Karl Marx a disprețuit „cretinismul parlamentar”, cum l-a numit, pentru că a crezut că devine un
instrument al dominației burgheze asupra întregii societăți. Și-a imaginat că după preluarea proletară a puterii
nu va mai fi nevoie de parlamentarism, de vreme ce proletariatul va constitui întreaga societate.

menită să reconstruiască o economie epuizată de Primul Război Mondial și războiul civil, dar și să pregătească industrializarea masivă. NPE a fost inițiată de Lenin
și, până în 1924, trei sferturi din comerț se afla iar în
mâini private, iar până în 1928, a fost atins nivelul de
producție de dinainte de război. Un fel de NPE a fost
urmată și în China în perioada 1961–1964, urmând dezastrelor generate de Marele Salt Înainte al lui Mao.

Partidul Comunist Român (PCR): Partidul de conducere (și singurul) din România socialistă. Fondat în 1921,
a operat în ilegalitate până în 1944, când, ajutat de sovietici, a intrat în legalitate și a fost admis în guvernul
de stânga de coaliție. În următorii trei ani, partidul comunist a eliminat alte partide politice iar în 1948, socialiștii au fost forțați să se unească cu comuniștii sub
umbrela Partidului Muncitoresc Român (PMR). În 1965,
după ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu la putere, PMR
s-a întors la vechea denumire de PCR, iar Republica Populară Română (RPR) a devenit Republica Socialistă România (RSR).

Omul Nou comunist: Un model de membru al societății
pe care și-l imaginează marxiștii ca fiind tipic pentru comunism. În viziunea lor, idealul ar trebui să fie conștient
ideologic, onest și curajos, supus, desprins de instinctele de acumulare, care-și subordonează propriile dorințe și interese private nevoilor și intereselor societății,
ș.a.m.d. În vreme ce lupta de clasă scoate la suprafață
ce-i mai rău în om, credeau marxiștii, într-o societate
fără clase, omul ar fi capabil de un comportament ideal.
Modelului Omului Nou comunist i-au fost atribuite de-a
lungul timpului conotații și etichete diferite (ex: Homo
Sovieticus).

Partidul Comunist: În doctrina marxist-leninistă, organizația politică de avangardă (conducătoare) a mișcării
proletare care are misiunea de a răsturna capitalismul
(sau feudalismul) și de a construi socialismul și comunismul final. Partidul comunist este în genere o organizație extrem de disciplinată. Există condiții stricte de
obținere a statutului de membru.

Pacifism: Mișcare opusă războaielor și altor forme violente de soluționate a conflictelor care propune soluții
pașnice la problemele dintre națiuni și clasele sociale.
Pactul de la Varșovia: Alianță militară cu sediul la Varșovia, înglobând URSS, Bulgaria, Cehoslovacia, RDG,
Ungaria, Polonia și România (Albania a devenit membru
după 1961, după care a încetat să mai participe și s-a
retras formal în 1968). Pactul a fost semnat în mai 1955
ca urmare a admiterii RFG (Republicii Federale Germane) în NATO. Pactul de la Varșovia obliga țările membre
să asigure asistență militară reciprocă în cazul unui atac
armat asupra unuia sau mai multor state semnatare.

Pionierii: Organizație comunistă apărută în URSS pentru copiii între 10–15 ani. Deși apartenența nu era obligatorie, toți copiii făceau parte din ea. Fondată în 1924,
era o organizație supervizată de PCUS, menită să-i pregătească pe băieți și fete pentru apartenența la Comsomol (Uniunea Tineretului Comunist sau organizație
de tineret a PCUS). Scopul organizației de pionieri în
toate țările socialiste a fost acela de a inculca anumite
idealuri comuniste în mințile copiilor încă de la o vârstă
fragedă și de a le extinde educația civică prin activități
participative precum festivaluri, tabere, adunări sportive și proiecte de importanță locală sau națională.

