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Marius Vatavu

Democra ia este ast zi, f r
problem actual .

doar

i poate, o

Recentele evenimente privind revolu iile de
catifea din Europa de Est, fac din democra ie singura
surs de legitimitate politic .
În plus, democratizarea, i anume derularea
procesului de democra ie, este impus (accelerat dup
evenimentele teroriste din New York) la scar global de
c tre organisme care se ocup cu pacea mondial .

Dac în rile cu democra ie avansat , problema
democra iei nu mai este demult discutat ea intrând în firescul, în esen a unui popor, în rile din fostul bloc comunist este utilizat compara ia cu regimul totalitar. Este
diferen a dintre „altceva nu exist ” i „e mai bun decât”.
Democra ia s-a impus prin analiza comparativ
realisto-pragmatic a modelelor democratice i cele
totalitare (se vorbea de experien a totalitar ).
Dac în perioada r zboiului rece procesul de democratizare s-a manifestat printr-o imixtiune diplomatic
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mai mult sau mai pu in perceput , capitolele „Iugoslavia”
i „Irak” a avut parte de un tratament militar.
În perioada postbelic „pacea” mondial era premisa necesar f r de care politica intern i internaional a unui stat nu se putea înf ptui. Acum asist m la o
uzurpare a prim-plan-ului atribuit întotdeauna p cii
mondiale, în intervalul amintit, de c tre democra ie.
Aceast modificare s-a petrecut într-un mod subtil
am putea spune, dat fiind nesemnificativa ei tratare (din
punct de vedere cantitativ) în comunitatea tiin ific în
raport cu importan a pe care o prezint .

Astfel, ne propunem s verific m percep ia public (care între democra ie i pace observ o rela ie de
incluziune i anume c democra ia con ine implicit i
pacea) printr-un demers tiin ific.
Acest demers tiin ific va opera pe modele reale
pentru a ob ine concluzii aplicabile: „Teoreticienii democra iei care opereaz în abstract, f r a se referi la
condi ii sociale concrete, sfâr esc într-o justificare a
democra iei ca ideal general, dar sunt apoi obliga i s
recunoasc faptul c , în multe societ i, idealul nu este
realizabil.”i
În plus, vom analiza dac aceast jonc iune este
posibil (între democra ie i pace), iar aici vom avea în
vedere dac cele dou sunt de aceea i natur (dac nu
sunt i astfel substitu ia nu este posibil este necesar o
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fixare a limitelor democra iei) În consecin trebuie fixate
limite democra iei.

Discursul pacifist a avut drept valoare central
non-violen a.
În Frica de libertate, Fromm a încercat s explice
frica incon tient a omului de liberate i atrac ia
exercitat de sistemele politice autoritare. Pentru el pacea
i conservarea lumii înseamn schimb ri radicale în sistemul social în vederea cre terii democra iei economice i
afirm rii unui ideal uman bazat pe „a fi” mai degrab
decât pe „a avea” .
„Mahatma” Gandhi a abordat pacea din perspectiva non-violen ei. De i vede în stat o entitate necesar , îl
consider „ violen a în stare concentrat ”. La nivelul
societ ii el a predicat descentralizarea ca m sur pentru
evitarea pe cât posibil a constrângerii.
Martin Luther King a preluat crezul lui Gandhi
privind lupta pentru instaurarea unei noi ordini sociale,
mai „ just ” prin non-violen . În 1957 în Chicago, a
subliniat c mi carea drepturilor civile trebuie îmbinat
cu cea pentru pace. Din aceast perspectiv , democra ia
i pacea sunt complementare în realizarea unui scop
comunii.

Tratarea acestui subiect, antic de altfel, a dus la
na terea unui concept r zboi dreptiii , care se refer la
gândirea i practica ce este preocupat s determine când
Marius Vatavu

52
ROCSIR
Revista Român de Studii Culturale (pe Internet)

este îndrept it folosirea for ei în scopuri politice i s
fixeze limite chiar i unei asemenea folosiri îndrept ite.
Într-o relativ opozi ie, pacifismul se dezvolta ca
fiind credin a c orice r zboi este un r u indiferent cât de
bun ar fi cauza. „Uneori se face o distinc ie între
pacifi tii puri, promotori ai refuzului personal de a lua
parte la r zboi i potrivnici oric rei utiliz ri a for ei
armate, i pacifi tii care sus in m surile politice de prevenire a r zboiului, dar pot, totodat , s sprijine folosirea
for ei de c tre organisme interna ionale de felul Ligii
Na iunilor sau al Organiza iilor Na iunilor Unite”iv.
Aceast distinc ie acceptat în dreptul interna ional, face ca democra ia i justificarea unei interven ii
violente (în cazuri de for major ) s poat coexista.

Democra ia (cârmuire de c tre popor) este de
dou tipuri : participativ direct (în lumea modern e
greu de crezut c mai sunt condi ii pentru implementarea
acestei forme) i cea reprezentativ .
Teoria democra iei se dezvolt în dou direc ii:
una de factur liberal de la John Locke la Friedrich
Hayek i Milton Friedman care pornind de la rela iile
contractuale ale pie ei libere au impus ca valori libertatea
i al libera alegere; alta de factur social egalitar de la
Rousseau pân la Rawls au impus drept valori egalitatea
i dreptatea social . Sub conceptul de dreptate social se
ascunde de fapt justi ia, implicit coerci ia. Aici s-ar p rea
c se afl „autoriza ia” pentru un demers ce nu respect
cutumele p cii.
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O prim concluzie pe care o re inem este faptul c
democra ia i implicit procesul de democratizare s fie
principala direc ie în care î i concentreaz eforturile
lumea actual .

