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Abstract. This article presents the ideological roots of the American „deep
state“: The Straussian moment and neoconservatism as political ideology.
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Noþiunea de stat paralel, preluatã cu câþiva ani în urmã din vocabularul politicii
nord-americane, pare sã facã o neaºteptatã carierã în mass-media din România.
Statul paralel este invocat de jurnaliºti ºi de politicieni deopotrivã, ca o

explicaþie pentru cele mai diverse evenimente. O emisiune a unei televiziuni de
ºtiri se intituleazã „Culisele statului paralel“ (dar sub acest titlu, oarecum specta-
culos, sunt adunate de-a valma subiecte diverse: corupþia, politicienii veroºi, erori
judiciare, abuzuri de tot felul). Francezii au pentru acest gen de noþiuni vagi o
etichetã: expresii „fourre-tout“. De aceea este, poate, timpul unui început de re-
flecþie mai sistematicã asupra acestei noþiuni care pare, uneori, a fi o variantã mai
sofisticatã a ceea ce se vehiculeazã adesea sub denumirea de teoria conspiraþiei.

În ultimii ani, cu precãdere în lumea culturii politice anglo-americane, noþi-
unea de deep state (care se traduce în general în limba românã prin sintagma deja
menþionatã: statul paralel) a devenit, totuºi, spre deosebire de teoria conspiraþiei
(expresie devalorizatã prin utilizarea prea frecventã), o noþiune care aspirã la sta-
tutul de concept operaþional în ºtiinþa politicã actualã. De altfel, acest subiect a
dat naºtere, în lumea anglo-americanã, unei bogate literaturi de dezbatere a temei,
în special dupã ce preºedintele Donald Trump a preluat aceastã expresie în pole-
mica sa cu tabãra democraþilor din S.U.A.

Însã aceastã noþiune de stat paralel, deºi aparent o creaþie recentã, are în reali-
tate o dimensiune culturalã ºi ideologicã (poate chiar filosoficã) implicitã, care
scapã, în general, nu numai celor care utilizeazã sintagma, dar ºi unor comenta-
tori de specialitate. În cuprinsul acestui articol voi discuta cu precãdere acest
subiect mai puþin abordat în literatura consacratã statului paralel.

Tema statului paralel s-a desprins, în ultimele decenii, de ideea (mai degrabã
compromisã în percepþia publicã) de conspiraþie a unor structuri birocratice ºi
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tinde sã capete o oarecare respectabilitate, plecând de la constatarea unor contra-
dicþii inerente ce apar în orice stat democratic între agenda politicienilor ºi aceea
a unor funcþionari (a unor birocraþi) care tind sã se perpetueze pe funcþii, în ciuda
schimbãrilor care au loc la nivelul politic. Aceastã temã de sociologie politicã
este, desigur, perfect legitimã ºi deosebit de interesantã.

Însã ea a fost politizatã excesiv ºi manipulatã de preºedintele Donald Trump,
pentru care orice opoziþie la deciziile sale, chiar fundamentatã pe lege, constituia
o manifestare a unui presupus stat paralel, ce, în viziunea lui Trump, includea
Pentagonul, justiþia americanã, o mare parte din Congres, Departamentul de Stat
etc., ceea ce arunca, desigur, în derizoriu alegaþiile prezidenþiale. De aceea, în
prezent, majoritatea comentatorilor, deºi recunosc legitimitatea temei, refuzã sã
utilizeze expresia deep state pentru a vorbi despre o problemã realã a funcþionãrii
statului democratic în America: distanþa care apare uneori între deciziile care se
iau la nivel politic ºi logica birocraticã a implementãrii acestor decizii pe termene
lungi ºi integrate în viziuni strategice complexe ºi nu întotdeauna transparente.

*

Dacã expresia americanã deep state (care este tradusã îndeobºte în limba ro-
mânã prin „statul paralel“) este recentã, tema nu e cu totul ineditã în cultura poli-
ticã nord-americanã. În special în epoca rãzboiului rece, tema statului paralel (nu
ºi expresia respectivã) va avea un anume relief în politica nord-americanã; refe-
rinþe oarecum aluzive la aceastã temã se pot descifra ºi în unele discursuri ale
preºedinþilor D. Eisenhower ºi J. F. Kennedy. De altfel, în anii în care cei doi pre-
ºedinþi ºi-au exercitat mandatele, rolul serviciilor secrete americane a fost, în poli-
tica internã ºi în cea externã a Statelor Unite, unul major, în relaþia complicatã
cu U.R.S.S., dar ºi cu America Latinã, cu Cuba castristã, cu Orientul Mijlociu etc.

Dupã încheierea Rãzboiului Mondial în 1945, Statele Unite se gãsesc în faþa
unei noi puteri cu anvergurã mondialã, dar cu o ideologie ºi un sistem politic pro-
fund diferite faþã de lumea occidentalã: U.R.S.S. Armata sovieticã ocupa o treime
din continentul european, iar partidele comuniste se situau în mai multe þãri impor-
tante sub aspect geopolitic (Italia, Franþa etc.) în fruntea opþiunilor electoratului.

Pentru a contracara primejdia avansãrii forþelor comuniste în Europa occi-
dentalã, se impuneau noi abordãri strategice ale situaþiei internaþionale ºi noi
modalitãþi de acþiune. De aceea, creºte semnificativ rolul serviciilor secrete ºi al
altor structuri dedicate apãrãrii ordinii constituþionale ºi poziþiei dominante a
statului american pe plan internaþional (N.S.A., C.I.A., F.B.I. etc.) în planificarea
strategicã ºi în implementarea unor opþiuni tactice ale politicii Statelor Unite ºi
ale aliaþilor lor, în primul rând Marea Britanie, care avea încã un rol geopolitic
major în bazinul mediteraneean ºi în Orientul Mijlociu.

