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„But even I never imagined that a national leader – from Europe
no less – would use the term as a badge of honor“ – Fareed Zakaria

Abstract. In the last decade, we are both witnesses and victims of an
obvious illiberal turn throughout the world, including in the West, but
especially in Central and Eastern Europe, which challenges the political
science to provide an explanation or understanding and perhaps even
solutions to redress this (apparently) new course of politics.
This study is designed as follows: after a brief Preamble that attempts to
set the main terms of the debate, (1) the first subchapter provides a
conceptual framework in order to understand the notion of „illiberal
democracy“ starting from the initial meanings attributed by Fareed Zakaria,
who coined the term and imposed it in political science; (2) the second
subchapter presents the main causes (or motivations) of the rise of illiberalism
in present-day Hungary; (3) and the third subchapter exposes in extenso
the conclusions of some sociological studies dedicated to the „Hungarian
dream“, by analogy of course with the „American dream“, but also in
comparison with the „Russian dream“, which offers significant data on
the real and actual, individual and collective aspirations of the Hungarian
society, in quite a stark contrast with the discourses of its politicians.
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Preambul: Vladimir Putin vs. Donald Tusk

În ultimul deceniu, suntem deopotrivã martorii ºi victimele unei evidente tur-
nuri iliberale în întreaga lume, inclusiv în Occident, dar mai ales în Europa Centralã
ºi de Est, care someazã ºtiinþa politicã actualã sã ofere o explicaþie sau o înþelegere
ºi, poate, chiar unele soluþii de redresare a acestui (aparent) nou curs al politicii.
Acest studiu este conceput astfel: dupã un scurt Preambul care încearcã sã

aºeze termenii principali ai dezbaterii, (1) primul subcapitol oferã un cadru con-
ceptual de înþelegere a noþiunii de „democraþie iliberalã“ pornind de la sensurile
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iniþiale atribuite de Fareed Zakaria, cel care a creat noþiunea ºi a impus-o în ºtiinþa
politicã; (2) al doilea subcapitol prezintã cauzele (sau motivaþiile) principale ale
ascensiunii iliberalismului în Ungaria actualã; (3) ºi al treilea subcapitol expune
in extenso concluziile unor studii sociologice recente dedicate „visului maghiar“,
prin analogie desigur cu „visul american“, dar ºi prin comparaþie cu „visul rus“,
care oferã date semnificative despre aspiraþiile actuale reale, individuale ºi co-
lective, ale societãþii maghiare, într-un contrast destul de puternic faþã de dis-
cursurile politicienilor sãi.
Într-un interviu acordat publicaþiei Financial Times (27 iunie 2019), Vladimir

Putin a fãcut o declaraþie pe cât de surprinzãtoare pe atât de categoricã: „Ideea
liberalã a devenit obsoletã. Ea intrã în conflict cu interesele (s.m.) majoritãþii co-
vârºitoare a populaþiei“1. Deºi utilizeazã din capul locului noþiunea de „interese
ale populaþiei“, care ar fi periclitate de democraþia liberalã, argumentarea sa nu
vizeazã dimensiunile sociale, economice ºi politice fundamentale ale oricãrui re-
gim politic, ºi anume producþia ºi distribuþia bunurilor ºi serviciilor private ºi pu-
blice, creºterea economicã ºi bunãstarea, inegalitatea ºi sãrãcia etc., de care sunt
într-adevãr interesaþi cetãþenii în orice societate, inclusiv ºi, se poate spune, mai
ales în Rusia, ci se referã, în mod tipic pentru aceastã retoricã (propagandã) po-
liticã – adicã tendenþios ºi unilateral, exclusiv la unele „stiluri de viaþã alterna-
tive“, ultraminoritare de altfel, faþã de „valorile familiei tradiþionale a milioanelor
de oameni care constituie majoritatea populaþiei“2.
Într-o replicã usturãtoare oferitã chiar a doua zi, Donald Tusk a declarat cã se

aflã într-un dezacord total cu ideea cã liberalismul este obsolet (învechit), ple-
dând în mod ferm pentru apãrarea democraþiei liberale. ªi, specificând în mod
onest ºi cuprinzãtor determinaþiile reale ºi multiple ale conceptului, a adãugat:
„Cine spune cã democraþia liberalã este învechitã, spune ºi cã libertãþile sunt
învechite, cã statul de drept este învechit ºi cã drepturile omului sunt învechite.
Pentru noi în Europa, acestea sunt ºi rãmân valorile esenþiale ºi vibrante“. Dim-
potrivã, cu adevãrat învechite, anacronice, sunt: „autoritarismul, cultul persona-
litãþii, dominaþia oligarhilor, chiar dacã uneori par eficiente“ (s.m.)3.
Precum se vede, disputa actualã liberalism – iliberalism pare pentru moment

un imposibil dialog al surzilor, cãci fiecare se referã la altceva...

1. Ce este „democraþia iliberalã“?

În faimosul sãu articol „The Rise of Illiberal Democracy“4, Fareed Zakaria
citeazã o remarcã pãtrunzãtoare a diplomatului american Richard Holbrooke à
propos de alegerile din 1996 din Bosnia: „În urma unor alegeri presupus libere
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ºi corecte, cei aleºi sunt rasiºti, fasciºti, separatiºti... Aceasta este dilema (s.m.).“5
Într-adevãr, în unele societãþi actuale, majoritãþi politice alese ignorã atribuþiile
constituþionale ale guvernãrii, încãlcând în mod brutal drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale cetãþenilor: aceasta este „democraþia iliberalã (s.m.)“.6
De aproape un secol, însã, în Occident cel puþin, democraþie înseamnã demo-

craþie liberalã – bazatã nu numai pe alegeri libere ºi corecte (o democraþie elec-
toralã, proceduralã, în care oricine poate fi ales), ci ºi pe „domnia legii“ (rule of
law), separaþia ºi controlul reciproc al puterilor în stat (checks and balances) ºi
garantarea drepturilor civile, politice ºi sociale ale cetãþenilor, care alcãtuiesc
împreunã democraþia constituþionalã.
În definitiv, alegeri periodice la care participã mai multe partide politice ºi

mai mulþi candidaþi au loc astãzi aproape pretutindeni în lume – din Europa
Centralã ºi de Est pânã în America Latinã, Asia ºi Africa; dar este important ce
se întâmplã dupã alegeri. Politicieni aleºi de majoritãþi relative ºi efemere ignorã
adesea dispoziþiile constituþionale ºi „guverneazã prin Decrete“, încalcã dreptu-
rile cetãþenilor ºi asmut serviciile de poliþie ºi de securitate împotriva partidelor
de opoziþie, a ONG-urilor ºi a jurnaliºtilor critici pentru a se menþine (perpetua)
la putere. „Desigur“, observa Zakaria în articolul sãu din 1997, „existã un spectru
larg al democraþiei iliberale, de la transgresori modeºti ca Argentina pânã la
cvasi-tiraniile din Kazahstan ºi Belarus, cu þãri precum România ºi Bangladesh
aflate la mijloc“7.
Într-un articol ulterior, intitulat „The Rise of Putinism“8, F. Zakaria a revenit

asupra dezbaterii, referindu-se în mod explicit la turnura iliberalã din Ungaria.
Deºi dupã prãbuºirea comunismului Ungaria a fost una dintre primele þãri care
au adoptat democraþia liberalã, „astãzi este din nou un trendsetter, devenind prima
þarã europeanã care denunþã ºi se îndepãrteazã de democraþia liberalã“9.
Într-adevãr, primul-ministru al Ungariei Viktor Orbán, în deja celebrul sãu

Discurs de la Bãile Tuºnad (24 iulie 2014)10, a utilizat în mod ostentativ noþi-
unea de „democraþie iliberalã“ atribuindu-i o semnificaþie eminamente pozitivã,
expunând un fel de „Proclamaþie a statului maghiar iliberal“, care s-a bucurat de
o audienþã surprinzãtoare în întreaga Europã Centralã ºi de Est, inclusiv în România.
F. Zakaria utilizase însã noþiunea de democraþie iliberalã într-un sens total-

mente negativ, pentru a descrie „un trend periculos“. „Dar nici mãcar nu mi-am
imaginat vreodatã“, mãrturiseºte el aici, „cã un lider naþional – din Europa în
niciun caz – ar putea utiliza termenul ca o insignã onorabilã“11.
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Dupã Zakaria, regimul iliberal al lui Orbán se inspirã mult din „putinism“, o
ideologie ad-hoc aglutinatã din „naþionalism, religie, conservatorism social,
capitalism de stat ºi dominaþia guvernamentalã asupra media. Toate acestea sunt,
într-un fel sau altul, diferite ºi ostile faþã de valorile occidentale actuale ale
drepturilor individuale, toleranþei, cosmopolitanismului ºi internaþionalismului“12.
Printre emulii ºi admiratorii lui Vladimir Putin se numãrã nu numai Viktor Orbán
în Ungaria, ci ºi Recep Tayyip Erdoğan în Turcia, Marine Le Pen în Franþa ºi
chiar Nigel Farage în Regatul Unit.
La rândul sãu, Francis Fukuyama, în articolul sãu „The Populist Surge“13,

