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„Omulă s-aăn scută liber,ădarăpretutindeniă seăg seşteă înă
lan uri.“ Este una dintre cuget rileă memorabileă aleă luiă
Rousseau

1,ă plasat ă laă începutulă c r iiă saleă „Contractul 

social“. Eaă aă izvorâtă nuă atâtă dină constatareaă existen eiă
inegalit iiăîntreăoameni,ăîndeosebiăînădomeniulăeconomic,ă
darăşiăînăcelăpolitic,ăcâtămaiăalesădin realitateaăcrud ăc ,ăpeă
aceast ăbaz ,ăsocietateaăeste scindat  înăoameniăputernici, 

„superiori“, chema iăs ăconduc ,ăşiăsupuşi,ăcei „inferiori“ lor.  

Stareaăaceastaăd inuieădeămilenii,ăRousseau observând 

c ăea se datoreaz ămaiăales marilorădiferen eădeăordinăeco-

nomicăşiăsocialăexistenteăîntreăoameni.ăCeiăcareăseăafl ă laă
conducereaă societ ii,ă datorit ă înă primulă rândă puteriiă loră
economice, fac totul spre a-şiămen ineăpozi iaădominant ,ă
privilegiile,ă înă vremeă ceămul imeaă tr ieşteămereuă cuă spe-

ran aăc ăvorăveniăvremuriămaiăbuneăşiăpentruăea.  

Adeseori,ă aceast ă speran ă esteă alimentat ,ă între inut ă
chiarădeăc treăceiăcareătindăs ăob in ăsauăchiarăde inăpute-

reaă înă stat,ă care, îndeosebiă înăpreajmaăalegerilor,ă seă întâl-
nescă cuă mul imea,ă îiă afl ă aspira iile,ă nemul umirile,ă do-

lean ele,ăpeăcareăleăfolosescăînăscopăpropagandistic,ăf când 

promisiuni pesteăpromisiuni,ădevenindăunăsoiădeăvânz toriă
de iluzii, prin ideile lor am gitoareă c utândă s ă conving ă
votan iiăc ădoar prinăeiăsauăal turiădeăei, prin votul pe care 

l-il vor da, ar putea s ăleăfieăsolu ionateăcerin ele,ăbaăchiară

                                                 
1
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),ăfilozofăşiăscriitorăfrancez. 
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s ăiaăparte şi la conducerea treburilorăobşteşti.ăBineîn eles, 
dup ăce puternicii îşiăatingăscopul,ătotul se d  uit rii.  

Istoriaă riiănoastreăreflect ăcuăprisosin  acestălucru,ăşiă
nuădeăpu ineăoriăînăluptaăpentruăputere s-aăajunsăşi la unele 

evenimenteă sângeroase,ă precumă s-au petrecută lucrurileă şi 
în decembrieă1989.ăDeăregul ă îns ,ăseăac ioneaz , cu pre-

c dere, pe plan politic, prin partidele politice constituite 

din grup riă deă oameniă careă auă aceleaşiă interese, partidul 

fiindă celă careă organizeaz ă şiă conduceă luptaă pentru cuce-

rirea puterii politice, acaparareaăacesteiaăconducând nu nu-

mai la situarea pe pozi iiă socialeă câtă maiă înalte,ă ciă şiă la 

ob inereaă roluluiă primordială în conducerea societ iiă înă
func ieădeă intereseleă liderului ori ale grupuluiă conduc tor 
din partid. 

Mirajul puteriiă ac ioneaz  permanent ca un magnet 

ademenitoră pentruă ceiă dorniciă s ă domineă înă societate şiă
pentruăfaptulăc ăeaăasigur ămen inereaăşiăamplificareaăpri-
vilegiilor,ă îndeosebi prin acaparareaă şiă st pânireaă orga-

nelor legislativeă şiă executiveă aleă statului,ă a aparatului de 

stat, folosindu-leăînăintereseăproprii,ăacestea fiind realizate 

şi prin faptulă c ă putereaă politic ă permiteă utilizarea şiă a 

altor forme ale puterii sociale, precum cea economic ,ă
militar ,ăpoli ieneasc ăetc., ca instrumente ale sale.  

De-a lungul timpului, cei mai puternici, datorit ăînăpri-
mulă rândă puteriiă loră economice,ă auă reuşită s ă acaparezeă
puterea politic ăsub diverse forme, nuădeăpu ineăori chiar şiă
înădaunaăunorăgrupuriădinăaceeaşiăclas ăsocial ,ăoponent , 
manifestându-seă neîncetată oă contradic ieă şiă oă lupt ă conti-
nu ă întreă putereă şiă opozi ie,ă lupt ă accentuat ă înă cazul 

existen ei unor clase sociale diverse. Înăacestăcontext,ăpu-

tereaă politic ă oscileaz ă întreă rela iileă deă conducere-supu-

nere,ăexistenteăobiectivăînăcadrulăoric ruiăorganismăsocial, 
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şiă celeă deă dominare-subordonare, exprimândă voin aă dis-

cre ionar ă aă conduc toriloră privilegia i.ă Înă ambele cazuri, 

are loc inevitabil inereaăsubăcontrolăa maselor, scop atins 

şiăprinăfaptulăc ăuniiădinărândulăacestora,ădeăregul  condu-

c toriăaiăunor organisme sociale, precum sindicatele, sunt 

atraşiă înă mirajulă puteriiă prină ocupareaă aă diverseă func iiă
pân ăşiăîn organismele statale.  