În 1946, Winston Churchill va þine în Statele Unite un discurs, care devine
ulterior cunoscut drept acela care anunþã apariþia în Europa a unei cortine de
fier1 ce se întinde între Marea Balticã ºi MareaAdriaticã ºi separã þãrile occiden-
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tale de þãrile socialiste aflate sub dominaþia Uniunii Sovietice. „De la Stettin în
Marea Balticã la Trieste în Marea Adriaticã, o cortinã de fier a coborât pe con-
tinent. În spatele acestei linii se aflã toate capitalele vechilor state din Europa
Centralã ºi de Est. Varºovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Belgrad, Bucureºti
ºi Sofia, toate aceste oraºe celebre ºi populaþiile din jurul lor se aflã în ceea ce
trebuie sã numesc sfera sovieticã ºi toate sunt supuse, într-o formã sau alta, nu
numai influenþei sovietice, dar la o mãsurã de control foarte mare ºi, în multe ca-
zuri, din ce în ce mai mare, de la Moscova. NumaiAtena – Grecia cu gloriile sale
nemuritoare – este liberã sã-ºi decidã viitorul la alegeri sub observaþia britanicã,
americanã ºi francezã (…)“2 .

Discursul luiWinston Churchill de la ColegiulWestminster din Fulton (S.U.A.)
este semnalul de schimbare a orientãrii politicii puterilor occidentale: de la
cooperarea din vremea rãzboiului, la confruntarea strategicã pentru dominaþia
mondialã. Se declanºeazã astfel ceea ce se va numi Rãzboiul Rece, care constã
în confruntarea între douã sisteme radical diferite. Declarativ, aceastã confruntare
este a douã filosofii de viaþã, a douã filosofii politice. „Nu este datoria noastrã în
acest moment, când dificultãþile sunt atât de numeroase, sã ne amestecãm forþat
în treburile interne ale þãrilor pe care nu le-am cucerit în rãzboi. Dar nu trebuie
sã încetãm niciodatã sã proclamãm pe tonuri neînfricate marile principii ale
libertãþii ºi drepturilor omului, care sunt moºtenirea comunã a lumii vorbitoare
de limbã englezã ºi care, prin Magna Carta, Declaraþia drepturilor, procesul de
juriu ºi dreptul comun englez îºi gãsesc cea mai faimoasã expresie în Declaraþia
americanã de Independenþã. Toate acestea înseamnã cã oamenii din orice þarã au
dreptul ºi ar trebui sã aibã puterea, prin acþiuni constituþionale, prin alegeri libere
fãrã restricþii, cu vot secret, de a alege sau schimba caracterul sau forma de gu-
vernare sub care locuiesc; cã libertatea de exprimare ºi de gândire ar trebui sã
domneascã; cã instanþele de justiþie, independente de executiv, imparþiale de
orice parte, ar trebui sã administreze legi care au primit acordul larg al marilor
majoritãþi sau sunt consacrate de timp ºi de obicei. Iatã titlurile de libertate care
ar trebui sã stea în fiecare cãsuþã. Iatã mesajul popoarelor britanice ºi americane
cãtre omenire. Sã predicãm ceea ce practicãm – sã practicãm ceea ce predicãm“3.

În realitatea acelor vremuri, lucrurile sunt mai complicate. Confruntarea de
filosofii este doar aspectul vizibil, cãruia i se adaugã, firesc, o dimensiune mai
puþin vizibilã a conflictului, în condiþiile în care confruntarea armatã este înlocuitã
de tactici mai complexe, care includ sabotajul economic, rãzboiul psihologic, inci-
tarea unor grupuri sociale la revoltã, organizarea ºi sprijinul acordat unor grupãri
conspirative etc.

Un exemplu (care va deveni cunoscut abia la sfârºitul anilor ’80) este organi-
zarea în Italia a unei reþele conspirative, sprijinitã de serviciile secrete americane
ºi britanice, cu denumirea de Gladio (Stay Behind). Aceastã organizaþie secretã
avea ca obiectiv sã constituie o rezistenþã activã (armatã) nu numai în cazul
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ocupãrii teritoriului italian de cãtre forþe strãine (ale U.R.S.S. ºi ale aliaþilor
acesteia), dar (se pare) ºi organizarea unor acþiuni subversive în cazul instituirii,
prin voinþa electoratului italian, a unui regim dominat de Partidul Comunist. De
altfel, mulþi comentatori au vorbit de o „strategie a terorii“ în anii ’70-’80, pusã
la cale de asemenea de organizaþii pilotate din strãinãtate ºi de interese geopo-
litice obscure (este ºi cazul celebrei loji masonice „Propaganda Due“, condusã
de Licio Gelli, cãreia i se atribuie4 un rol nefast în rãpirea ºi asasinarea, de cãtre
o fracþiune a organizaþiei teroriste Brigate Rosse /„Brigãzile Roºii“ a preºedintelui
Partidului Democrat-Creºtin, între 16 martie ºi 9 mai 1978).

Acest asasinat politic punea capãt încercãrii omului politic Aldo Moro de a
transpune în fapte ceea ce s-a numit „compromisul istoric“ italian (il compromesso
storico), prin care Partidul Comunist era implicat, indirect, în guvernarea þãrii,
ceea ce nu convenea nici forþelor de dreapta, nici unor forþe oculte infiltrate la
vârful puterii politice în statul italian (s-a evocat chiar ºi numele primului-ministru
Giulio Andreotti, membru al lojii „Propaganda Due“), sprijinite de serviciile
occidentale, nici celor de stânga, sprijinite de U.R.S.S., care era interesatã de sti-
mularea unor conflicte interne în statele occidentale.