lãrgeºte perspectiva analizei teoretice la nivel global, avertizând cã ascensiunea
actualã a iliberalismului (numit ºi „naþionalism populist“), inclusiv sub forma
„trumpismului“, constituie principala ameninþare adresatã ordinii liberale inter-
naþionale, care a fost fundamentul pãcii ºi prosperitãþii globale dupã 1945. „Astãzi“,
constatã el, „a apãrut un alt tip de ameninþare, chiar democraþiile consolidate
sucombând în faþa forþelor politice iliberale conduse de pasiuni populare.“14
Pentru a face inteligibil fenomenul, Fukuyama propune o tipologie elemen-

tarã a politicii iliberale. Un prim tip al iliberalismului, familiar ºi în România,
este socialist redistribuþionist, în sensul cã promoveazã zgomotos politici sociale
populare pe termen scurt, dar pentru care nu existã resurse bugetare reale ºi
actuale, împovãrând statul pe termen lung: de exemplu, subvenþionarea preþu-
rilor produselor ºi serviciilor de bazã, creºterea necontenitã a asistenþei sociale,
furnizarea „gratuitã“ a serviciilor medicale etc. Al doilea tip este naþionalist, în
sensul cã politicile sale nu se adreseazã întregului corp cetãþenesc, ci în mod
predilect grupului etnic majoritar, pe care îl celebreazã în mod periculos ca
„adevãratul“ popor: de exemplu, „Viktor Orbán în Ungaria defineºte identitatea
naþionalã maghiarã pe baza etnicitãþii, ceea ce exclude (s.m.) nonmaghiarii care
locuiesc în Ungaria, dar include maghiarii care trãiesc în þãrile vecine Slovacia
ºi România“15.
La rigoare, naþionalismul este neconstituþional, având consecinþe politice

grave, interne ºi internaþionale. Ele sunt relevate în mod direct de noua Lege
Fundamentalã (Constituþie) a Ungariei, elaboratã de partidul majoritar Fidesz ºi
intratã în vigoare la 1 ianuarie 2012, care proclamã (în Art. D): „Conºtienþi fiind
cã existã o singurã naþiune maghiarã din care facem parte toþi, Ungaria poartã
responsabilitatea pentru situaþia maghiarilor care trãiesc dincolo de frontierele
sale, trebuie sã faciliteze supravieþuirea ºi dezvoltarea comunitãþilor lor, sã le
sprijine eforturile de prezervare a identitãþii maghiare, exercitarea efectivã a
drepturilor lor individuale ºi colective, instituirea autoguvernãrilor comuni-
tãþilor lor (s.m.) ºi prosperitatea în locurile natale ºi sã promoveze cooperarea
între ei ºi cu Ungaria.“16.

60 CRISTIAN-ION POPA 4

————————
12 Ibidem.
13 Francis Fukuyama, „The Populist Surge“, in The American Interest, Volume 13, Number 4, February 9,

2018. https://www.the-american-interest.com/2018/02/09/the-populist-surge/
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 The Fundamental Law of Hungary (as in force on January 1, 2019).
https://njt.hu/translated/doc/TheFundamentalLawofHungary_20190101_FIN.pdf



Dupã cum constatã ºi Comisia de la Veneþia, o Constituþie democraticã este
(trebuie sã fie) rezultatul voinþei majoritãþii cetãþenilor unui stat, nu al grupului
etnic majoritar. Pe de altã parte, este esenþial ca dispoziþiile sale sã conþinã
„principiul relaþiilor prieteneºti de vecinãtate ºi sã evite includerea de elemente
ºi formulãri extrateritoriale (s.m.) care pot da naºtere resentimentelor statelor
vecine“17. În acest sens, aserþiunea cã statul maghiar poartã responsabilitatea
pentru situaþia etnicilor maghiari din afara frontierelor sale atinge „problema
foarte delicatã a suveranitãþii statelor“, „utilizarea nefericitã“ a termenului însuºi
de „responsabilitate“ putând fi interpretatã ca un drept al statului maghiar „de a
adopta decizii ºi de a întreprinde acþiuni peste frontierele sale în favoarea unor
persoane de origine maghiarã care sunt cetãþeni ai altor state, ceea ce conduce la
un conflict de competenþã între autoritãþile maghiare ºi autoritãþile statului vizat.
Aceste acþiuni includ inter alia sprijinul pentru «instituirea autoguvernãrilor co-
munitãþilor lor» sau «asertarea drepturilor lor individuale ºi colective»“18.
Al treilea tip al politicii iliberale mizeazã pe leadership-ul charismatic; prin

cultul personalitãþii pe care îl întreþine, îmbracã mantia „salvatorului poporului“,
mai presus ºi chiar împotriva normelor ºi instituþiilor legale existente; întreþine
retoric o relaþie nemijlocitã cu „poporul“ ale cãrui interese pretinde cã le repre-
zintã, canalizând nemulþumirile ºi temerile sprijinitorilor sãi împotriva „elitei
corupte“. Leadership-ul personalizat, mai mult sau mai puþin charismatic, sub-
mineazã însã grav instituþiile democraþiei liberale – parlamentul ales, care in-
clude partidele de opoziþie, justiþia, media independente, instituþiile academice,
organizaþiile societãþii civile –, care controleazã puterea executivã; de aceea, ele
sunt þintele predilecte ale defãimãrii ºi decredibilizãrii lor.
Juan ºi Eva Perón, Néstor ºi Cristina Kirchner, în Argentina, Hugo Chávez,

în Venezuela etc., au fost în fond socialiºti redistribuþioniºti (numiþi adesea cu
termenul mai vag de „populiºti“), întreþinând totodatã cultul propriilor lor perso-
nalitãþi, dar nu au avut o definiþie naþionalistã restrictivã, discriminatorie, a con-
cetãþenilor lor. Viktor Orbán, însã, ilustreazã pe deplin întreaga gamã tipologicã:
„încearcã sã protejeze maghiarii de bãncile europene «hrãpãreþe»; are o definiþie
restrictivã a «poporului»; ºi i-ar plãcea cu siguranþã sã fie considerat un lider
charismatic. Nu este clar dacã Vladimir Putin se potriveºte celor trei definiþii: el
este prudent în programele sociale expansive; deºi subliniazã identitatea ºi tra-
diþiile ruseºti, ele nu sunt [nu pot fi!] restricþionate etnic. Putin ºi-a construit în
mod cert un cult al personalitãþii proprii, dar este greu de susþinut cã este un
outsider care încearcã sã rãstoarne întreaga elitã, venind din ierarhia KGB-ului
ºi, apoi, a FSB-ului. Acelaºi lucru poate fi spus ºi despre Narendra Modi în India
ºi chiar despre Xi Jingping în China: amândoi au devenit populari atacând elita,
deºi ei înºiºi sunt foarte mult parte a acestei elite.“19
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Dupã cum relevã în acest sens ºi Cas Mudde, extremismul acestei ideologii
(numitã generic „populism“) rezidã în faptul esenþial cã „neagã existenþa diversi-
tãþii intereselor ºi a opiniilor înãuntrul «poporului» ºi respinge legitimitatea
oponenþilor politici. Cum populiºtii sunt vox populi, i.e. vocea tuturor oamenilor,
oricine are o opinie diferitã vorbeºte în numele unor «interese speciale», i.e. ale
elitei. Pornind de la distincþia esenþialã dintre poporul pur ºi elita coruptã (s.m.),
orice compromis ar conduce la coruperea poporului ºi de aceea este respins“20.
În ultimul sãu Raport Nations in Transit (2018)21, finanþat deAgenþia Statelor

Unite pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID), subintitulat semnificativ
Confronting Illiberalism, „Freedom House“ constatã cã iliberalismul s-a instalat
deja ca o „nouã normalitate“ în regiunea care se întinde din Europa Centralã pânã
în Eurasia. Guvernele dispreþuiesc instituþiile independente, încercând sã „fuzio-
neze“ partidul de guvernãmânt cu statul. Media independente ºi ONG-urile sunt
defãimate în mod programatic ca „agenþi care servesc interesele strãine ºi dãuneazã
naþiunii“22. Decredibilizarea necontenitã a vocilor critice este dublatã de demer-
surile sistematice de slãbire a controlului puterii judecãtoreºti asupra puterii exe-
cutive (checks and balances). Toate aceste manifestãri relevã cã iliberalismul
este o ideologie extremistã, deoarece contestã în principiu „necesitatea institu-
þiilor independente care controleazã guvernul ºi respinge ideea de dezacord le-
gitim în sfera publicã (s.m.)“23.
Desigur, iliberalismul violent din Eurasia este diferit de cel practicat în Europa