Toateăacesteaăseăpetrecăînăcadrulăunorăregimuriăpoliticeă
diverse,ă înăcareăceiăceăde inăputereaăfolosescămodalit iăşiă
metodeă specificeă prină careă domin ăpolitică şiă economică şiă
îşiăexercit ăputereaădeăstat.ăDe-a lungul timpului au fiin ată
diverse asemenea regimuri, caracterizate fie prină restrân-

gerea drepturilor şiă libert iloră cet eneşti, diminuarea 

prerogativelor institu iilorădemocratice, fie prin exercitarea 

puterii într-un mod care permite maselor populareă s -şiă
promovezeă şiă s -şiă apere anumite interese, cuă prec dereă
imediate. 
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Mul iă înv a iă dină vechimeă auă studiată şiă reliefat carac-

teristicile unor astfel de regimuri. Înc ă dină antichitate,ă
Platon

2
 ajungeălaăconcluziaăc ă„oriceăregimăpoliticăseămo-

dific ăpornindădeălaăgrupulăceăareăputerea,ăatunciăcândăînă
interiorul acestuia apare o dezbinare“.

3
 Înăacestă context,ă

Platon expuneă ideiă interesanteă cuă privireă laă schimb rileă
careă auă locă înă societateă înă privin aă regimurilor,ă vorbindă
despreăoligarhie,ătiranieăşiădemocra ie. 

Oligarhia 

Înăconcep iaălui,ărânduialaăpolitic ănumit ăoligarhieăarăfiă
„ceaă undeămagistraturileă ină deă venit,ă înă careă ceiă boga iă
cârmuiesc,ăiarăs raculănuăparticip ălaăputere.ă(…)ăEiăfacăoă
legeă prină careă socotescă m rimeaă averiiă dreptă temeiă ală
orânduiriiăoligarhiceă– acoloăundeăeămaiămult ăoligarhie,ă
avereaăeămaiămare,ăundeăeămaiăpu in ,ăavereaăeăşiăeaămaiă
mic ă– şiă stabilescăc ănuăpoateăparticipaă laăcârmuireăcelă
careănuăarăaveaăavereaărespectiv “.ăElădefineşteăcaăfiindă
„regim,ă numită oligarhie, care pune averea drept criteriu 

al puterii“.
4
  

                                                 
2
 Platon (427-347), filozof antic. Preconiza crearea unui stat 

aristocraticăînăcareăs ăconduc ăfilozofii. 
3
 Platon, „Opere“ vol. V, Editura Ştiin ific ă şiă Enciclopedic ,ă

Bucureşti,ă1986, pag. 349-350. 
4
 Idem, pag. 355-356, 359. 
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Înăaccep iuneaăactual ,ăoligarhia este considerat  a fi o 

„form ădeăconducereăaăstatuluiă înăcareăputereaăesteăde i-
nut ădeăun grup restrâns deăpersoane,ăscopulăfiindăob ine-

rea de beneficii strict personale“.
5
  

Oăasemeneaăconcep ieăaăstatăşiălaăbazaărânduielilorădină
cadrulă Principateloră Române.ă Aă fostă elaborată ună sistemă
electoral „caracterizată prină stabilireaă unoră restric iiă sauă
censuriăcuăscopulădeăaăînl turaădeălaăalegerileăpentruăor-

ganele reprezentative unănum răcâtămaiămareădeăoameni...ă
Censurileăpracticate…ăsunt:ădeăavere,ădeădurat ăaădomici-
lierii,ă deă ras ă sauă deă apartenen ă laă alt ă na ionalitateă
decâtăceaădominant ,ădeăsex,ădeăgradădeăcultur ,ădeăpro-

fesiuneă şiă deă vârst .ă Peă aceast ă cale,ă votulă universală
declaratădeăconstitu iiăesteărestrânsăînă faptădeălegileăelec-

torale.ăÎnăRomânia…ănum rulăcelorăcareăparticipauălaăvotă
eraă cuă totulă neînsemnat.ăDeăpild ,ă întreă1901ă şiă1916,ă laă
alegerileă pentruă camer ă şiă senată (careă seă f ceau pe 

colegii,ă dup ă avere),ă auă participată numaiă 1,3%ă şi,ă
respectiv,ă 0,38%ă dină totalulă cet enilor;ă 98%ă dină
popula iaă masculin ă major ă nuă aveaă dreptă deă vot la 

alegerile pentru senat“.
6
 

Tirania 

Înăcadrulăunuiăasemeneaăregim,ăcaracteristicăesteăfaptulă
c ăexistaăun „Conduc torăabsolut,ăcrudăşiăopresivăsau,ăînă
Greciaăantic ,ăunăconduc torăcareăajungeaălaăputereăîntr-un 

modă neconstitu ională oriă careămoşteneaă putereaă ob inut ă
înăacestămod“.