Toate aceste acþiuni, evidente sau secrete, se înscriu în strategia globalã pre-
conizatã de doctrina numitã a „îngrãdirii“ (containment) forþelor comuniste pe
plan mondial. Aceastã doctrinã va fi înlocuitã, dupã Rãzboiul Coreei, de o altã doc-
trinã strategicã, mai agresivã, doctrina „împingerii înapoi“ a inamicului (roll back).

În anii ’70, are loc o schimbare majorã de strategie. Statele Unite ºi aliaþii fac
aparent o concesie importantã adversarului (U.R.S.S. ºi statele „socialismului
real“ din Europa) prin Conferinþa de la Helsinki din 1974, care oferã o recunoaº-
tere a statu-quo-ului din Europa, oferind astfel o deplinã legitimitate „lagãrului“
(traducere stupidã a unui cuvânt din limba rusã, care înseamnã, de fapt, „Tabãra“,
dar în limba românã sugereazã un sistem concentraþionar ºi lipsirea de libertate)
socialist din Europa. În schimb, U.R.S.S. ºi aliaþii europeni acceptau aºa-numitul
„coº trei“, care conþinea recunoaºterea doctrinei drepturilor omului, cu definiþia
occidentalã a acestei idei.

Însã aceastã concesie, aparent minorã, se va dovedi esenþialã pentru înfrângerea
sistemului mondial al „socialismului real“ de cãtre tabãra occidentalã. În numele
acestei ideologii a drepturilor omului în variantã occidentalã (care presupune li-
bertatea de circulaþie, libertatea de exprimare, libertatea de asociere a indivizilor,
pluralismul politic etc.), s-a nãscut în þãrile aflate sub dominaþia U.R.S.S. un
embrion al societãþii civile (Carta 77 din Cehoslovacia, sindicatul Solidarność
din Polonia etc.) care va avea un rol important în implozia Taberei conduse de
Uniunea Sovieticã.

În aceastã schimbare de strategie, un rol major a revenit serviciilor secrete,
care au coordonat, au finanþat ºi au sprijinit logistic aceste miºcãri contestatare
din þãrile „socialismului real“. De aceea, statul paralel îºi va clama, dupã im-
plozia U.R.S.S., nu puþine merite în vederea acestei victorii a Occidentului în
Rãzboiul Rece.
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Toate aceste acþiuni ºi planificarea lor au condus la o sporire semnificativã a
rolului serviciilor secrete, a structurilor de forþã din statul american ºi al ceea ce
se numeºte în politica nord-americanã think tank (grupuri de reflecþie), care, în
anumite împrejurãri specifice, au tendinþa de a se substitui sau chiar au ajuns sã
se substituie, în rolul de planificare a politicii externe sau interne americane,
unor instituþii ale sistemului democratic (de pildã, tradiþionalelor comitete ale
Congresului ºi chiar, în anumite situaþii, Departamentului de Stat al S.U.A).

Acest lucru va da naºtere unor frustrãri la nivelul unor funcþionari guverna-
mentali sau (cum s-a vãzut în cazul preºedintelui Donald Trump) la nivele supe-
rioare ale statului american, dar va atrage, totodatã, atenþia asupra acestei chestiuni
care va primi o denumire frapantã: „statul paralel“ (deci o structurã care se sub-
stituie organismelor „oficiale“) sau „statul profund“ (deep state, aºadar o structurã
ascunsã, care nu acþioneazã la vedere).

Spre deosebire, însã, de structurile subterane mafiote, care, în anumite þãri
unde domneºte corupþia endemicã, captureazã statul în propriul interes, struc-
turile statului paralel acþioneazã având o motivaþie patrioticã (cel puþin în auto-
percepþia membrilor acestor structuri subterane). Cei ce acþioneazã sub egida
statului paralel considerã instituþiile democratice oarecum limitate în opþiuni,
incapabile sã rãspundã în mod adecvat provocãrilor situaþiei internaþionale con-
temporane, pe care o descriu ca fiind o situaþie excepþionalã, solicitând metode
de acþiune excepþionale. Teoreticianul acestei stãri de excepþie, Carl Schmitt,
poate oferi o bunã introducere la nivel conceptual cu privire la aceastã percepþie
a situaþiei actuale.

Aceastã chestiune a unor structuri subterane, având însã un rol important în
politica americanã, a atras atenþia ºi unor preºedinþi ai S.U.A. În discursul de
adio (Farewell Address) pe care Dwight Eisenhower l-a pronunþat cu ocazia în-
cheierii mandatului sãu prezidenþial, la 17 ianuarie 1961, preºedintele american
atrãgea atenþia asupra puterii invizibile pentru public, dar foarte prezente în sfera
deciziei politice, a ceea ce el numeºte „complexul militar-industrial“. În ultimele
decenii, influenþa acestui complex care integreazã interesele economice ale
marilor firme producãtoare de armament ºi interesele geostrategice ale coman-
danþilor militari s-a dovedit extrem de importantã.