Centralã ºi de Est, unde cetãþenii se pot încã asocia ºi pot protesta liber, expri-
mând opinii critice, inclusiv în social media, fãrã sã riºte violenþa fizicã sau în-
chisoarea, ceea ce nu înseamnã însã cã nu pot înfrunta defãimarea virulentã în
media pro-guvernamentale sau chiar persecuþii ºi discriminãri la locul de muncã.
„Democraþia iliberalã“ a lui Viktor Orbán în Ungaria „este în mod esenþial o în-
toarcere la practicile politice ale gulaº-comunismului [Gulyáskommunizmus] în
care persecuþia individualã poate fi redusã, dar instituþiile independente sunt
inexistente, iar partidul ºi statul au fuzionat“24.
În faþa acestui val iliberal, conchide Raportul, SUA ºi UE trebuie sã aleagã:

„Se pot resemna cu noua normalitate, sau pot înfrunta ºi înfrânge iliberalismul
expunând corupþia, inegalitatea ºi ipocrizia care îl susþin la putere.“25

2. Ascensiunea iliberalismului în Ungaria

În aºa-numita „Proclamaþie a statului maghiar iliberal“ (Bãile Tuºnad, 24 iulie
2014)26, primul-ministru al Ungariei Viktor Orbán expediazã sumar democraþia
liberalã ca pe o „dogmã occidentalã“ depãºitã, afirmând emfatic cã „o demo-
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craþie nu trebuie sã fie în mod necesar liberalã“27. Pânã în prezent, declarã el,
sunt cunoscute trei forme ale statului: „statul naþional, statul liberal ºi statul
bunãstãrii“28 – pe care politicianul maghiar le vede în succesiune, nu în coexis-
tenþa ºi dezvoltarea lor istoricã realã. Dupã Tratatele care au pus capãt primului
rãzboi mondial, însã, inclusiv dupã Tratatul de la Trianon, statele europene sunt
deopotrivã state naþionale (jurisdicþiile lor acoperã aproximativ „graniþele etnice“);
sunt democraþii liberale (garanteazã drepturile constituþionale, civile ºi politice,
ale cetãþenilor lor, indiferent de apartenenþa lor etnicã sau religioasã); sunt ºi
democraþii sociale (redistribuie pe scarã largã veniturile private ale cetãþenilor
pentru a reduce inegalitãþile prea mari create de economia de piaþã) etc.
Depãºindu-le pe toate dintr-o singurã loviturã retoricã, pe cât de stângace pe

atât de simplificatoare, Orbán proiecteazã aici „statul maghiar al viitorului“,
anunþând în stil oarecum profetic: „era statului bazat-pe-muncã se apropie“!29.
Departe de a fi o noutate – o promisiune sau o speranþã a viitorului –, formula
evocã irepresibil vechiul Gulyáskommunizmus, faþã de care unele categorii ale
societãþii maghiare actuale manifestã încã o puternicã nostalgie. Conform stu-
diilor sociologice, majoritatea lor este alcãtuitã din vârstnici, dar ºi din muncitori
ºi agricultori mai puþin calificaþi, care îºi gãsesc cu greu locuri de muncã în noile
industrii situate în capitalã ºi în marile oraºe, locuind de regulã în oraºele mici
ºi în satele izolate din Puszta maghiarã. În prezent, unul din trei locuri de muncã
nou create în Ungaria sunt oferite de companiile germane înalt tehnologizate
amplasate în jurul marilor oraºe.
În acest spirit, Constituþia comunistã din 1949 clama ºi ea: Ungaria „este un

Stat al muncitorilor ºi al agricultorilor“, iar „mijloacele principale de producþie...
se aflã în proprietatea societãþii, în proprietatea Statului“ (noþiuni considerate în
mod înºelãtor interºanjabile – n.m.)30. În termeni abia puþin schimbaþi, pentru
a-i face mai convingãtori, Orbán exploateazã aceastã nostalgie transformând-o
într-o acuzaþie generalã adresatã rezultatelor social-economice survenite dupã
„schimbarea regimului“ în urmã cu trei decenii. „Democraþia liberalã ºi statul
liberal maghiar nu au protejat bunurile comunitãþii“; mai mult, nu au protejat
familiile maghiare ºi nici guvernul însuºi de a cãdea în „sclavia datoriilor“31.
În „Discursul asupra stãrii naþiunii“ (10 februarie 2019)32, Viktor Orbán nu

mai denunþã democraþia liberalã, în general, ci „coºmarul“ guvernãrii socialiste
din 2002-2010, care a lãsat þara „sub munþi de datorii“, declarând drept un succes
reducerea acesteia de la 85% la 71% din Produsul intern brut în ultimul deceniu
al guvernãrii sale33. Într-adevãr, Ungaria poartã povara uneia dintre cele mai
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mari datorii publice din Europa Centralã ºi de Est, prin comparaþie cu România,
de exemplu, a cãrei datorie publicã era în 2018 de numai 35% din PIB34.
În sus-numita „Proclamaþie iliberalã“ sunt indicate ºi obstacolele care ar

trebui înlãturate din calea bunãstãrii generale a naþiunii maghiare: în primul
rând, ONG-urile care criticã guvernul Orbán pentru corupþie, încãlcarea statului
de drept ºi a drepturilor omului, fiind finanþate de strãini, mai ales – horribile
dictu et auditu! – de miliardarul american, liberal ºi filantrop de origine evreiascã
ºi maghiarã, George Soros. Este evident aici stereotipul autarhist-xenofob al
„neamestecului în treburile interne“, oricare ar fi ele, propriu naþional-comu-
nismului old-style; ºi, în al doilea rând, „birocraþia bruxellezã“, care controleazã
ºi penalizeazã fraudele comise cu fondurile publice primite de la Uniunea
Europeanã.35
În treacãt fie spus, de la aderarea sa în 2004 ºi pânã în prezent, Ungaria a atras

fonduri publice de la UE în valoare de peste 50 miliarde €, cam tot atât cât a
accesat ºi România (cifrele se schimbã mereu), dar cu un teritoriu ºi o populaþie
de peste douã ori mai mari. Caeteris paribus, în timp ce Ungaria a primit inves-
tiþii strãine directe private (ISD) în valoare de cca. 300 miliarde de €, în România,
care a aderat la UE în 2007, au intrat numai cca. 86 miliarde de €.
Cu toate acestea, „programul iliberal“ al lui Viktor Orbán clameazã ca „cel

puþin 50% din sistemul financiar ungar sã treacã în mâinile maghiarilor. Nu în
mâinile statului, ci în mâinile maghiarilor“!36 – plonjând astfel de-a dreptul în
retorica falacioasã a Constituþiei comuniste.
În ciuda drapajului sãu naþionalist înºelãtor, persistã aici un echivoc constitu-

þional profund, care strãbate aceastã specie a retoricii politice de aproape douã
secole. Dacã la comunistul Karl Marx ºi la discipolii sãi, avuþiile de orice naturã
expropriate ºi trecute „în mâinile statului“ era totuna cu a se afla „în mâinile
muncitorilor“ („în mâinile statului, adicã în mâinile proletariatului organizat ca
clasã dominantã“, glãsuia Manifestul Partidului Comunist37), pentru naþionaliºtii
mai vechi ºi mai noi de pretutindeni este totuna cu a se afla „în mâinile naþiunii“.
Colectiviºti ºi etatiºti ireductibili ºi unii ºi ceilalþi, sinceri sau doar de faþadã, ei
contestã deopotrivã virtuþile democraþiei liberale ºi ale economiei libere de piaþã,
periclitând astfel drepturile ºi libertãþile constituþionale, precum ºi bunãstarea
actualã ºi viitoare a concetãþenilor lor. Precum se vede, aceste idei politice gro-
siere nu sunt nici de speriat, nici de imitat. Ele sunt doar lucruri vechi îmbrãcate
în haine care par noi.38
András Bíró-Nagy, cercetãtor la Institutul de ªtiinþe Politice al Academiei

