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CAPITOLUL III
Postcomunismul: drumul de la tranziţia
democratică la consolidarea democraţiei57
Prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa Centrală
şi de Est în anul 1989 a reprezentat nu numai pentru specialiştii
ştiinţelor socio-politice un eveniment neaşteptat, ci chiar şi
pentru mulţi dintre decidenţii politici implicaţi în evenimentele
revoluţionare. Deşi comunismul ca ideologie şi sistem politic va
fi declarat oficial mort sau pe cale de dispariţie, încă există ţări
precum Cuba lui Fidel Castro şi Coreea de Nord a lui Kim
Jong-un în care nu se întrezăreşte nicio schimbare. Aşa cum
nimeni nu poate estima cu precizie când vor dispărea
regimurile comuniste din Cuba şi Coreea de Nord, tot aşa a
fost imposibil de prezis cu exactitate colapsul comunismului în
Europa Centrală şi de Est.
Revoluţiile din 1989 au produs interpretări diferite în
rândul cercetătorilor, unele fiind exagerat de optimiste, alte
pesimiste sau precaute. Anul revoluţionar 1989 l-a determinat
pe Francis Fukuyama să propăvăduiască „sfârşitul istoriei” şi
extinderea democraţiei liberale în întreaga lume.58 Pe o poziţie
Acest capitol reuneşte două lucrări susţinute de autor la sesiunile anuale
de comunicări ştiinţifice „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării.
Fundalul românesc al sincronizării europene”, organizate de Universitatea
„Petre Andrei” din Iaşi, ediţiile XVIII-XXI, 2012-2013. Aceste lucrări au
fost publicate, după cum urmează: Ciprian Iftimoaei, „Postcomunismul
românesc: de la tranziţia democratică la consolidarea democratică”, în
Anuarul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Editura Lumen, Iaşi, 2012;
Ciprian Iftimoaei „Postcomunismul: o evaluare globală”, în Anuarul
Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Editura Lumen, Iaşi, 2013.
58 Vezi Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press,
New York, 1992.
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contrară celei exprimate de Fukuyama s-a situat Bruce
Ackerman: „Înfrângerea comunismului nu reprezintă tocmai
sfârşitul istoriei. Ea poate fi comparată cel mai bine cu sfârşitul
unui război civil dintre doi copii ai Iluminismului European”.59
„Cel de-al treilea val” al democratizării, după cum a
numit Samuel P. Huntington revoluţiile anticomuniste din
1989, nu a produs un efect de contagiune şi în alte regiuni ale
globului.60 Dimpotrivă, după câţiva ani de tranziţie
postcomunistă, noile democraţii au înregistrat un recul al
democratizării fie datorită revenirii la putere, după un ciclu
electoral, a elementelor din elitele comuniste regrupate în
partide socialiste sau social-democrate, fie prin revirimentul
naţionalismului sau extremismului de dreapta.61 Această
Bruce Ackerman, The Future of Liberal Revolutions, Yale University Press,
New Haven, 1992, pp. 113-123. Bruce Ackerman se referă la „războiul
civil” dintre Liberalism şi Comunism, „cei doi copii teribili ai Iluminismului
European”. Faptul că cele două ideologii se trag de la aceeaşi mamă este pus
în vedere prin câteva asemănări comune: progresismul şi negarea ierarhiilor
tradiţionale bazate pe rang, castă, sex, etnie etc., separarea Bisericii de Stat,
respingerea naţionalismului xenofobic şi aspiraţia spre dreptate socială.
60 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century, University of Oklahoma Press, Norman, 1993. În cartea sa,
politologul american plasează evoluţiile democratice din Europa Centrală şi
de Est într-un context global. Prăbuşirea comunismului şi revirimentul
democraţiei în Europa Centrală şi de Est reprezintă o secvenţă din „cel deal treilea val” al democratizării. Pentru Europa Centrală şi de Est, primul val
de democratizare a început în 1848 şi a culminat o dată cu sfârşitul primului
război mondial. Al doilea val (după 1945) a cuprins fostele puteri care
compuneau Axa Centrală, în timp ce Europa Centrală şi de Est a întrat în
ceea ce Churchill va numi „Cortina de Fier”. Al treilea val al democratizării
a fost inaugurat de revoluţia portugheză şi de căderea regimului lui Franco
în Spania (la mijlocul anilor ’70), a continuat cu breşele democratice din
America Latină şi Asia şi a culminat cu prăbuşirea comunismului în Europa
Centrală şi de Est în anul revoluţionar 1989.