Urmãtorul preºedinte al S.U.A., J. F. Kennedy, a atras ºi el atenþia asupra in-
fluenþei unor grupãri de putere oculte, într-un discurs pronunþat în faþa Asociaþiei
Editorilor Americani de Presã Cotidianã (American Newspapers Publishers
Association) la 20 aprilie 1961. Nu întâmplãtor, acest moment coincide cu eºecul
(planificat de C.I.A.?) al invaziei din „Golful Porcilor“ (Bay of Pigs) din Cuba,
a forþelor anticastriste sprijinite (cu rezerve, apoi abandonate) de serviciile secrete
americane, la 17 aprilie 1961. Unii comentatori au interpretat acþiunile mai
degrabã duplicitare ale „Agenþiei“ (C.I.A.) ca pe o încercare de compromitere a
preºedintelui Kennedy, care îºi anunþase, imprudent, intenþiile de a reforma ser-
viciile de informaþii ale S.U.A. Acesta pare a fi un prim pas pe drumul afirmãrii
independenþei statului paralel în raport cu decizia prezidenþialã chiar dacã aceasta
e consideratã ca fiind dãunãtoare interesului naþional. De aici rezultã o dimensiune
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esenþialã a ideii de stat paralel sau stat profund, anume pretenþia partizanilor
statului paralel de a defini mai concret ºi mai exact interesul naþional decât o fac
organismele democratice (care sunt considerate ca fiind inconsecvente în abor-
dãrile situaþiei strategice pe termen lung ºi predispuse la compromisuri din ra-
þiuni politicianiste).

*

Apare o întrebare care pare legitimã: se poate vorbi despre un stat paralel
doar în cazul þãrilor democratice? Rãspunsul pare a fi mai degrabã afirmativ.
Într-adevãr, situaþia internã specificã dictaturilor sau a ceea ce unii autori numesc
„state totalitare“ (alãturând, oarecum ilicit, sistemele fasciste – care, de fapt, s-au
revendicat ca atare, v. Mussolini – ºi statele aºa-numite „comuniste“, dupã
modelul de interpretare introdus de Hannah Arendt) pare a pune sub semnul
întrebãrii posibilitatea, mãcar, a apariþiei unui stat paralel. Rolul pe care îl au, în
asemenea cazuri, partidul unic ºi poliþia politicã este un argument puternic în
acest sens. Cu toate acestea, excepþia care confirmã regula e prezentã: atunci
când un astfel de regim nu mai controleazã în întregime situaþia, se poate vorbi
de apariþia unui embrion, cel puþin, al unui stat paralel. Aºa s-a întâmplat în cazul
prãbuºirii regimului mussolinian prin conspiraþia condusã de Dino Grandi (a cãrui
moþiune a fost adoptatã de Marele Consiliu Fascist, provocând demiterea lui
Mussolini ºi arestarea acestuia). O conspiraþie care a implicat un mare numãr de
ofiþeri superiori vizând înlãturarea lui Hitler (atentatul din 20 iulie 1944 al colo-
nelului Claus von Stauffenberg, la care se presupune cã a participat ºi celebrul
feldmareºal Erwin Rommel) apare ca fiind expresia unui embrion de stat paralel
care ia naºtere în armata germanã. Într-un mod asemãnãtor par a se fi întâmplat
lucrurile ºi în cazul încercãrii spectaculoase de arestare a lui Mihail Gorbaciov,
aflat în concediu la Foros, la Marea Neagrã, de cãtre structuri ale Ministerului
de Interne, ceea ce a oferit prilejul (poate nu întâmplãtor) afirmãrii unui nou lider
(pro-occidental) în Rusia: Boris Elþîn. În acest din urmã caz, se impune o între-
bare: ce rol a jucat presupusul stat paralel ºi dacã nu cumva acesta a fost
manevrat de o altã instanþã, pentru a obþine înlãturarea nu numai a lui Gorbaciov,
dar ºi a sistemului comunist în ansamblu, fãrã violenþã sau evenimente incontrolabile?

În realitate, exemplele citate nu depãºesc nivelul unor conspiraþii care, e drept,
implicã unele din cele mai înalte componente ale statului ºi vizeazã reorientarea
radicalã a politicii acestuia. Dar, spre deosebire de ceea ce numim statul paralel,
acestea nu au continuitate în timp, recurg la soluþii de forþã ºi vizeazã reorientãri
radicale, în general cu caracter utopic, în afara contextului socio-politic.

*

În perioada postbelicã se schimbã nu numai constelaþia forþelor pe plan
mondial, dar ºi modul în care interacþioneazã instituþiile democraþiei americane.
La 26 iunie 1945, în San Francisco, este adoptatã Carta Organizaþiei Naþiunilor
Unite. În esenþã, aceastã Cartã instituie pe plan mondial un sistem democratic al
relaþiilor internaþionale, sistem care vizeazã excluderea forþei ºi a dominaþiei în
relaþiile dintre statele lumii.
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Dar epoca în care se semneazã aceastã Cartã rãmâne una complexã ºi încãr-
catã de contradicþii. Statele Unite, în calitate de putere conducãtoare a coaliþiei
învingãtoare în Rãzboiul Mondial, tind sã-ºi asume ºi rolul conducãtor în reorga-
nizarea sistemului internaþional ºi a lumii în ansamblu, ceea ce se loveºte de
rezistenþa Uniunii Sovietice (care se considerã învingãtoare în rãzboiul antifascist
ºi având autoritatea moralã de a promova un alt sistem de valori, fundamentat pe
doctrina marxist-leninistã, în opoziþie cu valorile societãþii capitaliste).

Este epoca în care în Statele Unite sunt elaborate doctrine politice ºi orientãri
strategice. Însã apare de domeniul evidenþei faptul cã implementarea acestor
orientãri strategice trebuie sã se înscrie într-un interval de timp care implicã con-
tinuitate ºi o duratã extinsã ºi nu se poate reduce la perioada unui mandat prezi-
denþial de patru ani, deci, ipso facto, cresc importanþa ºi rolul unor instanþe de
elaborare a unor idei strategice care nu sunt limitate în continuitatea funcþionãrii
lor de cei patru ani ai unui mandat democratic. Pe termen lung, acest avantaj al
unor centre de elaborare a unor idei ºi orientãri strategice le va conferi acestora
un loc aparte în procesele de luare a unor decizii majore ºi oamenii politici vor
stabili relaþii speciale cu aceste instanþe, devenite (indirect) centre de putere în
mecanismul deciziei politice din democraþia americanã postbelicã.