Ungare de ªtiinþe, oferã o perspectivã cuprinzãtoare asupra ascensiunii ilibera-
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lismului în Ungaria în ultimul deceniu.39 Din 2010, democraþia liberalã ma-
ghiarã s-a deteriorat în mod fundamental, luând o turnurã iliberalã evidentã. Iar
cauza (sau motivaþia) principalã rezidã în „dezamãgirea“ unor categorii largi ale
cetãþenilor maghiari faþã de rezultatele „schimbãrii regimului“ (rendszerváltás)
din urmã cu trei decenii (aceasta este formula descriptivã standard în Ungaria,
nu „Revoluþie“ ca în România). Dupã 1989, partidul unic (sau partidul-stat) a fost
înlocuit cu democraþia pluralistã, liberalã, iar prin retrocedãri masive ale proprie-
tãþilor private ºi prin privatizãri succesive (în cadrul programului „terapiei de
ºoc“), economia socialistã (sau de stat) a fost înlocuitã cu economia de piaþã,
astfel încât structura social-economicã relativ egalitarã moºtenitã de la vechiul
regim comunist s-a schimbat rapid ºi radical: 10-15% „plutocraþi de top“, un
numãr nedeterminat de întreprinzãtori mici ºi mijlocii, dar ºi o mare subclasã de
sãraci.40
Potrivit unor cercetãri sociologice efectuate la începutul anilor ’90, maghiarii

asociau puternic democraþia liberalã ºi economia de piaþã cu creºterea bunãstãrii
generale. Peste douã decenii, aceastã credinþã a slãbit, crescând în schimb intole-
ranþa faþã de inegalitãþile prea mari ale veniturilor ºi cererea de intervenþie puter-
nicã a statului pentru a le diminua. Aceastã mare aºteptare ca statul sã intervinã
în scopul redistribuirii mai echitabile a veniturilor se combinã însã în mod con-
tradictoriu cu o mare neîncredere în politicieni ºi în instituþiile statului pe care
aceºtia le populeazã.
Ca peste tot în fostele societãþi comuniste din Est, câºtigãtorii imediaþi ai

schimbãrii regimului au fost foºtii manageri ai economiei socialiste. Împreunã
cu lideri politici ºi administrativi de top, centrali ºi locali, ei au fost beneficiarii
principali ai privatizãrii întreprinderilor industriale, agricole, comerciale etc. de
stat. Iar perdanþii principali au fost ºi au rãmas muncitorii ne- ºi mai puþin califi-
caþi, aflaþi acum în vârste înaintate.
Existã, de asemenea, o distribuþie asimetricã a avuþiei între locuitorii capitalei

Budapesta ºi ai oraºelor mari, pe de o parte, ºi populaþia ruralã din „regiunile
rãmase în urmã“ aflate în Marea Câmpie Maghiarã, care, mai puþin educaþi (41%
dintre ei nu au absolvit decât ºcoala primarã) ºi fãrã locuri de muncã suficiente,
trãiesc majoritar din diversele ajutoare sociale. Prin urmare, „locuitorii satelor ºi
ai oraºelor mici, în vârstã, puþin educaþi ºi inactivi sunt perdanþii, în timp ce lo-
cuitorii capitalei ºi ai marilor oraºe, tineri activi cu un nivel superior de educaþie,
pot fi descriºi drept câºtigãtorii schimbãrii regimului“41. De aici, nostalgia celor
dintâi faþã de fostul regim comunist, relevatã de un studiu sociologic încã din
anul 2000. Dacã drepturile individuale, între care libertatea cuvântului sau dreptul
de a cãlãtori, munci sau studia în Europa sunt considerate schimbãri pozitive, în
schimb, ºomajul, declinul ordinii ºi siguranþei publice ºi al standardelor de viaþã
sunt evaluate negativ.
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Potrivit studiului World Values Survey (2009)42, citat de autor, maghiarii
susþin în principiu valorile democratice, dar sunt critici faþã de aplicarea lor în
viaþa realã: 80% dintre ei apreciazã cã alegerea liberã a liderilor este esenþialã
într-o democraþie, iar pedepsirea severã a infracþiunilor este consideratã de 84%
drept trãsãtura dezirabilã definitorie. De asemenea, 75% dintre ei considerã cã
schimbarea (îmbunãtãþirea) legilor prin vot popular este un beneficiu major al
democraþiei, ca ºi protecþia drepturilor individuale (70%). Dupã cum remarcã
însã din nou Bíró-Nagy, „un mare numãr al maghiarilor asociazã democraþia cu
creºterea economicã, bunãstarea materialã ºi redistribuirea veniturilor prin inter-
mediul statului... Dupã opinia a douã treimi dintre maghiari, taxarea bogaþilor ºi
sprijinirea sãracilor este de asemenea o trãsãturã indispensabilã a democraþiei...
Cu alte cuvinte, definirea preceptelor de bazã ale democraþiei reflectã înclinaþia
paternalistã (s.m.) a populaþiei maghiare“43.
Studii mai recente efectuate de Academia Ungarã de ªtiinþe (2015)44 aratã cã

49% dintre maghiari considerã democraþia cel mai bun regim politic, numai 7%
ar prefera un regim dictatorial, 32% fiind totodatã critici faþã de rezultatele eco-
nomice ale democraþiei.
Pe de altã parte, studii internaþionale relevã cã, dacã în 1990, 80% dintre ma-

ghiari erau încrezãtori în economia liberã de piaþã, douã decenii mai târziu nu-
mãrul lor a scãzut la 49%45. Iar potrivit „Eurobarometrului“ din 2010, care a
chestionat acordul faþã de aserþiunea potrivit cãreia „competiþia dintre companii
reduce preþurile“, numai 62% dintre maghiari au fost de acord, total sau parþial,
cu aceastã afirmaþie, faþã de 83% media UE 2746.
În deja prea mult citatul sãu Discurs de la Bãile Tuºnad din 2014, primul-mi-

nistru Viktor Orbán declara emfatic cã Ungaria – nu numai regimul sãu! – a
abandonat democraþia liberalã, adoptând „democraþia iliberalã“. În lectura lui
Bíró-Nagy, acest tip de argumentare utilizeazã un stereotip mental ºi verbal peri-
culos, comun iliberalismului de pretutindeni: „în timp ce liberalismul promo-
veazã interesele egoiste – adesea nepatriotice – ale indivizilor, numai o demo-
craþie iliberalã poate servi cu devoþiune interesul general al întregii naþiuni
(s.m.)“47. În spiritul acestei gândiri simplificate unice a Întregului (naþiunea
maghiarã), noua Constituþie din 2012 a fost elaboratã ºi impusã de partidul ma-
joritar de guvernãmânt Alianþa Civicã Maghiarã (Fidesz) fãrã nicio dezbatere ju-
ridicã profesionalã ºi fãrã consultarea Pãrþilor fireºti ale societãþii maghiare, re-
prezentate de partidele de opoziþie ºi de ONG-urile relevante, transfigurând naþi-
unea maghiarã într-o „comunitate politicã creºtin-conservatoare“48. În consecinþã,
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au fost adoptate reglementãri care eliminã limitãrile puterii executive. Astfel,
Curtea Constituþionalã a fost privatã de atribuþiile de control al constituþionali-
tãþii actelor ºi acþiunilor Guvernului. Modul de alegere a membrilor sãi a fost
schimbat. Dacã în trecut fiecare partid parlamentar avea dreptul de a nominaliza
judecãtori ai Curþii, acum ei sunt desemnaþi exclusiv de majoritatea parlamentarã
deþinutã de Fidesz, care adoptã decizii favorabile Guvernului în cea mai mare
parte a cazurilor.
O altã instituþie cu atribuþii de control al exerciþiului puterii Guvernului este,

în principiu, Preºedintele Republicii. Pál Schmitt, politician Fidesz, care a ocupat
aceastã poziþie din 2010 pânã la demisia sa ruºinoasã din 2012, nu a trimis însã
la Curte nicio lege pentru verificarea constituþionalitãþii sale. Dovedit a fi plagiat
lucrarea sa de doctorat (din 1992), fostul campion olimpic la scrimã a fost nevoit
sã demisioneze la 2 aprilie 2012, declarând în acelaºi „spirit al Întregului“ cã,
potrivit noii Legi Fundamentale, „preºedintele þãrii exprimã unitatea naþiunii, iar
problema lui particularã divizeazã naþiunea“49.
Succesorul sãu, János Áder, exprimã uneori un slab veto politic, fãrã a soli-

cita propriu-zis controlul constituþionalitãþii legilor, uºor de ignorat de Fidesz,
care deþine o majoritate de douã treimi în Parlament. Procurorul general, ºeful
Oficiului Auditului de Stat ºi al Consiliului Fiscal sunt de asemenea numiþi
dintre apropiaþii partidului de guvernãmânt.
Dupã intrarea în vigoare a noii Legi Fundamentale, Avocaþii Poporului (în

numãr de patru) au fost înlocuiþi cu un Comisar pentru drepturile fundamentale,
un fost expert al partidului în probleme de mediu. Vârsta de pensionare a judecã-
torilor a fost scãzutã de la 70 la 62 de ani, iar preºedintele Curþii Supreme a fost
demis. Atribuþiile Oficiului Judiciar Naþional au fost revizuite, oferind preºe-
dintelui acestuia puterea de a înlocui judecãtorii fãrã nicio justificare.
Pe de altã parte, noile reglementãri asupra mass-media, criticate sever pe plan

intern ºi internaþional, au indus auto-cenzura ºi prezentarea pãrtinitoare a eveni-
mentelor. „În acest imperiu mediatic centralizat, frecvenþele disponibile au fost
oferite celor pro-guvernamentale, ale cãror programe de ºtiri omit orice punct de
vedere critic faþã de politicile guvernului. Este grãitor faptul cã ºtirile de searã
de la canalul public sunt dominate copleºitor de prezentãri care subliniazã reali-
zãrile guvernului, în timp ce perspectiva opoziþiei este ignoratã de obicei sau
prezentatã într-un mod pãrtinitor flagrant.“50
Într-un articol din 2018, cercetãtorul maghiar oferã explicaþii suplimentare