Parazit: Termen utilizat de marxiști pentru a descrie
o persoană sau un grup care nu lucrează într-o ocupație legitimă, dar trăiește de pe urma celor care o
fac. Problema parazitismului a devenit acută la sfârșitul anilor 1950, când au fost introduse și primele legi
anti-parazitism.

Planificare economică centralizată: Sistemul de administrare și control, de către stat, al proceselor de producție, distribuție, consum și investiție în întreaga economie. Planificarea centralizată este specifică țărilor
socialiste, acolo unde interesele generale sunt dictate
de Partidul comunist.

Parlamentarism: Sistem de guvernare bazat pe parlamente alese, prin care partidul majoritar determină
administrația curentă și toate principalele schimbări sociale (dacă există). Parlamentarismul este cel mai bine
dezvoltat în țările democratice capitaliste, acolo unde
există un sistem multi-partid, sufragiu universal, alegeri regulate la fiecare 3–5 ani (sau mai puțin), și unde

Planul cincinal: Planul economic pe termen mediu
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capitaliștilor. După marxiști, exploatarea proletariatului
este esențialmente internațională, de vreme ce interesele sale sunt foarte asemănătoare în oricare dintre
țări (internaționalism proletar). Gânditorii marxiști au
văzut proletariatul ca pe o clasă eminamente revoluționară, având misiunea istorică de a transforma omenirea
într-o societate ideală.

urmat de obicei în economiile centralizate socialiste.
Întruchipează nu doar obiectivele de producție care trebuie atinse în cinci ani, ci și alte obiective sociale.
Planul Marshall: Numele popular pentru Programul Reconstrucției Europene, care a însemnat ajutorul economic oferit de Statele Unite Europei de Vest în perioada
1948–1952. A fost formulat de către George Marshall
(1880–1959), pe atunci Secretarul de Stat american,
și a reprezentat una din formele prin care a fost implementată doctrina Truman. Valoarea totală a ajutorului a
fost de peste 16 miliarde de dolari, cea mai mare parte
în subvenții nerambursabile. S-a dovedit a fi un plan de
succes și un punct de cotitură în reconstrucția țărilor occidentale afectate de ultima conflagrație mondială. De
partea cealaltă, Uniunea Sovietică a privit Planul Marshall ca pe o metodă de a consolida forțele anti-comuniste în Europa. Ca o contramăsură, sovieticii au înființat
CAER (Consiliul de Ajutor Economic reciproc) în 1949.

Propagandă: Activități de explicare și convingere destinate să dea formă opiniei publice în direcția dorită de
către stat, partid sau altă organizație. Există o distincție
fundamentală între propagandă și agitație. Propaganda prezintă idei și probleme care sunt explicate complet și raționalizate într-o manieră inteligibilă pentru
persoane individuale sau mici grupuri. Astfel, în comparație cu un agitator, un propagandist (sau informator
politic) trebuie să fie educat la un nivel acceptabil și să
țintească spre efecte de durată asupra celor pe care îi
vizează. Scopul propagandei nu este într-atât de mult
chemarea la acțiune prin intermediul emoțiilor, ci, mai
degrabă, cultivarea unor anumite atitudini, opinii și convingeri prin rațiune. Marxiștii consideră că propaganda este condiționată de dezvoltarea istorică și socială
a societăților și are un caracter de clasă. Propaganda
a atins niveluri de sofisticare fără precedent odată cu
mass media moderne, iar controlul asupra mijloacelor
de propagandă conferă clasei conducătoare un avantaj
important asupra altor clase sociale. Autoritățile din țările socialiste au dezvoltat o mașinărie propagandistică
extrem de elaborată, nu doar intern, ci și extern, prin
organizațiile și fronturile comuniste internaționale.