*

Însã tema statului paralel nu trebuie, în niciun caz, sã fie limitatã la ames-
tecul serviciilor secrete în zona deciziei politice. În realitate, lucrurile sunt mult
mai complexe. În timpul ºi imediat dupã Rãzboiul Mondial din 1939-1945, în
Statele Unite a avut loc o puternicã infuzie de culturã politicã, de sociologie ºi
filosofie politicã europeanã, care a dislocat vechile concepte ºi perspective teo-
retice elaborate anterior, sub hegemonia ideologicã a pragmatismului american.
Persecuþiile regimului naþional-socialist din Germania, dar ºi teama de rãzboiul
care avea sã vinã i-au fãcut pe unii eminenþi savanþi ca Einstein sau pe unii dintre
cei mai importanþi oameni de culturã (Thomas Mann), universitari (E. Kantorowicz,
E. Cassirer, Leo Strauss, M. Horkheimer, Th. W. Adorno, pentru a cita doar
câteva nume) sã se autoexileze în Statele Unite, publicând acolo lucrãri funda-
mentale ºi contribuind la dezvoltarea învãþãmântului universitar american, dar ºi
aducând în cultura americanã (atunci oarecum de rang secund faþã de cultura
europeanã ºi impenetrabilã la subtilitãþile unei gândiri dialectice de tip conti-
nental-european) un rafinament ºi o varietate de teme care vor contribui masiv
la deprovincializarea ei în epoca postbelicã.

Dacã dupã sfârºitul rãzboiului o parte dintre oamenii de culturã refugiaþi în
Statele Unite s-au întors în Europa, cei care au rãmas au continuat sã influenþeze
evoluþia culturii nord-americane ºi sã formeze noi generaþii de imtelectuali. Un
exemplu elocvent este Leo Strauss. El însuºi format la ºcoala filosofiei germane
neokantiene ºi influenþat puternic de Nietzsche ºi de Heidegger, cercetãtor aplicat
al lui Platon ºi al culturii filosofice iudeo-arabe medievale, Leo Strauss a creat
generaþii de teoreticieni ºi ideologi la Universitatea din Chicago.

Însã Leo Strauss nu a contribuit doar la formarea unor cercetãtori ai filosofiei
antice sau medievale. El a condus o generaþie de intelectuali americani care a
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regândit o serie de teme ale filosofiei politice (coordonând, de pildã, o istorie
amplã a gândirii politice5) ºi, de asemenea, prin lucrãri ca Natural Right and
History (1953)6, inspirând un curent ideologic neoconservator în politica ameri-
canã, care se va dovedi extrem de influent în anii ’80 ai secolului trecut (prin
discipoli sau autori influenþaþi de Strauss ca George Anastaplo, Joseph Cropsey,
David Bolotin, Christopher Bruell, Allan Bloom, William Galston, Victor
Gourevitch, Harry V. Jaffa, Roger Masters, Clifford Orwin, Thomas Pangle,
Stanley Rosen, Abram Shulsky, Susan Sontag, Paul Wolfowitz, Steven Berg º.a.).

Ideologia neoconservatorilor americani a avut un rol major în constituirea a
ceea ce unii teoreticieni numesc statul paralel sau, în terminologia adoptatã în
cultura politicã nord-americanã, deep state („statul profund“). Conform ideolo-
giei neoconservatoare, Statele Unite trebuie considerate nu doar un stat între
statele lumii contemporane (aºa cum, de pildã, ar reieºi din Carta Naþiunilor
Unite), ci mai degrabã o putere globalã având o misiune istoricã: aceea de a
prezerva ºi dezvolta civilizaþia occidentalã prin afirmarea (ºi, la nevoie, impunerea)
valorilor Occidentului, libertatea ºi drepturile omului, comerþul liber, circulaþia
liberã a ideilor ºi a persoanelor etc. Aceastã misiune care revine Statelor Unite
se realizeazã prin combaterea, cu orice mijloace disponibile, a adversarilor
civilizaþiei occidentale (sau a ceea ce Karl Popper numea7 „duºmanii societãþii
deschise“ – open society, cu terminologia popperianã, care a devenit un slogan
repetat, cu ºi fãrã îndreptãþire, în zilele noastre).

Ideea misiunii istorice a lumii occidentale, aceasta fiind condusã de Statele
Unite, îºi are originea în gândirea politicã ºi în scrierile lui Leo Strauss, în dua-
lismul Atena/Ierusalim (este ºi titlul unei scrieri a lui Strauss), dualismul fon-
dator, în viziunea autorului, al tablei de valori a civilizaþiei occidentale.

În ultimã instanþã, aceastã chestiune (de altfel foarte actualã în mai multe
zone geopolitice) trebuie mereu privitã în contextul socio-politic ºi ideologic în
care se manifestã. Primele momente în care, dupã rãzboiul mondial, cercurile
politice ale democraþiei americane par a sesiza existenþa unor rezistenþe care se
manifestã împotriva deciziilor la nivelurile cele mai înalte ale puterii se situeazã
în anii ’50-’60 ai secolului trecut, în perioada unor evoluþii culturale ºi ideologice
care par a submina (în percepþia cercurilor conservatoare din societatea ameri-
canã) chiar fundamentele civilizaþiei occidentale în Statele Unite ºi în lume. Este
perioada unor permanente miºcãri contestatare, a revoltei sociale ºi culturale
care se exprimã în muzica rock, în curentele Flower-power, beatniks etc., în ma-
nifestaþiile împotriva rãzboiului din Vietnam – brutal reprimate de forþele de or-
dine, în larga difuziune a unor miºcãri ideologice fie extremiste (panterele negre,
Malcolm X etc.), fie vizând o reconstrucþie a ideologiei revoluþiei permanente
(diversele orientãri troþkiste sau inspirate de scrierile lui H. Marcuse).