61 Referindu-se la tranziţiile postcomuniste, cunoscutul dizident polonez
Adam Michnik le numeşte „restauraţii de catifea” prin care înţelege
revenirea foştilor comunişti la putere, ceea ce reprezintă o modalitate de
59
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(re)conversie a membrilor elitelor comuniste, în special a celor
din aşa-numitul „eşalon doi”, în elitele postcomuniste şi de
repoziţionare a acestora în cadrul structurilor de putere afiliate
la partidele de stânga, unele desprinse din defunctul partid
comunist, sau prin „infiltrare” în partidele istorice este numită
de Adam Michnik „restauraţie de catifea”. Acest fenomen nu
înseamnă neapărat o degradare a calităţii procesului democratic
în ţările postcomuniste (democratic erosion), ci chiar o etapă de
consolidare democratică fezabilă prin crearea unor mecanisme
de interacţiune consensuală între elitele guvernamentale
postcomuniste.

1. Colapsul comunismului şi urmările sale
Drumul de la comunism la capitalism avea să fie
presărat cu numeroase obstacole. Dacă sistemul politic şi-a
schimbat arhitectura instituţională într-un timp relativ scurt, iar
economia de piaţă va deveni funcţională şi competitivă odată
cu integrarea ţărilor postcomuniste în Uniunea Europeană,
schimbarea mentalităţii colective care reproduce în plan
individual modele acţionale internalizate în comunism va dura
mai mult timp decât şi-au imaginat mulţi dintre noi.
Descrierea şi explicarea cauzelor care au dus la
prăbuşirea regimurilor comuniste în Europa Centrală şi de Est
evitare a conflictelor sociale de orice fel. Democraţia, în general, şi
democraţiile în curs de consolidare, în special, sunt suficient de permisive în
a oferi posibilităţi multiple de manifestare şi accedere la guvernare a forţelor
comuniste reeşapate în partide socialiste sau social-democrate, care, mai
târziu, se vor afilia la familiile de partide surori din ţările cu democraţie
consolidată din Europa Occidentală. Michnik recomandă partizanilor
autentici ai teoriei şi practicii democratice o atitudine tolerantă faţă de
„restauraţia de catifea”. Pentru consolidarea democraţiilor est-central
europene este important ca toate forţele politice, indiferent de coloratura
ideologică, să respecte regulile jocului democratic.
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constituie şi în prezent o preocupare pentru mulţi dintre
cercetătorii fenomenului comunist. Însă, atenţia noastră nu se
îndreaptă asupra inventarierii şi explicării cauzelor şi factorilor
care au generat colapsul comunismului, ci suntem preocupaţi
îndeosebi de ceea ce a urmat prăbuşirii regimurilor comuniste
în Europa Centrală şi de Est. Aşa cum remarca Ken Jowitt,
ceea ce a urmat comunismului poate fi simbolizat de steagul
românesc purtat de revoluţionari în decembrie 1989. Acest
steag, având în mijloc o gaură lăsată de decupajul stemei
comuniste, reprezintă ruptura cu comunismul şi, totodată, ceea
ce avea să urmeze după vechiul regim. Deşi stema comunistă a
fost decupată de pe steag, simbolizând sfârşitul comunismului,
o mare parte din moştenirea culturală şi instituţională a acestui
regim a rămas la locul ei.62 Pe aceeaşi temă, Jeliu Jelev apreciază
că experienţa comunistă nu se va mai putea repeta, însă multe
din aspectele negative ale acestei perioade se vor manifesta o
bună perioadă de timp. Aceste aspecte conturează soarta
curioasă a ceea ce a urmat după comunism: o societate în care
comunismul nu se mai poate întoarce, dar din care nici nu se dă
plecat.63
Mai bine de jumătate de secol de comunism a lăsat în
urmă probleme a căror rezolvare va putea fi aflată într-un
orizont de timp greu de estimat. Imediat după prăbuşirea
comunismului s-a procedat la schimbarea sistemului politic.
Instituţiile politice comuniste au fost abolite, locul lor fiind luat
de instituţii specifice arhitecturii unui regim democratic. În
multe ţări ex-comuniste s-au adoptat constituţii noi care
Ken Jowitt, New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkley, CA:
University of California Press, 1992, pp. 284-305. (text apărut şi în traducere
cu titlul „Moştenirea leninistă” în volumul coordonat de Vladimir
Tismăneanu, Revoluţiile din 1989, Editura Polirom, Iaşi, 2005, pp.229-247).