Politica de îngrădire („containment”): O dimensiune
majoră a politicii externe americane după cel de-Al Doilea Război Mondial, cu scopul de a limita comunismul la
granițele deja existente ale Blocului socialist. A fost mai
întâi formulată în 1947 de către George Kennan, expert
în politica sovietică și ambasador al Statelor Unite la
Moscova în perioada 1952–1953.
Prim-secretar: Denumirea celui mai înalt oficial executiv al partidului comunist.
Procese-spectacol: Procese publice ale unor persoane
acuzate de crime politice de către regimul aflat la putere. Sunt făcute publice de către stat pentru a expune
persoane, interese și ideologie opuse intereselor regimului sau liderului aflat la putere, bazându-se de obicei
pe proceduri juridice îndoielnice. Procesele-spectacol
au avut loc, la un moment sau altul, în mai toate țările,
inclusiv în anumite democrații occidentale. În forma lor
extremă, procesele-spectacol au fost în general identificate cu regimurile comuniste, care le-au dat aparența
de legalitate spre a stârni opinia publică împotriva acuzaților și a cauzei lor, și a suprima sistematic opoziția.

Război civil: Conflict armat intern neorganizat între
diferite segmente de populație din aceeași țară. Vezi
războaiele civile din Statele Unite (1861–1865), Rusia sovietică (1918–1920), Spania (1936–1939), China
(1945–1949), fosta Iugoslavie (1991–1999). Marxiștii percep războiul civil ca pe o formă acută a luptei de
clasă.
Război Rece: Practici și politici ostile, dar fără să includă operațiuni militare deschise, urmărite de Statele Unite și Uniunea Sovietică, una împotriva celeilalte,
după cel de-Al Doilea Război Mondial. Pe parcursul Războiului Rece s-a apelat cu precădere la propagandă, tactici psihologice, manevre politice, măsuri economice și
amenințări militare. Mai exact, în vreme ce Occidentul a
apelat la „politica de îngrădire” (containment), la embargoul strategic, la ajutorul economic condiționat politic
sau la instigarea opoziției din Europa de Est împotriva

Proletariat: În terminologia marxistă, una din cele
două clase sociale de bază ale capitalismului (cealaltă
fiind burghezia). Proletariatul este alcătuit din muncitori și alte grupuri cu venituri modeste deposedate de
mijloacele de producție și forțate pe cale de consecință să-și vândă puterea de muncă, pentru supraviețuire,
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abandonează principiile și trădează cauza comunistă
(vezi Lenin, Revoluția proletară și renegatul Kautsky).

URSS, Blocul sovietic, și mai ales Moscova, a apelat la incitarea neliniștilor sociale în Vest, la acțiuni subversive,
susținerea mișcărilor de eliberare națională din Lumea
a Treia, ori la obstrucționarea activității unor organizații
internaționale.

Revizionism: Termen acuzator utilizat de marxiștii revoluționari pentru acel curs al mișcării proletare internaționale care constă în revizuirea principiilor fundamentale ale marxismului și adaptarea la circumstanțe
schimbătoare. Revizionismul respinge ideea luptei de
clasă, a revoluției proletare și a dictaturii proletariatului. Revizioniștii consideră că nu este nevoie de violență
și că procesul istoric va duce de la capitalism la socialism pe o cale naturală. Marxiștii îi descriu pe revizioniști drept „agenți” și „lachei” ai intereselor burgheziei și consideră revizionismul o „dezarmare teoretică a
proletariatului”.

Re-stalinizare: Revenirea la stalinism după îndepărtarea lui Nikita Hrușciov de la putere în 1964 (proces
opus de-stalinizării).
Reacționar: Termen folosit adesea de marxiști pentru
a descrie persoane, grupuri sau clase care apără ordinea
socială exploatatoare existentă și se opun forțelor progresiste care țintesc un sistem social mai bun. Conceptul derivă din dialectica marxistă, potrivit căreia, dacă
există acțiune, atunci i se opune reacțiunea. Reacționarul, în această viziune, poate fi un liberal, social-democrat, conservator, chiar fascist și, în general, oricine
se opune ideologiei sau activităților comuniste. În țările
socialiste, eticheta a fost atribuită oricărui disident care
se abate (mai ales spre dreapta) de la linia partidului
sau care vrea să restaureze vechea ordine (caz în care i
se mai spune contra-revoluționar).