asupra dominaþiei partidului Fidesz în Ungaria51. În sistemul electoral maghiar,
care „compenseazã câºtigãtorul“, Fidesz a obþinut o majoritate zdrobitoare de
douã treimi încã în alegerile parlamentare din 2010 cu numai 52% din votul cetã-
þenilor, victorie repetatã în 2014 ºi în 2018, de aceastã datã cu numai 48% din
voturi. În tot acest timp, „sistemul“ a devenit rezilient, opoziþia fiind paralizatã
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de propria fragmentare, de dezavantajul evident cauzat de alocarea incorectã a
timpilor de antenã, de acoperirea media pãrtinitoare, unilateralã, lipsitã de plura-
lismul necesar ºi dezirabil.
Pentru a completa tabloul politicii iliberale tipice, Fidesz defãimeazã în mod

programatic ONG-urile societãþii civile, sub pretextul cã influenþeazã negativ
„treburile interne ale þãrii“, cele finanþate din surse externe fiind considerate
agenþii care submineazã „suveranitatea Ungariei“. În timpul „crizei migranþilor“
din 2015, miliardarul filantrop ºi liberal George Soros a fost cu deosebire con-
siderat „duºmanul poporului“, deºi este notoriu cã, în trecut, fundaþiile sale au
finanþat studiile politice în universitãþi britanice ale multor politicieni Fidesz de
vârf, inclusiv Viktor Orbán.
Deºi leadership-ul politic actual din Ungaria adoptã adesea poziþii euroscep-

tice ostentative, cetãþenii maghiari rãmân majoritar pro-europeni, dupã cum o
aratã cercetãrile sociologice din ultimii ani. În anul 2011, în plinã guvernare
Fidesz, 69% dintre ei apreciau pozitiv apartenenþa þãrii la Uniunea Europeanã,
faþã de numai 20% care o evaluau negativ ºi de 8% indeciºi.52 Iar în vara lui
2016, dupã referendumul Brexit, 76% ar fi votat pentru „a rãmâne“, 13% pentru
„a pleca“, 5% declarând cã nu ar participa la vot53. 41% dintre cetãþenii maghiari
asociazã în primul rând apartenenþa la UE cu dreptul de a cãlãtori liber, de a
lucra ºi studia în alte state membre; dar ºi cu controlul inadecvat al frontierelor
externe ºi cu diversitatea culturalã – în al doilea ºi al treilea rând ca importanþã;
iar destul de puþini asociazã UE cu birocraþia (excesivã) (15%).
Cetãþenii maghiari sunt mai puþin eurosceptici faþã de media cetãþenilor euro-

peni; ei sunt mai dezamãgiþi de politicile interne, naþionale, decât de cele euro-
pene. De aceea, sprijinul electoral acordat partidului Fidesz ºi lui Victor Orbán,
atât cât este el în realitate, se explicã în mare mãsurã prin slãbiciunea (fãrâmiþarea)
ºi lipsa de credibilitate a partidelor de opoziþie.
În concluzie, dupã cercetãtorul maghiar, aºteptãrile cetãþenilor maghiari faþã

de schimbarea regimului politic din urmã cu trei decenii se aflã într-un contrast
izbitor cu percepþia asupra performanþelor economice ºi sociale actuale. Aceastã
stare de spirit a permis partidului de guvernãmânt Fidesz sã opereze schimbãri
majore – în justiþie, în mass-media, în societatea civilã ºi în sistemul electoral –
fãrã a întâmpina o opoziþie puternicã ºi efectivã, publicã ºi politicã. Dupã cum
avertizeazã însã acelaºi cercetãtor, Ungaria oferã, involuntar, dar cu atât mai cre-
dibil, o lecþie importantã celorlalte societãþi post-comuniste central ºi est-euro-
pene: creºterea excesivã a inegalitãþilor submineazã încrederea în instituþiile
politice ºi economice ale democraþiei liberale, sporind pericolul ascensiunii unor
forþe ostentativ anti-establishment, care promit schimbarea radicalã a status-
quo-ului. „Maghiarii se aºteaptã ca statul sã le garanteze securitatea financiarã ºi
bunãstarea. Concomitent, existã o respingere puternicã a inegalitãþii sociale. În
ochii maghiarilor, prosperitatea economicã ºi rolul redistributiv al statului sunt
trãsãturile fundamentale ale valorilor de bazã ale democraþiei.“54
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Cererea puternicã de intervenþie a statului în economie ºi în societate a deter-
minat toate partidele maghiare sã promoveze politici de stânga, chiar dacã le dra-
peazã retoric în ideologii conservatoare, ca Fidesz ºi Jobbik. Creºterea acceleratã
a bunãstãrii ºi redistribuirea ei mai echitabilã constituie singurul rãspuns politic
adecvat în aceastã lume în schimbare, astfel încât un numãr tot mai mare de cetã-
þeni-alegãtori sã se considere mai curând învingãtori decât învinºi. „Programul
iliberal“ al Fidesz se bazeazã în mod preponderent pe cei din urmã, fãrã a reuºi
sã le îmbunãtãþeascã substanþial starea de spirit ºi condiþia, dupã 2010, de când
se aflã la guvernare, ºi pânã în prezent.
O altã temã predilectã a politicii iliberale, nu numai în Ungaria, este „pericolul

imigraþiei“, real sau iluzoriu, ceea ce oculteazã, mai mult sau mai puþin voluntar,
problematica realã ºi dramaticã a „emigraþiei“ masive a multor cetãþeni din
propria þarã, inclusiv din cauza proastei guvernãri. Un articol recent bazat pe un
studiu efectuat de OECD în 2018, intitulat expresiv „Leaving in hordes: Emigration
from Hungary“, relevã cã numãrul maghiarilor care au emigrat în Uniunea Euro-
peanã depãºeºte un milion într-o þarã care are o populaþie de aproximativ 10
milioane55.
În campania electoralã din 2018, Viktor Orbán ºi partidul sãu Fidesz ºi-au

concentrat însã atenþia aproape exclusiv asupra „pericolului imigraþiei“, în timp
ce partidele de opoziþie, de la stânga la extrema dreaptã, au atacat în mod pre-
ponderent, dar fãrã succes, corupþia politicã ºi „starea tragicã“ a sistemelor pu-
blice de sãnãtate ºi de învãþãmânt, explicã acelaºi autor.56 Oferind încã din 2015
întreaga sa protecþie în faþa „invaziei musulmane“ iminente, dar dovedite ilu-
zorii, guvernul Orbán a cheltuit zeci de milioane de € în campanii de informare
(în realitate, de propagandã), astfel încât pentru 48% dintre alegãtori (peste 2,5
milioane) teama de imigraþie a devenit mai importantã decât nivelul de trai scãzut
sau corupþia extinsã a funcþionarilor publici.
Nici competiþia electoralã nu s-a desfãºurat în mod corect. Una dintre trãsã-

turile esenþiale ale „guvernãrii iliberale“ (citeºte aici: autocratice) este controlul
total, pânã la monopolizare, al presei, o reuºitã deplinã a regimului Orbán, rea-
lizatã într-un ritm accelerat prin extinderea influenþei (proprietãþii) unor mari
afaceriºti apropiaþi asupra mediei maghiare. „Preluarea totalã a pieþei presei lo-
cale a contribuit de asemenea la faptul cã guvernul a monopolizat practic fluxul
de informaþii cãtre cetãþenii nehotãrâþi ºi neinformaþi din zona ruralã.“57
Mobilizând sume uriaºe de bani publici, obþinuþi desigur de la contribuabili,