63 Jeliu Jelev, Se întoarce comunismul?, în vol. coord. Vladimir Tismăneanu,
Revoluţiile din 1989, Editura Polirom, Iaşi, 2005, pp. 276-280.
62
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garantau respectarea valorilor democratice şi funcţionarea
instituţiilor nou create. În locul ideologiei comuniste şi al
partidului unic au apărut o diversitate de doctrine şi partide
politice. Pluripartidismul şi alegerile libere au constituit marea
atracţie a jocului democratic. Timp de aproape cincizeci de ani
cetăţenii statelor comuniste din Europa Centrală şi de Est au
fost privaţi de posibilitatea de a-şi alege în mod liber
conducătorii. Din această cauză, în primii ani postrevoluţionari, democraţia a fost mult timp asimilată cu
spectacolul alegerilor libere. Însă, funcţionarea optimă a
regimurilor politice specifice democraţiilor liberale din Europa
Occidentală avea nevoie de manifestarea unei culturi politice de
tip participativ, care să stimuleze atitudini şi comportamente
civice, critice şi constructive la adresa sistemului politic şi a
actorilor săi.
Societăţile postcomuniste sunt în majoritatea lor
societăţi fragmentate în care frustrarea, intoleranţa şi
neîncrederea sunt atitudinile şi comportamentele cele mai
frecvente cu care indivizii reacţionează la schimbarea de sistem.
Noţiuni precum libertate, individualism, proprietate privată,
toleranţă, încredere erau doar iluzii. În societăţile comuniste
indivizii erau depersonalizaţi şi controlaţi până în cele mai
intime aspecte ale vieţii private. Poliţia politică exercita un
control strict asupra populaţiei pentru a preveni şi reprima
orice formă de protest social la adresa regimului comunist.
Intelectualii erau atent monitorizaţi, elevii şi studenţii erau
îndoctrinaţi, iar muncitorii erau extenuaţi şi prost remuneraţi.
„Toate aceste societăţi au fost îmbolnăvite de corupţie,
disperare culturală, ruinare economică şi, mai mult decât orice
altceva, de un incomensurabil declin al sentimentului
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solidarităţii sociale, apreciază Vladimir Tismăneanu.”64
Referindu-se la moştenirea comunistă, Timothy Garton Ash o
caracterizează astfel: un „extraordinar talmeş-balmeş”, o
„fragmentare şi o cacofonie de interese, atitudini, concepţii,
idealuri, tradiţii”.65
Într-un inventar al cauzelor care au dus la prăbuşirea
regimurilor comuniste în Europa Răsăriteană, cele de ordin
economic reprezintă ponderea cea mai însemnată. Concurenţa
dură dintre economiile dezvoltate ale Vestului capitalist şi
economiile centralizate şi planificate din Blocul comunist a pus
într-o lumină cât se poate de clară falimentul politic şi
economic al comunismului. O simplă comparaţie a
indicatorilor statistici pe ramuri economice ne demonstrează
starea precară a economiilor comuniste, imposibilitatea
acestora de a produce bunăstarea mult-promisă de corifeii
regimului, precum şi incapacitatea de a face faţă concurenţei tot
mai acerbe din economia mondială.66 Mulţi cetăţeni din ţările
comuniste ar fi fost dispuşi să sprijine regimul dacă acesta ar fi
performat din punct de vedere economic şi ar fi generat
bunăstare măcar pentru a asigura minimul decent de viaţă
pentru cei mulţi. Dimpotrivă, sfârşitul comunismului ne-a pus
în faţa unor realităţi socio-economice triste, iar oamenii au
putut să compare nivelul de dezvoltare economică din

Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin
la Havel, Editura Polirom, Iaşi, 1997, cap. VII –„Chinuitoarea naştere a
democraţiei”, pp. 211-239.
65 Timothy Garton Ash, „Eastern Europe: Apres le Deluge, Nous”, in New
York Review of Books, August 16, 1990, p. 52.
66 De cele mai multe ori, statisticile comuniste erau „aranjate” special pentru
a demonstra progresul făcut pe „drumul către o societate multilateral
dezvoltată”. În ciuda, manipulării statisticii oficiale, declinul economic al
ţărilor comuniste era evident.
64
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comunism cu nivelul atins de economiile capitaliste.67
Majoritatea cetăţenilor erau afectaţi de sărăcie, bunăstarea
caracterizând doar nomenclatura regimului şi grupurile de
interese afiliate politic la aceasta. Astfel, s-a dovedit că
egalitatea economică este o iluzie. Ieşirea din marasmul
economic în care se afla Europa Centrală şi de Est în anul 1989
a reprezentat una din marile provocări ale tranziţiei
postcomuniste.