Revoluția bolșevică: Versiunea prescurtată a Marii Revoluții Socialiste din octombrie.
Revoluția maghiară (1956): O revoltă populară eșuată, izbucnită în Ungaria în toamna anului 1956 împotriva dominației politice, militare și economice rigide a
regimului comunist local pro-sovietic. URSS a denunțat revolta drept „contra-revoluție” și a trimis trupe și
tancuri la Budapesta pentru a pune capăt prin forță
insurecției. Ceea ce începuse ca un guvern de coaliție
sub conducerea lui Imre Nagy, s-a sfârșit într-o baie de
sânge și reinstaurarea imediată a unui guvern comunist
represiv sub conducerea lui János Kádár. Metodele folosite de sovietici și de staliniștii maghiari au provocat o
indignare profundă în lumea non-comunistă.

Realism socialist: Mișcare artistică oficial acceptată
apărută în URSS și susținută, în varii grade, de celelalte
țări socialiste. Pune accentul pe recrearea și interpretarea vieții și problemelor reale dintr-o societate, într-o
manieră accesibilă și semnificativă pentru mase. Realismul socialist s-a manifestat în literatură, teatru, cinema,
muzică, pictură, sculptură, arhitectură, inginerie, etc.
Realismul socialist a fost perceput ca reflectare a realității în dezvoltarea ei revoluționară, adică atât expresie,
cât și instrument al transformării ideologice și culturale
a societății aflate pe drumul către comunism. Realismul
socialist pe convingerea marxistă că existența nu este
formată din idei subiective (idealism), cu dintr-o realitate obiectivă, presupunând că realitatea poate exista
independent de artist. Pe cale de consecință, reprezentarea artistică ar trebui să reflecte viața reală și omul
de rând. Pentru Occident, în schimb, realismul socialist
este echivalentul unei „cămăși de forță” care paralizează adevărata artă creativă, iar non-conformiștii sunt
persecutați, așa cum ne-au arătat-o cazurile scriitorilor
sovietici Boris Pasternak sau Aleksandr Soljenițîn.

Revoluția proletară: Răsturnarea violentă a puterii
burgheze de către clasa muncitoare spre a aboli capitalismul și stabili dictatura proletariatului. Revoluția proletară este cunoscută și sub numele de revoluție socialistă și contrastează cu revoluția democratică.
Revoluție culturală: Termen marxist-leninist care descrie transformarea radicală a atitudinilor și dezvoltării
culturale a maselor în sens larg, destinată să creeze o
nouă cultură socialistă.
Samizdat: Publicații underground (și deci interzise)
apărute în URSS în 1958 și dezvoltate apoi, din anii
1960, într-o rețea est-europeană mai vastă. Samizdatul
este opera disidenților în numele drepturilor omului și
al diverselor grupuri naționale și religioase. De obicei,
este vorba de o literatură critică la adresa practicilor
guvernului sovietic (guvernelor comuniste). Samizdatul

Renegat: Termen aplicat uneori de marxiștii revoluționari marxiștilor evoluționiști, în special celor care se
fac „vinovați” de oportunism, reformism, revizionism
și chiar centrism. Termenul denotă o persoană care își
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facțiunile moderate și revoluționare ale social-democrației. Primele, folosind vechea denumire, și-au spus
partide „socialiste” sau „laburiste” (ale muncii) și au
adoptat calea pașnică spre socialism (a reformismului
parlamentar). Celelalte (revoluționare) au transformat
marxismul revoluționar în socialism științific și au pus
accent pe lupta de clasă, revoluția proletară și dictatura
proletariatului. După 1917, pozițiile celor două tabere
au devenit ireconciliabile.

a cunoscut o nouă perioadă de înflorire în anii 1980,
odată cu politica de glasnost (deschidere) a lui Mihail
Gorbaciov.
Satelit: Termen folosit adesea în Occident în timpul
Războiului Rece pentru a descrie o țară est-europeană
(Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, RDG, România, Ungaria) și acceptarea ei necritică a dominației și conducerii
sovietice.