„Fidesz a convertit media publice într-o maºinã de propagandã 24/7...“. Inter-
netul, alternativa de comunicare rãmasã Opoziþiei, este mai puþin disponibilã în
zona ruralã, împrejurare care potenþeazã în mod suplimentar succesul Fidesz la
sate. „Xenofobia, teoriile conspiraþiei ºi fake news-urile despre agenþi strãini ºi
politicieni maghiari din opoziþie sunt ingredientele campaniei care mobilizeazã
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eficient baza Fidesz, câºtigând chiar noi alegãtori în Ungaria ruralã.“58 Din pers-
pectivã europeanã, conchide autorul, chestiunea este pânã la ce punct liderii con-
tinentului – în special cei din Partidul Popular European – vor tolera politica
„iliberalã“ a actualului guvern maghiar, al cãrui derapaj democratic, campanii
anti-Bruxelles ºi utilizarea frauduloasã a fondurilor UE vor continua.
În luna mai 2019, guvernarea lui Viktor Orbán a obþinut o nouã victorie

electoralã. Alianþa Civicã Maghiarã (Fidesz), împreunã cu un mic partid-satelit,
Partidul Poporului Creºtin-Democrat (KDNP), afiliaþi la Partidul Popular European
(PPE), au obþinut în alegerile pentru Parlamentul European 52,56% din voturi,
mai mult decât în 2014 (51,48%). Pe locul al doilea s-a situat Coaliþia Demo-
craticã (Demokratikus Koalíció), condusã de fostul premier Ferenc Gyurcsány,
afiliatã la Socialiºti ºi Democraþi (S&D), cu 16,05%, faþã de 9,75 în 2014. Au
urmatMomentum, afiliat la Renew Europe, cu 9,93%, Partidul Socialist Maghiar
(MSZP), afiliat la S&D, cu 6,61%, faþã de 10,90% în 2014, „Miºcarea pentru o
Ungarie mai bunã“ (Jobbik), neafiliat, cu 6,34%, faþã de 14,67% în 2014, „Patria
noastrã“, neafiliat, cu 3,29% ºi alte partide mai mici. Aceste alegeri relevã cã
societatea maghiarã este deja splitatã în douã blocuri politice aproximativ egale
– susþinãtorii guvernãrii ºi ai opoziþiei.59
Câºtigãtor acasã, Viktor Orbán a fost totuºi un perdant al alegerilor euro-

parlamentare, deoarece a încercat, dar nu a reuºit, sã se profileze, alãturi de ex-
vice-prim-ministrul ºi ministrul de Interne al Italiei Matteo Salvini (1 iunie 2018
– 5 septembrie 2019), ca potenþial lider al unei miºcãri de extremã dreapta la nivel
european. Extrema dreaptã a obþinut rezultate bune în Parlamentul European –
primul loc în trei mari state europene – Regatul Unit, Franþa ºi Italia –, dar nu ºi
în Germania, ºi sub aºteptãri în Spania, Austria, Danemarca, Finlanda ºi Olanda.
În campania pentru euro-parlamentare, Fidesz a fost suspendat din Partidul

Popular European (PPE). Cu o retoricã politicã rudimentarã, Fidesz a desfãºurat
în campanie un atac sistematic chiar asupra preºedintelui Comisiei Europene
Jean-Claude Juncker, politician PPE vechi ºi influent, acuzându-l cã s-a aliat cu
„duºmanul poporului“ inventat George Soros, „orchestrând împreunã migraþia
în masã“, cã PPE însuºi a deviat spre stânga, pe „orbita ideologicã“ a lui Soros,
forþând Fidesz sã pãrãseascã aceastã familie politicã pentru a „salva Europa“60.
În acelaºi timp, succesul electoral al opoziþiei liberale pro-europene a fost

remarcabil, Coaliþia Democraticã (DK), social-liberalã, ºi noul partid liberal
Momentum. Vechile partide de opoziþie, Partidul Socialist Maghiar (MSZP) la
stânga ºi Jobbik la dreapta au pierdut sprijinul electoral, obþinând fiecare abia
puþin peste 6% din voturi. Primul este prea mult asociat cu vechiul regim co-
munist, iar al doilea rãmâne încremenit în înclinaþia sa rasistã.
La alegerile locale din 13 octombrie 2019 s-a produs însã „prima fisurã a

sistemului“. Opoziþia a câºtigat în capitala Budapesta prin candidatul sãu comun,
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politologul Gergely Karácsony, dar ºi în aproape jumãtate din oraºele mari
(10 din 23). Dupã aproape un deceniu, „Goliatul politicii maghiare pare în sfârºit
vulnerabil“61.
Totuºi, în Ungaria ruralã, Fidesz îºi conservã preponderenþa. „Fidesz se ba-

zeazã acum mai mult ca niciodatã pe grupurile mai vârstnice, mai puþin educate
ºi mai rurale.“62Aceastã situaþie de fapt, des întâlnitã în societãþile actuale, ridicã
însã o problemã constituþionalã tulburãtoare. În democraþiile electorale actuale,
majoritãþi relative ºi efemere, susþinute de o parte mai mult sau mai puþin repre-
zentativã a alegãtorilor, decid politica prezentã ºi viitoare a unei întregi societãþi.
Aºa cum s-a mai argumentat pe parcursul acestei expuneri, rãspunsul sau soluþia
este democraþia liberalã sau constituþionalã, care sã punã permanent în checks
and balances reciproce toate puterile publice: legislativã, executivã, judecãto-
reascã, societatea civilã, mediul academic ºi mass-media.
Potrivit ultimului Raport al Institutului „Varietãþilor Democraþiei“ („V-Dem“)

al Departamentului de ªtiinþe Politice al Universitãþii din Göteborg (martie 2020),
„Ungaria nu mai este o democraþie“63, ci a degenerat într-o „autocraþie electoralã“64.
De altfel, numeroase analize relevã corupþia extinsã a regimului Orbán65. Lőrinc

Mészáros, prieten din copilãrie, un modest instalator devenit primar în satul natal
al lui Orbán, Felcsút, a ajuns unul dintre cei mai bogaþi oameni din Ungaria,
companiile sale ºi ale asociaþilor sãi valorând în prezent peste 1 miliard de € din
proiecte publice, între cele mai mari fiind consorþiul chino-maghiar pentru re-
construcþia liniei feroviare Budapesta-Belgrad, ca parte a „Belt and Road Initiative“.
Contractele guvernamentale câºtigate de companiile sale au fost estimate la
803,7 milioane de € în 2018, 906,8 milioane de € în 2017 ºi 682 milioane de €
în 2016. O parte semnificativã a acestor contracte publice au fost finanþate cu
fonduri UE. În 2019, Forbes l-a cotat ca al doilea cel mai bogat maghiar din
lume, depãºit doar de Sándor Csányi, preºedinte ºi CEO al OTP Bank.66
Dar însuºi ginerele lui Viktor Orbán, István Tiborcz, este unul dintre cei mai

bogaþi oameni din Ungaria, cu o avuþie netã estimatã la peste 100 de milioane
de €, realizatã în mare parte din contracte de iluminat public ºi de restaurare a
unor monumente istorice finanþate din fonduri UE, faþã de care Oficiul European
de Luptã Antifraudã (OLAF) a manifestat suspiciuni ºi a solicitat investigaþii.67
Iar un articol de investigaþie din New York Times aratã cum grupul oligarhic

din jurul lui Orbán ºi al partidului sãu Fidesz a acaparat o parte importantã din
pãmântul Ungariei, beneficiind totodatã de subvenþiile substanþiale oferite de
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UE.68 „Ei au creat o întoarcere actualã la sistemul feudal, oferind locuri de muncã
ºi sprijin supuºilor ºi pedepse rebelilor.“ Politica Agricolã Comunã (PAC), cea
mai substanþialã politicã a UE în termeni financiari, „este exploatatã acum de
unele forþe antidemocratice care ameninþã blocul din interior“69. Situaþia este
comparabilã cu aceea a primului-ministru ceh Andrej Babiš, totodatã cel mai
mare agricultor al þãrii devenit multimiliardar, care a primit cel puþin 40 de mili-
oane de € subvenþii de la UE numai în anul 2018.70
V. Orbán a vândut suprafeþe importante de pãmânt al statului rudelor ºi

prietenilor sãi apropiaþi: de exemplu, în jur de 1.200 de acri (un acru = aprox.
4.000 m.p.) ginerelui sãu, István Tiborcz; peste 3.800 de acri prietenului sãu din
copilãrie, Lőrinc Mészáros; ºi aproape 1.000 de acri unui alt consãtean al sãu,
fost electrician, acum partener de afaceri al soþiei sale, János Flier.71 Ceea ce nu
îl jeneazã deloc atunci când, adresându-se poporului la mitingurile sale electo-
rale, sã repete neîncetat naraþiunea falsã potrivit cãreia Bruxelles-ul opreºte
subvenþiile agricole pentru a le acorda în schimb „imigranþilor musulmani“.
În cadrul politicii de restricþionare a cumpãrãrii pãmânturilor de cãtre „strãini“

(cetãþeni UE), începând cu 2011 guvernul Orbán a început sã arendeze pãmân-
turile statului co-naþionalilor. Pânã în 2015, sute de mii de acri de pãmânt al sta-
tului a fost arendat în mare parte unor apropiaþi ai partidului Fidesz. „Baronul“
Roland Mengyi, un parlamentar influent al Fidesz, a arendat peste 1.200 de acri.
Dupã 2015, viteza de constituire a „feudalismului modern“ s-a accelerat, gu-
vernul Orbán vânzând alte sute de mii de acri de pãmânt agricol apropiaþilor sãi
politici. Un alt parlamentar Fidesz, János Lázár, a fost de aceastã datã unul dintre
cei mai mari cumpãrãtori, obþinând 1.300 de acri.72

În acest mod, politica lui Viktor Orbán ca „zona ruralã sã aparþinã Fidesz ºi
aliaþilor sãi – s-a realizat. Este un tip de feudalism modern, unde micii fermieri
trãiesc în umbra unor imense interese, potenþate politic – ºi subvenþiile Uniunii
Europene contribuie la finanþarea lor (s.m.)“73. Subvenþiile agricole cele mai
mari sunt obþinute de companiile deþinute de celebrul „prieten din copilãrie“
Lőrinc Mészáros, dar ºi de Sándor Csányi, patronul OTP Bank, în valoare de 25
milioane de € numai în anul 2018. Dupã cum declarã în concluzie Tomás García
Azcárate, un expert în politica agricolã europeanã, citat de New York Times:
„Uniunea Europeanã are instrumente foarte limitate pentru a lupta cu state
membre gangster (gangster member states). Este valabil în politicã, în agricul-
turã, în imigraþie. Este o realã problemã.“74
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3. „Visul maghiar“ între alte visuri...

