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Abstract. It is important to note that, as per the stipulations of the 2nd
article of TUE, the European Union is built on an axiological and
ontological capital that is completely democratic and tolerant. This
„humanitarian added value“ is a characteristic of all member states and
equally, of all aspiring countries that are interested in outlining the mutual
European values: respect the human dignity, of the freedom and democracy,
of the outstanding „potentially liberating“ European memory, of the
fundamentals of the „rule of law“, with everything that has to do with the
„respect for the human rights“, including the „right of the people belonging
to minorities“1.

Together with the agonistic perspective as found after 1990 in Tzvetan
Todorov2 books, filled with the liberating appeal to memory, the critical
attitude towards totalitarianism and its avatars of Jeliu Jlev, initially
exposed in the Fascism (1982), a softer version of the Totalitarian State
(1967), where the Bulgarian philosopher and political scientist was warning
on the „absolute coincidence“ of the two versions of the totalitarian
regime: the fascist version and the communist one3.
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Secolul trecut se aflã sub semnul totalitarismelor: bolºevism ºi nazism sau,
într-o altã variantã, comunism ºi naþional-socialism. La 23 august 1939, Uniunea
Sovieticã comunistã ºi Germania nazistã au semnat un „tratat de neagresiune“,
cunoscut în istorie ca „Pactul Ribbentrop-Molotov“, în ale cãrui protocoalele
secrete, Europa era împãrþitã în zone de influenþã sovieto-hitleriste. Ca urmare,
„teritoriile statelor independente“ au fost arbitrar distribuite între cele douã re-
gimuri totalitare, care le-au regrupat în sfere de interes, deschizând astfel drum
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liber izbucnirii celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial: „ca o consecinþã directã a
Pactului Ribbentrop-Molotov, urmat de Tratatul de prietenie ºi frontierã ger-
mano-sovietic din 28 septembrie 1939, Republica Polonã a fost invadatã mai
întâi de Hitler ºi douã sãptãmâni mai târziu de Stalin, care a suprimat indepen-
denþa acestei þãri, ceea ce a reprezentat o tragedie fãrã precedent pentru poporul
polonez. Uniunea Sovieticã comunistã a început un rãzboi agresiv împotriva
Finlandei la 30 noiembrie 1939, iar în iunie 1940 a ocupat ºi încorporat pãrþi din
România – teritorii care nu au mai fost niciodatã returnate – ºi a anexat republicile
independente Lituania, Letonia ºi Estonia“4.

Istoria modernã ºi contemporanã a stabilit cã odatã cu „înfrângerea regimului
nazist“, dupã „sfârºitul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial“, unele þãri din Europa
Occidentalã au reuºit sã se „refacã“ ºi sã se (re)angajeze într-un „proces de re-
conciliere“, în timp ce alte state mitteleuropene ºi din Europa de Est, au rãmas,
în continuare, sub dictaturã – „unele sub ocupaþie ºi/sau influenþã sovieticã
directã“, timp de peste o jumãtate de secol – continuând sã fie „private de liber-
tate, suveranitate, demnitate, de drepturile fundamentale ale omului ºi, evident,
de o dezvoltare socioeconomicã“ în acord cu voinþa proprie.5

Cu toate cã o bunã parte din crimele regimului nazist au fost evaluate ºi sanc-
þionate prin procesele de la Nürnberg, documentele Parlamentului European
pledeazã pentru o serie de urgenþe vizând creºterea gradului de conºtientizare, de
estimare moralã ºi de anchetare juridicã a crimelor stalinismului ºi a dictaturilor
satelite.Avându-se în vedere circumstanþa cã, în unele state membre ale UE, ideo-
logiile comuniste ºi naziste sunt interzise prin lege, se confirmã aserþiunea po-
trivit cãreia integrarea europeanã a fost conceputã – „ab initio“ – ca o „reacþie la
suferinþa provocatã de cele douã rãzboaie mondiale, cu accent pe condamnarea
tiraniei naziste care a condus la Holocaust“. În acelaºi timp s-au consolidat atitu-
dinile comune de „condamnare a expansiunii regimurilor comuniste totalitare ºi
nedemocratice din Europa Centralã ºi de Est“, dublate de aflarea unor soluþii
salvatoare prin care sã se asigure þãrilor, din fostul „bloc sovietic“, posibilitatea
de a reveni în „familia europeanã“ de care aparþin. Prin „comemorarea victi-
melor regimurilor totalitare“ ºi prin „recunoaºterea ºi conºtientizarea moºtenirii
europene comune“, dublate de respingerea ºi condamnarea „infracþiunilor“ anti-
umane, comise de dictaturile comuniste, naziste sau de alte dictaturi, s-a creat o
ºansã realã de consolidare a „rezilienþei europene faþã de ameninþãrile externe“,
de depãºire a „disensiunilor profunde ºi a ostilitãþii“ din spaþiul european prin
„cooperare ºi integrare“6.