Socialism cu față umană: Expresie popularizată de
Alexander Dubček care, ca prim-secretar al Partidului
Comunist Cehoslovac, a condus mișcarea reformistă liberalizantă din 1968 (Primăvara de la Praga). După invazia Pragăi de către trupele sovietice în august 1968,
idealul socialismului cu față umană n-a mai fost înfăptuit vreodată.

Secretar de partid: În partidul comunist, este oficialul
executiv suprem, fie la nivel local, regional, sau național. El este numit de și direct responsabil în fața următorului nivel de autoritate în partid. Cel mai important
secretar de partid este secretarul-general, sau primul
secretar al Comitetului Central.
Secretar-general: Cea mai înaltă poziție oficială în partidul comunist și în cele mai multe țări socialiste. Denumirea a fost introdusă prima dată în URSS în 1922 iar
primul deținător a fost Stalin. Secretarul-general este,
de obicei, și cel care conduce Biroul Politic și este nu
doar cea mai importantă persoană din partid, ci din întreaga țară. Secretarul-general este ales de Comitetul
Central în prima sesiune plenară a congresului de partid.
În cazul Partidului Comunist Român, secretarul-general
a fost ales în cadrul congresului de partid însuși.

Socialism științific (comunism științific): Termeni
introduși și discutați de către Marx și Engels spre a distinge între ideologia lor proletară revoluționară și socialismul utopic. I-au spus „științific” pentru că, în opinia
lor, se baza pe fundamente științifice solide susținute
de legile dezvoltării sociale.
Solidaritatea (Solidarność): Influent sindicat polonez și singurul independent de partidul comunist care
a existat vreodată în Blocul socialist, recunoscut oficial
în 1980. Deși constituită de către muncitorii industriali
(pentru prima dată în istoria Blocului), Solidaritatea a
avut relații de colaborare extinse cu grupurile disidenței
intelectuale.

Sionism: Mișcare naționalistă evreiască internațională
apărută la sfârșitul sec. XIX. Scopul ei era acela de a înființa un stat național suveran în Palestina. După crearea statului Israel în 1948, sionismul și-a continuat misiunea, postulând că toți evreii, indiferent de țara în care
trăiesc, alcătuiesc o comunitate globală loială acestui
stat. În general, marxiștii au adoptat o atitudine critică
față de sionism, pe care îl percepeau ca separat istoric de lupta de clasă internațională, ca fiind de sorginte
burgheză, șovină, îmbibat în religia elitistă talmudică și
susținător al politicilor imperialiste americane în Africa
și Asia. Activitățile sioniste au fost practic interzise în
mai toate țările socialiste.

Sovietizare: Politica și tacticile de determinare a partidelor comuniste din afara URSS de a accepta bolșevismul și tiparele sovietice ale organizării de partid și de
stat. Sovietizarea a cunoscut forma ei acută în perioada 1945–1950, când, sub presiune sovietică, partidele
comuniste și liderii loiali Moscovei au fost instalați la
putere.
Stalinism: Sistem de guvernare dictatorial și represiv
asociat cu guvernarea lui I.V. Stalin în URSS din 1929
în 1953. Termenul n-a fost folosit oficial în URSS sub
Stalin, care considera că sistemul pe care îl dezvoltase era leninist. În Occident, termenul a fost utilizat într-o accepțiune critică încă din perioada marilor epurări
din anii 1930, dar mai ales după Raportul Secret al lui
Hrușciov din 1956. Stalinismul s-a distins prin dictatura absolută și represivă a proletariatului prin persoana