Mai întâi, „visul american“

Un studiu recent, realizat de Institutul budapestan „Policy Solutions“, îm-
preunã cu „Friedrich Ebert Stiftung“ din Germania, este dedicat în întregime
„visului maghiar“75 – prin analogie, desigur, cu bine cunoscutul „vis american“
(American Dream) intrat în ethos-ul acestei societãþi ca o credinþã colectivã pu-
ternicã în posibilitatea realizãrii (împlinirii) individuale neîngrãdite exclusiv prin
talentul ºi strãdaniile proprii, indiferent ºi mai presus de originea etnicã, socialã
sau de credinþa religioasã. Dacã încã Declaraþia de Independenþã (4 iulie 1776)
afirma în mod solemn cã „toþi oamenii sunt creaþi egali, fiind înzestraþi de Creator
cu anumite drepturi inalienabile, printre care viaþa, libertatea ºi cãutarea feri-
cirii“, expresia „visul american“ a fost creatã de scriitorul ºi istoricul american
James Truslow Adams în timpul Marii Depresiuni în cartea sa celebrã The Epic
of America (1931): „... este visul unei þãri în care viaþa sã fie mai bunã, mai bo-
gatã ºi mai împlinitã pentru toþi, oferind oportunitãþi fiecãruia potrivit capaci-
tãþilor ºi realizãrilor sale... Nu este doar un vis al automobilelor ºi al salariilor
mari, ci un vis al unei ordini sociale în care fiecare bãrbat ºi fiecare femeie sã-ºi
poatã realiza pe deplin condiþia de care sunt capabili în mod natural ºi sã fie
recunoscuþi de ceilalþi pentru ceea ce sunt, indiferent de împrejurãrile întâmplã-
toare ale originii sau ale poziþiei sociale.“76
Tradus în termeni politici, „visul american“ devine mai mult sau mai puþin

plauzibil în interiorul design-ului instituþional al acestei societãþi întemeiate pe
întreprinderea privatã liberã (economia de piaþã), domnia legii (rule of law), se-
paraþia ºi controlul reciproc al puterilor în stat (checks and balances) ºi garan-
tarea drepturilor civile, politice ºi sociale ale cetãþenilor, care alcãtuiesc îm-
preunã edificiul puternic al democraþiei constituþionale sau liberale americane.

Apoi, „visul rus“

Dar au ºi alte naþiuni „visuri“, asemãnãtoare sau diferite de al americanilor?
Aceeaºi „Fundaþie Friedrich Ebert“, împreunã cu Institutul de Sociologie al
Academiei Ruse de ªtiinþe, au întreprins o cercetare similarã asupra „visului
rus“, relevând cã aspiraþia cea mai înaltã a cetãþenilor ruºi este mai multã „justiþie
socialã“, realizatã de un „stat puternic“77. Studiul a constat într-un sondaj repre-
zentativ care a intervievat 1.750 de oameni din 20 de regiuni – din Arhanghelsk
în nordul Rusiei pânã în Caucazul de Sud, de la Tula în vest pânã la Habarovsk
în estul extrem –, fiind întrebaþi despre viitorul dezirabil sau, mai precis, în ce
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fel de societate ar dori sã trãiascã. Concluzia principalã este lipsitã de orice echi-
voc: „83% dintre ruºi percep distribuþia veniturilor în þara lor ca injustã“78.
Pentru 75% dintre ei, aspiraþia principalã este bunãstarea individualã: 40% au

ales bunãstarea materialã („sã nu-ºi facã griji pentru fiecare copeicã“); 33% –
starea bunã de sãnãtate; 23% – o familie fericitã; 21% – proprietatea privatã
asupra locuinþei79 etc.
Cât priveºte însã ordinea politicã dezirabilã a Rusiei, aspiraþia cetãþenilor sãi

pentru un „stat puternic“ este destul de evidentã:
• Justiþia socialã, drepturi egale pentru toþi ºi un stat puternic care are grijã de

cetãþenii sãi este opþiunea cea mai popularã: 45%;
• Drepturile omului ºi democraþia: 28%;
• Stabilitatea politicã: 27%;
• Revenirea Rusiei la statutul de superputere: 27%;
• Întoarcerea la tradiþiile naþionale ºi valorile morale: 22%;
• Un guvern puternic, capabil sã garanteze ordinea: 18%;
• Apropierea de Occident („integrarea în Casa comunã europeanã“), în

schimb, nu este o opþiune dezirabilã pentru ruºi decât în foarte micã mãsurã
(9%), ca ºi, corelativ,
• Piaþa liberã, proprietatea privatã ºi interferenþa minimã a statului în

economie: 7%.
• De aici, înclinaþia majoritarã pentru o „economie mixtã“ este previzibilã:

66% dintre ruºi sunt „etatiºti“, susþinând cã intervenþia statului în economie
trebuie sporitã, mai ales în sectoarele de importanþã strategicã ºi în întreprin-
derile mari, în general, care trebuie sã rãmânã în proprietatea statului – în con-
trast cu minoritatea liberalã (28%), care solicitã „liberalizarea tuturor sferelor
vieþii ºi eliberarea economiei de puterea birocraþilor“80.
În sfârºit, o altã întrebare semnificativã adresatã cetãþenilor ruºi a fost aceea

privitoare la „cel mai bun regim politic“, mai precis, la perioada istoricã trecutã
sau prezentã care se apropie cel mai mult de idealul lor colectiv. Deºi aproxi-
mativ o treime dintre ei au rãspuns fãrã rezerve „Niciuna dintre ele“ (31%), un
procent aproximativ egal au ales „Epoca Putin“ (32%), urmatã la mare distanþã
de „Ultimele decenii ale URSS (perioada socialismului dezvoltat)“ (14%), aproape
de „Rusia þaristã“ (11%), departe însã de „Primele decenii ale URSS (industria-
lizarea, construirea unei societãþi fãrã clase sociale)“ (5%), de „Perestroika“
(4%) ºi de „Timpul reformelor democratice din anii 1990“ (2%)81.

„Visul maghiar“

Existã însã ºi un „vis maghiar“ – diferit sau asemãnãtor – celui american sau
rus?Altfel spus, existã un consens larg în rândul cetãþenilor maghiari asupra unei
„societãþi ideale?“ Studiul citat s-a realizat în vara lui 2017 prin focus-grupuri

74 CRISTIAN-ION POPA 18

————————
78 Ibidem, p. 10.
79 Ibidem, p. 12.
80 Ibidem, p. 11.
81 Ibidem, p. 15.



organizate în oraºe mari (Budapesta, Miskolc, Győr ºi Szigetvár) ºi prin inter-
viuri directe cu peste 1 000 de participanþi din toatã þara.
Mai întâi, nu toþi maghiarii sunt visãtori: unii sunt, alþii au fost, iar alþii nu

sunt defel. Apoi, în interiorul discursului sociologic elaborat, spre deosebire de
cel ideologic simplificat, nu poate fi vorba niciodatã de maghiari în sensul de toþi
maghiarii (sau, la fel de bine, toþi românii etc.), deoarece oamenii sunt ireductibil
diferiþi ºi au evaluãri ºi aspiraþii diferite în raport cu ocupaþia, veniturile, statutul
socio-profesional, mediul de rezidenþã, apartenenþa religioasã, vârsta etc. Potrivit
studiului, a rezultat cã 35% nutresc visuri despre viitorul lor, 25% au fãcut asta
în trecut, iar 38% nu par sã fi visat niciodatã în acest fel.82
Cât priveºte modurile în care visurile pot deveni realitate, cei mai mulþi ma-

ghiari se încred în planurile proprii pe care le urmãresc pas cu pas (38%), ur-
meazã cei care se bazeazã pe ajutorul familiei, rudelor ºi prietenilor (24%), apoi
cei care aºteaptã norocul sau un miracol (17%), cei care cred în puterea rugãci-
unilor (12%), cei care aºteaptã ajutorul de la stat (3%), care se bazeazã pe munca
proprie (2%) sau care îl aºteaptã de la o sursã ezotericã (1%), iar 22% nu au dat
niciun rãspuns.
În mod previzibil, cei mai încrezãtori în viitor sunt locuitorii regiunilor pros-