Ceea ce pare oarecum curios este c entit i care
pîn acum p reau democratice opiniei publice mai ales
prin implicarea lor în procesele de democratizare (U.E.)
nu respect condi iile de baz ale democra ieiv. Totu i
problema mare a democra iei nu pare a fi corpusul
teoretic ce o promoveaz , ci faptul c r mîne mereu la
nivel ideatic: „Înc o dat , nu neg aspectele seduc toare
ale ideii democratice, dar nu v d c democra ia real iar ine promisiunile”vi. Din perspectiva mondializ rii,
Bernard Guetta vede for a democra iei în voin a de
progres, de justi ie i de drept.vii Prin aceasta vedem c
voca ia democra iei este una global . O alt chestiune
important este cea dac accept m democra ia în dihomie
sau în termeni de grada ieviii.

O perspectiv dihotomic a democra iei are anumite avantaje. Ea porne te de la ce nu este democra ia i
are în vedere în principal experien ele din regimurile
totalitare. Totu i în literatura de specialitate nu este prea
folosit acest demers, abordarea fiind folosit mai mult
pentru forma eseistic i nu cea tiin ific .
Cealalt perspectiv permite interpretarea modelului real al democra iei pornind de la raportul parte întreg (acestea sunt componentele democra iei f r de care
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ea nu ar putea exista: pluripartitism, separa ia puterilor în
stat, respectarea drepturilor omului etc. Suma lor este
democra ia.). Perspectiva gradual e cea folosit în tiinde i presupune un grad mai mare de abstractizare i
modele reale nu pot fi utilizate.
În schimb, pentru observarea limitelor democra iei este de preferat modelul gradual pentru a putea
identifica itemii ca fac ca un regim s fie democratic(O
alt discu ie interesant care nu face obiectul acestui
studiu ar fi abordarea democra iei nu ca regim de
guvernare ci din perspectiva spiritului democratic ).

Dac ar fi s ne referim la sursele democra iei,
majoritatea gînditorilor accept importan a religiei în
construirea acestei ideologii. Pe de o parte Biserica a
alc tuit un model de contract (cu drepturi i îndatoriri)
între om i divinitate, dar i între om i stat. Mai tîrziu
religiile protestatnte i cea catolic au condus la individualismul pe care îl ascunde conceptul de democra ieix.
Interesant este faptul c democra ia nu a fost
privit ca un sistem (cu imput-uri i output-uri) ci mai
mult ca un set de reguli care face ca via a politic dintr-o
societate s fi sau nu democratic . Aceast prezentare a
democra iei pare atipic pentru tiin a politicului, care nu
urm re te s fixeze anumite problematici, ci se complace
într-un relativism creator. În cazul democra iei, teorii
precum separarea puterilor în stat, pluripartitism, sufragiu
universal, respectarea drepturilor omului, egalitatea în
fa a legii n-au suferit modific ri semnificative în secolul
trecut.
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Se pare c p rerea unanim este cea c democra ia este cea mai bun dintre lumile posibile de i are i
ea limitele ei. Dezavantajele înaintate pîn acum au fost:
nereprezentativitatea deciziilor care se iau într-un regim
democratic, adîncirea pr pastiei dintre uper-class i
lower-class în ceea ce prive te influen a asupra deciziei
i situa ia economic .
Rezisten a democra iei în fa a celorlalte tendin e
este privit diferit de marii gânditori.
Unii o crediteaz cu mari anse de a fi un model
de durat finalist chiar (Fukuyama cu „sfâr itul istoriei”,
Daniel Bell cu „sfâr itul ideologiei”), al ii, mai sceptici,
v d mereu o umbr de regim totalitar în preajma
democra iei care nu poate fi eliminat cu un caracter
tolerant i flexibil al legilor. În acest sens Jeffrey Isaac
încearc s tempereze entuziasmul unor cercet tori care
d deau drept câ tig toare democra ia liberal de tip
occidental, aten ionând asupra pericolului cristaliz rii
dreptei de extrem lucru în fond probat în Italia, Austria
din zilele noastrex. P reri mai radicale afirm c exist
chiar o ciclicitate între perioadele de democra ie i
totalitarism. Lucru destul de u or de acceptat în fond,
deoarece în st rile de revolu ie sau în cele u or anarhice
impunerea unei ipoteze de genul „omului nou” poate fi
considerat , pe moment, chiar o solu ie bun .

O cauz a neputin ei democra iei de a se impune o
dat pentru totdeauna poate fi inadaptabilitatea într-un
interval foarte scurt a fiin ei umane la nou, la provoc rile
progresului. Democra iile avansate au încurajat explozia
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tehnologic , progresul institu ional la un rang extrem de
ridicat lucruri de altfel benefice pentru nivelul de
civiliza ie.
Totu i ele nu au fost percepute în acest sens de
c tre to i „beneficiarii”. Iner ia unora, conservatorismul
altora combinat cu cei incapabili de a se adapta viitoruluixi i al ii cu orient ri extremiste au creat un curent
foarte puternic împotriva dezvolt rii i implement rii institu iei democratice.
În aceste condi ii putem vorbi despre limitele
democra iei referindu-ne la un prag de suportabilitate al
cet eanului modern fa de democra ie.
În general discu ia despre limitele democra iei se
disputa pe anumite probleme ce in de implementarea
con-ceptelor i ac iunilor cu substan democratic .
Prin introducerea acestui concept de „prag de
suportabilitate” se cî tig abordarea democra ei din
perspectiva primejdiei extremismului i în plus un model
real ce permite investiga iilor sociologice, sociale, politice modalit i de cuantificare i verificare a ipotezelor.
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