Social-democrație: Direcție moderată sau de dreapta
în cadrul mișcării proletare. A apărut la sfârșitul sec.
XIX, subscriind vag idealurilor marxiste și propagând
transformarea capitalismului în socialism. Mișcarea
social-democrată a devenit internațională în 1889, în
special la inițiativa Partidului Socialist German (aceste
partide laolaltă au creat Internaționala a Doua). La trecerea dintre secole, au apărut și primele disensiuni între
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străină) erau mai puțin dezirabile. După Al Doilea Război
Mondial, termenul a fost aplicat și în alte țări socialiste, la sfârșitul anilor 1940, membrilor partidelor politice
non-burgheze care cooperau cu comuniștii în așa-numitele fronturi unite.

liderului (Stalin), prin eliminarea nemiloasă a rivalilor din
conducerea partidului și a liderilor opoziției (reală sau
imaginată), prin folosirea pe scară largă a poliției secrete și a terorii (v. Gulag), dispreț pentru drepturile omului
și domnia legii, printr-un sistem de planificare în economie ultra-centralizat și cultul personalității liderului.

Tovarăș: Inițial, cineva care împarte aceeași cameră.
Termenul a fost adoptat de socialiști și comuniști pentru membrii de partid. În țările socialiste, termenul a
fost folosit în mod curent, în situații mai puțin formale,
în loc de „domnul”.

Titoism: Un tip de comunism dezvoltat în Iugoslavia
după ruptura dintre Tito și Stalin din 1948. Termenul
a circulat mai întâi într-un sens critic în URSS și China
și a fost sinonim cu revizionismul naționalist, văzut ca
dușmanul de moarte al mișcării comuniste internaționale. În Occident, termenul a fost asociat cu comunismul
național și independența față de Moscova în politica internă și externă.

Zidul Berlinului: Un zid din beton de aproape 3 metri înălțime, ridicat de regimul comunist al Germaniei de
Est (RDG) în august 1961 pentru a preîntâmpina fuga
est-germanilor în Vest. În perioada mai 1945–august
1961, circa 3.7 milioane de persoane au scăpat în Occident, producând o depopulare masivă a RDG. Zidul care
separa Berlinul de Est și de Vest a devenit simbolul prin
excelență al Cortinei de Fier.

Tovarăș de drum: Termen folosit pentru prima dată în
Uniunea Sovietică în anii 1920 cu referire la un membru al intelighenției care susține ezitant regimul bolșevic pentru că alte opțiuni (țarism, anarhism, intervenție
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Prezenta Curriculă a
fost pregătită în cadrul
proiectului Learning
from Our Past to Build
the Future, organizat de
Fundația Freedom House
România, de către experți în domeniul istoriei
comunismului. Materialul va servi drept bază
a procesului educațional inițiatic al studenților bursieri unSettled.
Fondul teoretic aparține
experților Marius Stan
(Director de cercetare în
cadrul Centrului Hannah
A r e n d t , U n i v e r s i t a t e a d i n  
B u c u r e ș t i ) , l e c t . u n i v.
d r. V l a d M u r e ș a n ( F a cultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
și Germina Nagâț (Membru în Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității).
Proiectul se desfășoară
în intervalul octombrie
2019-iulie 2021, marcând împlinirea a 30 de
ani de la căderea comunismului, și este derulat
în parteneriat cu Fundația Academia Civică, Institutul de Investigarea
a Crimelor Comunismului
și Memoriei Exilului Românesc, Geeks for Dem o c r a c y, F o r u m A p u l u m ,
F u n k y C i t i z e n s , i Te a c h .
ro și susținut de Radio

Europa Liberă și PressHub, rețea formată din
30 de publicații locale din România. Acesta
este finanțat, în parte,
printr-un grant al Departamentului de Stat al
SUA. Opiniile, constatările şi concluziile prezentate în acest proiect
sunt ale organizatorilor
şi nu le reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.
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LEARNING FROM
OUR PAST TO BUILD
THE FUTURE
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