În lumea academicã americanã se manifestã influenþa unor teme importate
din Europa (structuralismul, decizionismul inspirat de lucrãrile lui Carl Schmitt,
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reinterpretarea stângistã a operei lui Nietzsche ºi a unor scrieri ale lui Heidegger
etc.). În California se manifestã acum miºcarea New Age, care încearcã un sin-
cretism între comunismul premarxist european (Proudhon, Fourier º.a.) ºi filo-
sofiile orientale (budismul indian, budismul zen japonez) ºi unele teme care
aparþin unei culturi pop create în America postbelicã.

În acest peisaj ideologic complex, conservatorismul mainstream apare ca
fiind desuet ºi limitat, pierzându-ºi puterea de atracþie. De aceea, în cercurile
conservatoare devine evidentã necesitatea unei reconstrucþii ideologice care sã
fie pusã în serviciul hegemoniei americane în lumea occidentalã.

Se deseneazã prin urmare ceea ce se va numi, în deceniile urmãtoare, neocon-
servatorismul american, miºcare în care ideologia ºi politica se suprapun unei
anumite logici conservatoare a aparatului birocratic al statului (sociologia poli-
ticã a studiat, de altfel, aceastã logicã conservatoare a aparatelor birocratice mo-
derne). Se prefigureazã astfel, în anii ’60 ºi ’70, ceea ce se va numi ulterior în
vocabularul politic nord-amenican deep state („statul profund“ sau, oarecum
depreciativ, „statul paralel“), ca reacþie nu numai la evoluþiile socio-culturale din
societatea americanã, considerate primejdioase, dar ºi la aparenta inacþiune a
cercurilor politice de decizie în aceastã privinþã, a unor miºcãri care pãreau a
pune sub semnul întrebãrii chiar soliditatea fundamentelor civilizaþiei occiden-
tale (ºi, implicit, hegemonia americanã, termen care trebuie considerat în sens
obiectiv, indicând locul ºi rolul S.U.A. în lumea occidentalã ºi în o mare parte a
lumii politice contemporane).

De aceea, este poate necesar un studiu mai atent atât al fenomenului politic
deep state, cât ºi al fundamentelor teoretice ºi ideologice ale acestuia.

De fapt, aceastã rezistenþã împotriva puterii centrale are o anume tradiþie în
cultura politicã americanã, tradiþie care se instituie încã în perioada Revoluþiei ºi
a pãrinþilor fondatori (aºa cum se poate vedea ºi în cunoscutele Federalist
Papers). În 1828, preºedintele Andrew Jackson anunþa eliminarea unei pãrþi
semnificative a aparatului birocratic central, pe care îl numea atunci un sistem
de risipã a banului public (spoil system). Dar aceastã încercare nu a avut ºanse
de reuºitã, iar mai târziu, în 1881, preºedintele Garfield va plãti cu viaþa aceastã
încercare de eliminare a contraputerii birocraþiei americane. Aprehensiunea po-
liticienilor americani împotriva unei puteri centrale care tinde sã-ºi impunã
propria logicã politicã faþã de nivelurile inferioare ale puterii a jucat un rol im-
portant, desigur, în configurarea „statului profund“.

În continuarea, oarecum, a acestei idei, trebuie spus cã structura însãºi a siste-
mului politic al Statelor Unite favorizeazã, pânã la un punct, apariþia „statului
paralel“. Rolul extrem de important al unor comisii ale Congresului ºi procesul
complex de negociere a finanþãrii activitãþii unor servicii speciale ºi secrete, în
care administraþia prezidenþialã încearcã, cu mari eforturi, sã fie prezentã, fãrã sã
reuºeascã întotdeauna (iar în cazul unui preºedinte mai degrabã înclinat spre
dezvoltarea unor relaþii conflictuale cu Congresul, aºa cum a fost Donald Trump,
fãrã mari ºanse de reuºitã) este un alt element favorizant în activitatea discretã a
unui „stat profund“. Recenta psihodramã care s-a dezvoltat în opinia publicã
americanã în legãturã cu retragerea din Afganistan, anunþatã încã de preºedintele
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Obama, dar pusã în operã, fãrã o pregãtire adecvatã, de preºedintele Biden, este
un alt episod din aceastã confruntare tãcutã subteranã dintre serviciile speciale
ale statului american ºi decizia la nivelul autoritãþii prezidenþiale, care funcþio-
neazã în altã logicã uneori.

În dezbaterea cu privire la „statul paralel“ nu este inutil sã aducem în discuþie
ºi aºa-numitul sistem al diverselor lobbies care interfereazã, pânã la un punct, cu
decizia politicã a administraþiei centrale ºi locale. Specialiºtii în diversele activi-
tãþi de lobby, însã, nu fac parte din aparatul birocratic ºi influenþa lor, deºi im-
portantã ºi uneori extrem de eficientã, se exercitã în alte modalitãþi8.