pere din Ungaria Centralã ºi Transdanubia Occidentalã (64-60%), în contrast cu
locuitorii regiunii celei mai înapoiate, Ungaria de Nord (44%).
A doua întrebare adresatã – „Ce perioadã din secolul trecut a fost cea mai

apropiatã de o «epocã de aur»?“83 – este cel puþin la fel de semnificativã întrucât
relevã în mod direct evaluarea cuprinzãtoare asupra întregului secol trecut, fiind
totodatã un foarte bun indicator al aspiraþiilor actuale ºi viitoare ale maghiarilor.
Rãspunsurile cetãþenilor maghiari actuali au fost urmãtoarele:
• Monarhia Austro-Ungarã (1867 – 1918): 5%
• Regimul lui Miklós Horthy (1920 – 1944): 3%
• Dictatura comunistã a lui Mátyás Rákosi (1948 – 1956): 1%
• Regimul lui János Kádár (1956 – 1988): 42%
• Perioada post-1989: 20%
• NS/NR: 29%
Precum se vede, în evaluarea cetãþenilor maghiari, cel mai bun regim politic

a fost regimul lui János Kádár (1956-1988), urmat de perioada post-’89, deºi
este important de subliniat cã pentru aproape o treime dintre respondenþi le-a
fost imposibil sã aleagã o perioadã istoricã bunã.
Evaluarea pozitivã a „gulaº-comunismului“ (regimul Kádár) se coreleazã pu-

ternic cu vârsta, 63% dintre cei peste 60 de ani apreciind cã regimul dinainte de
’89 a fost cel mai bun regim politic. Prin contrast, lãsând deoparte tinerii sub 30
de ani, o treime dintre adulþii de peste 30 de ani au ales perioada post-’89 – A
Treia Republicã – drept cel mai bun regim politic. Totodatã, evaluarea pozitivã
a regimului comunist se coreleazã negativ cu nivelul de instruire: de la 59%
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dintre cei cu studii primare, 38% muncitori calificaþi, 34% absolvenþi de liceu ºi
32% dintre cei cu studii superioare, aceºtia din urmã favorizând mai mult (28%)
perioada post-’89.
De asemenea, evaluarea generalã – pozitivã ºi negativã – a regimurilor poli-

tice de-a lungul timpului se coreleazã ºi cu mãrimea ºi cu bunãstarea relativã a
localitãþilor: numai o treime dintre rezidenþii Budapestei apreciazã cel mai mult
regimul Kádár, dar acest procent creºte în oraºele provinciale la 42% ºi la aproape
50% în mediul rural. În schimb, perioada post-’89 este apreciatã drept cea mai
bunã de 29% dintre rezidenþii Budapestei, de 20% dintre locuitorii oraºelor de
provincie ºi de numai 15% de cãtre cei din mediul rural. „Nostalgia dupã re-
gimul Kádár este cea mai puternicã în Ungaria de Nord ºi în zonele din regiunile
din Marea Câmpie de Est, fiind cea mai slabã în zona sud-vesticã a regiunii
Transdanubia de Sud.“84
În interiorul perioadei post-’89, deºi studiul a înregistrat un numãr foarte

mare, semnificativ prin el însuºi, de NS/NR (48%), totuºi, 16% dintre cetãþenii
maghiari apreciazã guvernele lui Viktor Orbán (2010 – ) ca fiind cele mai bune
pentru þarã, 11% guvernul liberal-socialist din 1994-1998 condus de socialistul
Gyula Horn (1994-1998) ºi numai 4% guvernul „blairist“ al lui Ferenc Gyurcsány
(2004-2009).
A treia temã abordatã de studiu a fost: „Ce (sau cine) ajutã ºi ce (sau cine)

împiedicã realizarea visurilor?“85. Rãspunsurile cetãþenilor maghiari sunt dis-
puse astfel: în primul rând, familia ºi prietenii ajutã (68%) ºi împiedicã (3%);
apoi, se ajutã ei înºiºi prin propriile eforturi (48%); Uniunea Europeanã ajutã
(21%) ºi împiedicã (18%), mai mult decât Guvernul care ajutã (17%) dar mult
mai mult împiedicã (39%), fiind de ajutor în aceeaºi mãsurã ca ONG-urile (17%),
în ciuda retoricii anti-ONG-uri a Guvernului. În sfârºit, afacerile naþionale ajutã
(14%), dar împiedicã (21%), iar afacerile multinaþionale ajutã (8%) ºi împiedicã
(25%).
Se poate observa din nou o corelaþie semnificativã cu mediul de rezidenþã a

aprecierii activitãþii ONG-urilor, numai 5% dintre rezidenþii Budapestei cred cã
acestea îi împiedicã sã-ºi îndeplineascã aspiraþiile, faþã de aproape un sfert
(25%) în mediul rural; de unde se vede cã încercãrile sistematice de defãimare
ºi discreditare a lor de cãtre Fidesz au mai mult succes în mediul rural, unde, pa-
radoxal, ONG-urile activeazã cel mai puþin.
La a patra temã cercetatã: „Care este visul maghiar?“86 – o majoritate a ma-

ghiarilor (57%) aleg „viaþa sãnãtoasã“. Dupã starea bunã de sãnãtate, a doua ale-
gere a maghiarilor în ierarhia lor axiologicã este aceea a „siguranþei unui venit/
pensii suficiente“ (49%), fiind în mod firesc mai preþuitã de cei peste 60 de ani
(59%) decât de tinerii sub 30 de ani (39%). Iar a treia alegere în ordinea preferin-
þelor este „o familie fericitã“ pentru 41% dintre maghiari, cu mari diferenþe ºi
aici în raport cu vârsta: de la 59% dintre cei sub 30 ani la 28% cei peste 60 de ani.
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Dar poate cea mai importantã întrebare adresatã în studiu este aceea care se
referã la visurile sau aspiraþiile maghiarilor legate de viitorul de peste 20 de ani
al þãrii lor87. Rãspunsurile cetãþenilor maghiari actuali meritã sã fie redate in
extenso, datã fiind relevanþa lor axiologicã ultimã. Prin urmare, rãspunsurile date
sunt urmãtoarele:
• Creºterea substanþialã a salariilor ºi a pensiilor: 54% – este cerinþa cea mai

importantã, fiind urmatã de:
• Îmbunãtãþirea sistemului de îngrijire a sãnãtãþii: 33%
• Modernizarea ºi consolidarea economiei: 27%
• Reducerea substanþialã a corupþiei din þarã: 27%
• Reducerea inegalitãþilor de venituri (the wealth gap): 23%
• Pace ºi armonie în interiorul þãrii: 19%
• Creºterea natalitãþii ºi reducerea emigraþiei: 13%
• Nestabilirea în þarã a unor oameni cu alte culturi ºi religii: 13%
• Maghiarii sã gândeascã mai pozitiv: 13%
• Mai multã ordine, disciplinã ºi siguranþã în þarã: 12%
• Protecþia mai eficientã a mediului: 12%
• Consolidarea drepturilor omului ºi a democraþiei: 11%
• Apãrarea vechilor valori, a tradiþiilor ºi a identitãþii maghiare: 11%
• Îmbunãtãþirea sistemului educaþional maghiar: 10%
• Consolidarea competiþiei pieþei libere ºi a sanctitãþii proprietãþii private: 4%
• Revenirea la frontierele istorice pre-Trianon ale Ungariei: 4%88.
Precum se vede, aceastã aspiraþie este ultima în ierarhia axiologicã a cetã-

þenilor maghiari actuali. Restaurarea Ungariei Mari în frontierele dinainte de
1918 este apreciatã însã de 10% dintre alegãtorii Jobbik, de extremã dreapta.
Pe de altã parte, întrebaþi fiind despre asemãnarea general-dezirabilã a Ungariei

cu alte þãri, cei mai mulþi maghiari ar dori ca þara lor sã nu se asemene cu nicio
altã þarã, nici din Est, nici din Vest, ci „sã urmeze drumul propriu“ (44%), dar
mulþi alþii au ales Austria (42%) ºi foarte puþini Rusia (2%).
Printre valorile postmateriale, protecþia mediului înconjurãtor se bucurã de

un sprijin important, dar ºi drepturile de a cãlãtori ºi de a emigra (20% dintre
tineri îºi vãd realizarea personalã ºi profesionalã în societãþi prospere din UE).
Fãrã a sprijini liberalismul economic sau multiculturalismul, „ideile naþionaliste
tradiþionale sau revenirea la frontierele pre-1918 ale Ungariei Mari lasã rece în
egalã mãsurã marea majoritate“89 (s.a.).
Pentru a sumariza în câteva cuvinte „visul maghiarilor“, aºa cum se lasã descris

de studiul citat, ei aspirã în general la o þarã ca Austria sau chiar ca Elveþia, mai
mult sau mai puþin imaginare, „cu toate certitudinile regimului comunist al lui
Kádár, dar cu o calitate a vieþii europeanã occidentalã“ (s.a.)90.
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