2. Spre o definiţie a postcomunismului
La întrebarea „ce este postcomunismul?”, cel mai
simplu răspuns care poate fi dat este „ceea ce urmează după
comunism”. Pentru Leslie Holmes, a înţelege ce reprezintă
postcomunismul înseamnă o întoarcere în istoria recentă, în
ceea ce a reprezentat comunismul ca sistem al puterii şi ca
practică: „Definiţia evidentă şi cea mai puţin edificatoare a
postcomunismului este: orice urmează după un sistem
comunist se numeşte postcomunism. Această afirmaţie aproape
tautologică poate fi rafinată sugerând că postcomunismul se
dezvoltă din comunism pe măsura practicării sale, şi constituie
produsul revoluţiilor anticomuniste, ale dublei respingeri, din
1989-1991”.68

Pentru Adam Przeworski, schimbarea de orientare strategică din Uniunea
Sovietică s-a datorat concurenţei economice şi tehnologice exercitată de
SUA şi Europa Occidentală. În anii ’80 costurile economice şi politice
necesare menţinerii Imperiului Sovietic deveniseră prea mari pentru
sovietici.
68 „Revoluţia dublei respingeri” se referă, pe de o parte la emanciparea
ţărilor est-central europene de sub dominaţia sovietică concretizată prin
destrămarea Pactului de la Varşovia, iar pe de altă parte respingerea
sistemului comunist în urma revoluţiilor din 1989: „Conceptul de revoluţie a
dublei respingeri are limitări, dar are şi mare avantaj de a sugera mai curând o
67
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Ca să înţelegem ce înseamnă postcomunismul, trebuie
să înţelegem ce a fost comunismul. În accepţiunea generală,
comunismul poate fi definit ca un mod de organizare socială
bazat pe forme colective de proprietate asupra mijloacelor de
producţie şi pe distribuţia egală a resurselor între membrii unei
comunităţi. Termenul de „comunism” apare pentru prima oară
în filozofia lui Platon, mai exact în Republica, unde este descrisă
o construcţie socială în cadrul căreia resursele erau gestionate în
comun, iar cetăţenii aveau rolurile sociale, politice şi militare
bine stabilite. Platon nu a fost singurul gânditor ale cărui
construcţii politice utopice nu s-au materializat. În acelaşi
registru al utopiilor i-am mai putea menţiona pe Thomaso
Campanella cu Cetatea soarelui şi Thomas Morus cu Utopia. În
antropologia socială a secolului al XIX-lea se utiliza conceptul
de comunism primitiv pentru a desemna societăţile
presclavagiste bazate pe o proprietate comună şi pe un consum
egalitar, reglat printr-o distribuţie colectivă a bunurilor. Ideea
actuală de comunism se datorează lui Marx şi Engels care au
elaborat-o în cadrul unei teorii a societăţii, traducând-o
totodată într-un program politico-ideologic de acţiune
revoluţionară propus şi, ulterior, însuşit de clasa muncitoare.
Pentru autorul Capitalului, comunismul reprezinta ultimul
stadiu de dezvoltare a societăţii caracterizat prin abolirea ideii
de proprietate şi a statului ca instrument de coerciţie şi
reprezentant al intereselor clasei conducătoare, omogenizarea
societăţii prin dispariţia claselor sociale şi a oricărei fragmentări
sociale. La comunism nu se putea ajunge brusc, ci prin
parcurgerea unui stadiu intermediar: socialismul. Aşa cum era
conceput în proiectul comunist, socialismul urma după
distrugerea societăţii capitaliste prin revoluţia clasei muncitoare
şi instaurarea dictaturii proletariatului. Prin urmare, socialismul
abandonare, şi nu o adoptare clară a ceva” (L. Holmes, Postcomunismul, Editura
Institutul European, Iaşi, 2004, p. 38).
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poate fi analizat şi ca o tranziţie de la capitalism la comunism al
cărei scop declarat era desfiinţarea proprietăţii private şi
înlocuirea acesteia cu proprietatea colectivă şi dispariţia statului
capitalist în locul căruia avea să se instaureze dictatura
proletariatului. În statul socialist resursele sunt distribuite în
funcţie de cantitatea şi calitatea muncii prestate de fiecare
individ, pe când în comunism distribuţia urma să se realizeze
doar în funcţie de nevoi.