În pofida faptului cã, la 24 decembrie 1989, Sovietul Deputaþilor Poporului
al URSS a condamnat semnarea „Pactului Ribbentrop-Molotov“, alãturi de alte
acorduri încheiate cu Germania nazistã, autoritãþile din Federaþia Rusã au eludat
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însã responsabilitatea pentru acest pact stalinisto-hitlerist. În subsidiar, URSS a
negat, „efectul zonelor de influenþã“, cu toate consecinþele trecute ºi prezente,
promovând un punct de vedere discutabil, potrivit cãruia „Polonia, þãrile baltice
ºi Occidentul sunt adevãraþii instigatori ai celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial“.
Chiar ºi în cel de-al treilea mileniu, grupãrile ºi partidele politice radicale, rasiste
ºi xenofobe, incitã, în mod deschis, la reactivarea totalitarismului, prin „diseminarea
online a discursului de instigare la urã“ ºi segregaþionism rasial, religios º.a.,
cu efecte vizibile în amplificarea „violenþei, a xenofobiei ºi a intoleranþei“
(v. situaþia din Bosnia, când în 1990, Alija Izetbegovic, „musulman fanatic ºi
fost colaborator nazist“, este ales preºedintele Bosniei).

Este important de reþinut faptul cã, aºa cum se prevede la articolul 2 din TUE,
Uniunea Europeanã se întemeiazã pe un capital axiologic ºi ontologic, emina-
mente democratic ºi tolerant. Aceastã „plusvaloare umanitarã“ este caracteristicã,
dealtfel, tuturor statelor membre ºi, în egalã mãsurã, ºi þãrilor aspirante, preocu-
pate de reliefarea valorilor europene comune: respectarea demnitãþii umane, a
libertãþii, democraþiei, a memoriei exemplare europene, „potenþial eliberatoare“,
a fundamentelor „statului de drept“, cu tot ceea ce þine de „respectarea drep-
turilor omului“, inclusiv a „drepturilor persoanelor ce aparþin minoritãþilor“7.

Alãturi de perspectiva agonisticã, regãsitã dupã 1990 în cãrþile lui Tzvetan
Todorov8, infuzate de recursul eliberator la memorie, reþine atenþia atitudinea
criticã a lui Jeliu Jlev faþã de totalitarism ºi avatarii sãi, expusã iniþial în opul
Fascism (1982), o variantã amelioratã a Statului totalitar (1967), în care filo-
soful ºi politologul bulgar avertiza asupra „coincidenþei absolute“ a celor douã
variante ale regimului totalitar: versiunea fascistã ºi cea comunistã9.

Dealtfel, proximitatea între fascism ºi comunism a alimentat renumita „ceartã
a istoricilor“, diferend amplificat în jurul tentativelor de comparare (echivalare)
între lagãrele de la Auschwitz ºi Kolyma. De o parte a baricadei se regãsesc
istoricii care favorizeazã componenta „extremistã“, prin comparaþia realizatã
între cele douã sisteme care au menþinut în funcþiune „lagãrele de concentrare“,
naziste ºi comuniste. Aceasta, fie pentru a „scuza“ genocidul comis de naziºti
(v. „negaþionismul de extremã dreapta“, bine articulat în anumite universitãþi
germane ºi franceze, în special în Heidelberg ºi Lyon III), fie pentru a incrimina
ororile regimului comunist, în a cãrui sferã ideologicã, mai complexã, sunt atraºi
neoliberalii ºi social-democraþii (în Germania ºi Franþa) ºi, desigur, „supravieþuitorii
Gulagului“.