7
   

                                                 
5
 „Enciclopedia Universal ăBritannica“, vol. 5, pag. 230.  

6
 „Dic ionarulăenciclopedicăromân“, vol. 1, pag. 578. 

7
 „EnciclopediaăUniversal ăBritannica“, vol. 25, pag. 222. 
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Regimuriădespoticeăauăexistată îns ăşiă înăalteă ri,ă„des-
po iaă fiindă form ă deă stată caracteristic ă orânduiriiă scla-

vagiste,ăîndeosebiăînăOrientă(Babilon,ăPersiaăetc.)…ăRegimă
politic…ăcaracterizată prină putereaă nelimitat ă şiă guverna-

reaă arbitrar ,ă neîngr dit ă deă niciă oă lege,ă aă despotului,ă
reprezentantăalăclaseiădominante… precumăşiăprinălipsaădeă
drepturiă aă supuşilor“.

8
 Ună exempluă tipică eă împ ratulă bi-

zantin Iustinian, care „aăcondusăînc ădeătân rătoat ăîmp -

r iaăşiăaăajunsăpentruăromaniăpricinaăunorănenorociriăatâtă
deămariă şiă deă însp imânt toareăcumănuă seămaiă pomeniseă
pân ă atunciă înă trecereaă veacurilor.ă Alunecaă cuă ceaă maiă
mareă uşurin ă spreă omoruriă nedrepteă şiă r pireaă averiloră
str ineăşiăcredeaăc ăesteăunălucruădeănimic s ăpiard ămiiăşiă
mii de oameni.ă(…)ăPeăunii i-aăm cel rităf r ătemei,ăiarăpeă
al ii,ăprinşi în lupt ăcuăs r cia,ă i-aăadusă într-o stare mai 

reaădecâtăpeămor i“.
9
 

Întreă1561ăşiă1563ăaăfostădomnăalăMoldoveiăIoanăIacobă
Eraclid,ă grecă deă origine.ă Aă intrată înă istorieă caă Despot-

Vod . Aă f cută lucruriă buneă pân ă cândă „Impunereaă uneiă
d riăexcep ionaleădeăunăgalbenăpentruăfiecareăgospod rieă

r neasc ăaăprovocatăizbucnireaăuneiăr scoaleăpopulare,ă
ceeaăceăaădatăprilejăboierilorăs ăorganizezeăunăcomplotăşiă
s -lăucid “.

10
 

Tirania se poateă manifestaă şiă înă alteă forme.ă Cândă s-a 

ini iatăînă ara Româneasc ăşiăînăMoldovaătrecerea la votul 

pentruăto i,ăceiădinăclasaăavut ă„alearg ălaăcalomnii,ăarmaă
celorăslabi:ăseăsileşteăaăfaceăs ăcreaz ălumeaăc ă ideeaădeă

                                                 
8
 „Dic ionarăenciclopedicăromân“, vol. 2, pag. 73. 

9
 ProcopiusădinăCaesarea,ă„Istoriaăsecret “, Editura Academiei 

RepubliciiăSocialisteăRomânia,ă1972, pag. 67. 
10

 „Dic ionarăenciclopedicăromân“, vol. 2, pag. 3. 
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marul Sibiului, Klaus Iohannis, mareă amatoră deă urcuşă peă
scaraădemnit ilorăsociale,ă înăsperan aăc  va deveni prim-

ministru. Tentativ ă eşuat .ă Dar, f cându-l peste noapte 

preşedinteă ală PNL,ă sus inându-lă înă campania alegerilor 

preziden iale, se credeăc ăşiăprin fraude electorale,ăaăreuşită
s -lă„fac “ preşedinte al României.  

Deălaăbunăînceput,ă Iohannis a militat pentru un guvern 
liberal, chiar numindu-l ca guvernă ală s u.ă Şiă auă începută
maşina iunileă murdareă pentruă d râmareaă Guvernuluiă Ponta. 
Preşedinteleăn-a pregetată s -iă cear ădirectă s -şiădeaădemi-
sia, cerere pe care primul-ministru n-a luat-oă înă seam .ă
Dar a avut loc marea nenorocire de la clubul Colectiv, 
cândăauămurităpesteă60ădeăoameni,ăiarăPonta,ădeşiănuăeraăcuă
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