În analiza acestui fenomen politic al statului paralel un lucru este de subliniat
cu precãdere: ceea ce numim statul profund sau statul paralel reprezintã un
fenomen complex, care nu se poate reduce la o oarecare rezistenþã mai mult sau
mai puþin manifestã împotriva unor decizii la nivelul de vârf al puterii. Statul
profund, în sistemul politic nord-american, se întemeiazã pe opþiuni ideologice
care au îndepãrtate tradiþii în societatea americanã (reînviate ºi celebrate recent
sub denumirea de Tea Party Movement (denumirea miºcãrii trimite la eveni-
mentul care a declanºat Revoluþia Americanã din secolul al XVIII-lea, protestul
din Philadelphia împotriva taxãrii importurilor de ceai din Anglia), care s-a dez-
voltat în urma eºecului campaniei electorale din 2008 a candidatului inde-
pendent (conservator) la preºedinþia S.U.A., Ron Paul, candidat care a pus sub
semnul întrebãrii alternativa Partidul Democrat/Partidul Republican, vizând, prin
urmare, o revizuire a sistemului politic american. Ulterior, campania preziden-
þialã a lui Donald Trump a reluat multe dintre temele Tea Party Movement.

Asemenea evoluþii politice par sã demonstreze o polarizare ideologicã în so-
cietatea americanã de astãzi, clivaj care a favorizat dezvoltarea fenomenului
statului paralel.

Aºa cum am arãtat, statul paralel sau profund se întemeiazã pe anumite
opþiuni ideologice pe care unii funcþionari superiori din sistemul politic ame-
rican ºi din serviciile speciale sau din fundaþii/asociaþii private sau publice (de
exemplu National Endowment for Democracy) le-au preluat din unele dezbateri
cu caracter ideologic sau chiar filosofic, care au apãrut în anii ’60 în societatea
americanã. Un loc special în stimularea acestui gen de discuþii a revenit cercului
de dezbateri care s-a creat în jurul scrierilor ºi al cursurilor universitare (de la
Universitatea din Chicago) ale profesorului Leo Strauss. În esenþã, lucrurile stau
astfel: în jurul profesorului Strauss se constituie un cerc de straussieni (ca, pe vre-
muri, în jurul lui Hegel). În literatura consacratã perioadei, se vorbeºte despre „the
Straussians“ ºi despre „the Straussian Moment“. Acesta va stimula apariþia unei
orientãri politice neoconservatoare (cunoscutã ºi sub denumirea familiar-ironicã
Neocons)9. Din acest cerc apar, la nivelurile superioare ale sistemului politic,
funcþionari cu responsabilitãþi deosebite, consilieri ai preºedintelui (de pildã: Paul
Wolfowitz) etc. Aceºtia se constituie în contestatari ai unor orientãri politice care
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se contureazã în alte zone ale puterii democratice centrale (în Congres). Unii
funcþionari aleg sã se distanþeze de linia oficialã, fãrã a-ºi explicita aceastã op-
þiune. Apare, astfel, un sistem ce are o anumitã autonomie ºi se contureazã ca un
mecanism politic cu o ideologie proprie ºi care, uneori, se interpune între decizia
politicã centralã ºi mecanismele administrative de la nivelurile inferioare. Un
exemplu recent este acela al retragerii din Afganistan, miºcare strategicã anunþatã
de mai mulþi preºedinþi americani, dar pusã în operã într-o modalitate contesta-
bilã, care a adus evidente prejudicii imaginii preºedintelui Joe Biden, acþiune pe
care unii observatori au denunþat-o ca fiind o manifestare a statului paralel.

Prin urmare (oarecum ca ºi în cazul lui Hegel), Leo Strauss a pus în miºcare,
cu scrierile ºi cursurile sale, un mecanism politic complex, cu consecinþe mai
degrabã imprevizibile în anii ’60 ai secolului trecut. Cum se explicã ecoul major
al unor scrieri care, aparent, rãmân în zona abstracþiei filosofice, îndepãrtate de
contingenþa problemelor cotidiene ale societãþii americane contemporane?

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare este necesar sã ne reîntoarcem, pentru
câteva momente, la opera lui Leo Strauss.

Cu privire la scrierile lui Leo Strauss existã o amplã literaturã, care aborbeazã
aspectele diverse ale operei sale, de la critica unor orientãri neokantiene la studiul
atent al dialogurilor platoniciene ori la cercetarea scrierilor lui Xenophon ºi a
influenþei unor comedii ale lui Aristophan asupra democraþiei ateniene, de la
studiul gânditorilor medievali iudeo-arabi la reflecþii cu privire la civilizaþia mo-
dernã prin comparaþie cu civilizaþia clasicismului greco-roman etc.

Pe urmele filosofiei greceºti clasice ºi ale unor gânditori moderni precum
Machiavelli, Leo Strauss propune contemporanilor sãi o criticã severã a ideilor
moderne cu privire la natura umanã, din care decurge ºi o criticã, mergând la
esenþe, a viziunii liberale asupra lumii ºi a omului, pe care se întemeiazã libera-
lismul (în sensul cel mai larg al termenului) fondator al modernitãþii occidentale.

Dupã Strauss, liberalismul modernilor dezvoltã, consecinþã a unei viziuni
optimist-irealiste cu privire la natura umanã ºi la posibilitatea ameliorãrii inde-
finite a acesteia, o ideologie nerealistã ºi utopicã, care îi împiedicã pe gânditorii
ºi politicienii contemporani sã înþeleagã esenþa rãului ºi sã gândeascã moda-
litãþile politice de combatere a acestuia.

În acest punct, devine evidentã contribuþia lui Leo Strauss la regândirea filo-
sofiei politice conservatoare ºi la dezvoltarea unei reflecþii politice neoconser-
vatoare, care va fi dezvoltatã în termenii unor opþiuni politice concrete de miº-
carea neoconservatorilor10 americani ºi va avea ecou ºi în alte þãri aparþinând
lumii occidentale.