Într-un interviu acordat agenþiei Agerpres, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de
la cãderea regimurilor comuniste din Europa de Est, Jeliu Jelev, referindu-se la
regimul totalitar ca la una dintre cele mai complexe forme de dictaturã inventatã
în istoria umanitãþii, considerã „comunismul bun“ mai periculos ºi mai bine pus
la punct decât fascismul: „Construirea unui sistem totalitar se considerã finali-
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zatã atunci când se impune monopolul unui singur partid ºi când toate funcþiile
de stat importante se ocupã de cãtre membri ai acestuia.

Acest lucru este valabil ºi pentru comunism, ºi pentru fascism. Dar comu-
nismul mai are ceva care face din acesta un regim «desãvârºit», în comparaþie cu
care fascismul pare destul de «liberal», ºi acesta este proprietatea. Spre deose-
bire de comunism, fascismul nu-i priveazã pe cetãþeni de proprietate. Aºa cã,
dacã cineva se luptã cu regimul fascist, el ºtie cã, chiar dacã ar fi ucis, ceea ce a
avut va rãmâne pentru familia lui ºi aceasta va putea trãi. Dar în comunism cetã-
þeanul nu are nimic, ci totul aparþine statului, adicã partidului. Pentru cã, în co-
munism, partidul este stat ºi statul este partid, iar dacã cineva îºi permite sã cri-
tice partidul, el este judecat cã a trãdat statul“10.

Contrariat de o evidentã apatie în ceea ce priveºte condamnarea comunismului,
Jeliu Jelev îºi explicã aceastã duplicitate prin eludarea unei realitãþi, extinse pe
aproape trei sferuri de veac, în care au coabitat „douã feluri de comunism“: co-
munismul totalitar (cel „rãu“, care a terorizat ºi a ucis mulþi oameni), ºi comu-
nismul ideal (cel „bun“), propagat de ideologia utopicã a partidelor comuniste,
care declarã cã viseazã la binele poporului, la „epoca de aur“:

„Sunt unii care afirmã cã ideile comuniste ar fi bune, dar vedem cã nicãieri
în lume acest comunism «bun» nu a fost transpus în realitate. Comunismul este
ceea ce a fost: lagãre de concentrare, închisori, asasinate politice, teroare. Sub
comunism, statul duce un rãzboi împotriva propriului sãu popor. (…) Este o
mare eroare sã se afirme cã, spre deosebire de fasciºti, comuniºtii ar fi dorit
binele omenirii, dar mijloacele ar fi greºite. Aceasta nu poate fi o scuzã: un cla-
sament recent al celor mai mari ucigaºi din istorie i-a plasat pe primul loc pe co-
muniºti – Mao Zedong ºi Stalin –, urmaþi de Hitler, iar acest fapt spune mult“11.

Pe de altã parte, istoricii, politologii (Alain Finkielkraut, André Glucksman,
Bernard, Henri Lévy, Tzvetan Todorov, Vladimir Tismãneanu º.a.), alãturi de
victimele ºi supravieþuitorii din Auschwitz, de aripa dreaptã a forþei de muncã ºi
non-naþionaliºti, susþinãtorii miºcãrii „niciodatã mai mult“, sunt cei care proclamã
„unicitatea ºi incomparabilitatea Holocaustului“. Prin urmare ei refuzã paritatea
dintre „Shoah“12 ºi „purjãrile“ staliniste13, spre a nu banaliza genocidul poporului
evreisc ºi a nu se crea similitudini între „soluþia finalã“ a naziºtilor ºi „curãþirea
etnicã“ aplicatã de staliniºti între 1936-38 ºi recidivatã dupã 1990, în cazul con-
flictului interetnic din fosta Iugoslavie.
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În ceea ce priveºte România, prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 31 din 13 martie
2002 s-a decis „interzicerea organizaþiilor, simbolurilor ºi faptelor cu caracter
fascist, legionar, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate
de sãvârºirea unor infracþiuni de genocid contra umanitãþii ºi de crime de
rãzboi“14.