Revoluţiile din 1989 vor pune capăt tranziţiei de la
capitalism la societatea comunistă, tranziţie care s-a întins pe
toată durata celei de-a doua jumătăţi a secolului XX. Proiectul
postcapitalist imaginat de Marx va eşua în principal datorită
falimentului economic şi a sărăciei generalizate în care se
găseau majoritatea ţărilor comuniste.
Tabelul 3. Comunismul: de la teorie şi ideologie
la consecinţe practice
Proiectul comunist imaginat de
Karl Marx şi Friedrich Engels:




abolirea ideii de
proprietate, inclusiv a
celei de proprietate
colectivă care ar putea
corupe chiar şi pe cei
mai fideli comunişti. O
dată cu distrugerea
proprietăţii dispare orice
relaţie de dominaţie în
cadrul societăţii;
dispariţia statului
considerat instrument de
exercitare a dominării
unei clase favorizate

Consecinţele practice ale
implementării proiectului
comunist:
 distrugerea proprietăţii
private şi administrarea
ineficientă a
proprietăţii de stat au
generat subdezvoltare
economică, înapoiere
tehnologică şi sărăcie;
 statul nu a dispărut, ci
s-a transformat în
monopulul violenţei
exercitate de către
oligarhia partidului
comunist;
 clivajele sociale nu au
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asupra celorlalte clase
sociale;
omogenizarea completă
a societăţii prin
eliminarea claselor
sociale;
distribuţia resurselor
produse în cadrul
societăţii comuniste în
funcţie de nevoile
indivizilor;
proclamarea egalităţii
tuturor indivizilor.







dispărut, dimpotrivă au
apărut unele noi;
fragmentarea societăţii
s-a amplificat
concomitent cu
diluarea solidarităţii şi
încrederii între indivizi;
distribuţia resurselor
era controlată de
partidul comunist prin
aparatul economiei
planificate centralizat,
în beneficiul
nomenclaturii şi a celor
care administrau
întreprinderile de stat;
egalitatea tuturor
indivizilor a fost doar
o himeră, fiind
spulberată de realităţile
socio-economice din
teren.

După jumătate de secol, comunismul, stadiul ultim al
preconizatei tranziţii postcapitaliste, s-a dovedit a fi un
experiment socio-economic care va rămâne în istorie sub
pecetea inexpugnabilă a eşecului. De îndată ce au avut garanţia
non-intervenţiei armatei sovietice, cetăţenii ţărilor est-central
europene s-au revoltat împotriva sistemului comunist care le-a
fost impus prin forţa armelor într-un context internaţional în
care balanţa puterii nu înclina decisiv în favoarea Occidentului
democratic. Ceea ce a urmat comunismului a stat mai degrabă
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sub semnul „respingerii puterii de tip comunist”, decât o
„adoptare clară a unui sistem alternativ”.69
Postcomunismul este dificil de conceptualizat, deoarece
nu reprezintă un sistem politic, nu este expresia unui regim
anume şi nu are nicio ideologie imediat identificabilă în spaţiul
spiritualităţii şi culturii politice. Cea mai la îndemână definiţie
este aceea a unui proces care poartă amprenta unicităţii istorice
sau a unei sume de procese prin care ţările foste comuniste s-au
înscris pe o traiectorie imprecisă şi totodată dificil de evaluat,
dar cu un obiectiv bine precizat: construirea societăţii
capitaliste. Deşi, ca manifestare, postcomunismul diferă de la o
ţară la alta, se poate vorbi despre un fenomen politic dacă avem
în vedere câteva caracteristici comune evoluţiei tuturor ţărilor
din Europa Centrală şi de Est: moştenirea şi punctul de plecare
asemănător; amploarea încercărilor de a realiza tranziţia de la
comunism la capitalism; contextul internaţional în care au
evoluat tinerele democraţii est-central europene.70
Reţinem ideea conform căreia postcomunismul este un
fenomen complex compus dintr-un ansamblu de transformări
politice, economice şi socio-culturale care „împing” societăţile
pe drumul către democraţie liberală şi capitalism. De asemenea,
postcomunismul este un proces de tranziţie democratică către
democraţia consolidată ca „post-tranziţie”. Pentru a fi un „joc”
cu rezultat pozitiv, democratizarea şi consolidarea democratică
au nevoie de implicarea unor elite politice unite prin consens şi
integrate prin socializare, instituţii şi valori comune.
Conflictualitatea elitelor politice postcomuniste va constitui un
impediment serios în calea consolidării democraţiilor din
Europa Centrală şi de Est.
Leslie Holmes, Postcomunismul, Editura Institutul European, Iaşi, 2004,
p. 36.
70 Ibidem, p. 40.
69
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