Rolul pe care l-a avut Leo Strauss în privinþa reconstrucþiei gândirii politice
conservatoare în America postbelicã este unul foarte complex, oarecum contra-
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dictoriu ºi discutabil prin consecinþele sale imediate, foarte greu de rezumat în
câteva rânduri sau pagini. În cursurile sale universitare ºi în paginile scrierilor
sale despre Socrate, Platon, Xenophon º.a.m.d., Strauss a propus spre dezbatere
idei care, adeseori, se situau radical în afara opiniilor publice curente în socie-
tatea americanã ºi, unele, puteau chiar sã ºocheze spiritul comun, acel moralism
puritan care, la peste trei secole de la Mayflower ºi de la sosirea pelegrinilor pe
coasta de est a Americii, nu putea accepta unele teze straussiene.

De pildã, o idee care strãbate o bunã parte din opera lui Strauss este aceea a
distincþiei radicale dintre elita intelectualã ºi masa de oameni comuni, tezã pe
care Leo Strauss o sprijinã cu numeroase referiri la Socrate, Platon ºi Xenophon
(dar care circula, de altfel, în Germania anilor ’20 ai secolului trecut, de pildã în
cercul elitist al poetului Stefan George).

Dupã Strauss, existã idei (politice) care nu pot fi înþelese de mase ºi care
trebuie sã rãmânã doar apanajul unei elite intelectuale. De aceea, sugereazã
Strauss, este un lucru de înþeles ºi întru totul scuzabil dacã cei care se gãsesc la
vârfurile deciziei politice vor utiliza ceea ce s-ar putea numi (ideea este enunþatã
încã în Republica lui Platon) minciuna virtuoasã sau nobilã, minciuna care
vizeazã consecinþe pozitive, scopuri nobile etc. Ca exemplu, este evocat adesea
episodul care a precedat declanºarea rãzboiului împotriva Irakului lui Saddam
Husein, când politicienii neoconservatori, care se aflau, în acel moment, la con-
ducerea politicii externe a S.U.A., au agitat ideea cã Saddam ar deþine în Irak
arme de distrugere în masã, ceea ce putea sã legitimeze atacul preventiv plãnuit
de americani. O minciunã virtuoasã, care a slujit la îndepãrtarea unui dictator…

Evident, asemenea poziþii ideologice (contestate de o parte a opiniei publice
liberale americane în epocã) au putut servi drept legitimare pentru ceea ce s-a
numit ulterior statul paralel. În fond, Strauss îmbracã în haina nobilã a gândirii
platoniciene ceva mult mai bine cunoscut sub denumirea de raþiune de stat (teore-
tizatã încã spre sfârºitul secolului al XVI-lea de Giovanni Botero). Minciunile vir-
tuoase („noble lies“) au devenit în ultimele decenii foarte frecvente, nu numai în
politica americanã, ºi acestea alimenteazã cu aceeaºi frecvenþã ceea ce unii numesc
„teorii ale conspiraþiei“, care, în general, sunt puse în legãturã cu statul paralel.

Acþiunea acestor grupãri pleacã, de altfel, de la o imagine mai degrabã pesi-
mistã cu privire la natura umanã, la exprimarea politicã a acesteia ºi cu privire
la societatea modernã occidentalã, pe care Strauss (preluând ideile lui Nietzsche)
o percepe a fi sub semnul nihilismului, care este (ca ºi la Nietzsche) caracteristic
lumii moderne.

În viziunea lui Strauss, idealul filosofic al antichitãþii greco-romane era for-
marea individului prin cultivarea excelenþei umane sub semnul a ceea ce anticii
greci numesc aretè (ceea ce s-ar putea traduce aproximativ prin „virtute“), în
vreme ce spiritul liberal modern pune în centrul idealului sãu libertatea indivi-
dualã universalã ºi nelimitatã (ceea ce, dupã Strauss, creeazã premisele relativis-
mului modern). Conform lui Strauss, nihilismul modern poate îmbrãca forma
brutalã a nazismului german sau a dictaturii de clasã bolºevice, dar poate lua ºi
forma mai blândã a relativismului ºi consumerismului democraþiilor occidentale,
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a unei politici de conjuncturã ºi fãrã un program de afirmare a unui set de valori
ale lumii occidentale, aºa cum îi apare lumea politicã americanã din anii ’60 lui
Leo Strauss11.

În acest punct, vedem cum filosofia pesimistã straussianã se transformã într-o
ideologie a hegemoniei americane neoconservatoare (a cãrei exprimare poli-
ticã se regãseºte în acþiunea politicã a unor lideri politici conservatori occidentali:
Ronald Reagan, Margaret Thatcher º.a.). Aceastã politicã neoconservatoare, care
a dus la înfrângerea „socialismului real“ de tip sovietic ºi la sfârºitul Rãzboiului
Rece, a fost contestatã din interiorul societãþii occidentale de partizanii unei
politici pro-liberale, deschise spre o lume a multilateralismului cultural ºi a des-
chiderii frontierelor, a unei „societãþi deschise“ (open society). Aceastã contestare
a fost perceputã în cercurile neoconservatoare drept o trãdare a lumii occidentale
ºi drept o abandonare a valorilor tradiþionale ale Occidentului, ceea ce a oferit
unor zone ale birocraþiei americane prilejul unei regrupãri sub forma a ceea ce
unii au numit deep state („statul profund“), pus sub semnul unei rezistenþe tãcute
ºi perseverente, proteice ºi uneori insesizabile, la transformãrile aduse de „valurile
modernitãþii“ de care a vorbit la vremea sa ºi Leo Strauss.
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