Evident, fãrã a se lua în discuþie crimele comuniste începând cu anii ‘50 ºi cei
care i-au urmat!. Dacã pedepsirea negaþionismului este cerutã în raport cu regi-
murile totalitariste „în general“, prin evitarea raportãrii la crimele totalitaris-
mului comunist, tema de fond rãmâne cea a diluãrii efectelor dezastruase ale
dictaturii comuniste din „epoca Dej“ ºi parþial din cea a lui Nicolae Ceauºescu,
amendate ulterior prin „Raportul Tismãneanu“, redactat (din pãcate) într-un
limbaj preponderant-publicistic, retoric ºi cu vizibil iz „electoral“.

Mult mai apropiatã de „realitatea tragicã“ a fenomenului radiografiat cu un
instrumentar analog celui practicat de cãtre Jeliu Jelev, ni s-a pãrut a fi „declaraþia“
istoricului Marius Oprea, contrariat de lipsa de reacþie a oficialitãþilor din
România referitoare la punerea în practicã a unui arsenal justiþiar (nu doar repa-
ratoriu!), aidoma celui vizând Holocaustul: „Este vorba de un tratament similar
al crimelor comunismului cu Holocaustul. Ceea ce solicitãm noi este primul pas,
este ca în faþa instanþelor, un criminal al regimului comunist sã fie tratat la fel.
Adicã, fapta sa sã nu fie prescrisã, pentru cã asta este, dacã vreþi, problema pe
care o întâmpinãm în toate statele foste comuniste. Ceea ce ne intereseazã este
sã realizãm un act de justiþie. Nu moralã. Justiþie, justiþie. ªi anume: cei care au
ucis, au comis crime în numele comunismului sã fie pedepsiþi. Trãim alãturi de
criminali, ceea ce este inacceptabil ºi sunt criminali care au ucis ºi au torturat în
numele unei ideologii. Ce-i diferenþiazã faþã de naziºti? Nimic!“15

În opþiunea noastrã, cea mai radicalã idee a rezoluþiei OSCE se regãseºte în
echipolenþa explicitã a responsabilitãþii Germaniei naziste ºi a Uniunii Sovietice
în izbucnirea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, Adunarea Parlamentarã a OSCE
identificând ºi indicând „Pactul Ribbentrop-Molotov“ ca precursorul indeniabil
al conflagraþiei mondiale.

Chiar dacã au existat tãceri complice ºi/sau vociferãri vehemente, reperate nu
doar în corul fostei URSS, ci ºi unele venite din partea unor personalitãþi cultu-
rale din spaþiul UE, cum ar fi aceea a unui vechi militant al Partidului Comunist
din Grecia, Mikis Teodorakis, contrariat de faptul cã membri ai Consiliului
Europei au „decis sã schimbe Istoria. Sã o distorsioneze echivalând victimele cu
agresorii, eroii cu criminalii, eliberatorii cu cuceritorii ºi comuniºtii cu na-
ziºtii“16, configuraþiile totalitarismului rãmân definitiv-ancorate în rada stalinis-
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mului ºi nazismului reuºind sã blocheze conºtiinþa istoricã în „contrastul între
amnezia comunismului ºi hipermnezia nazismului“, „nenorocire a secolului XX“
despre care glosa elocvent Alain Besançon. Referindu-se la „natura, scopurile ºi
efectele regimului totalitar comunist“ din România, cu accent pe decriptarea
relaþiei dintre „ideologie, putere ºi practici politice“, „Raportul final“ al Comisiei
prezidenþiale pentru analiza dictaturii comuniste din România (1945-1989) con-
siderã totalitarismul, fie de dreapta, fie de stânga, „un regim care neagã drep-
turile umane ºi subordoneazã individul entitãþii colective a partidului/stat“17.

Aserþiunea este construitã în acord cu versiunea propusã de Hannah Arendt,
potrivit cãreia miºcãrile totalitare sunt „organizaþii de masã formate din indivizi
atomizaþi ºi izolaþi, caracteristica lor externã, cea mai evidentã“ fiind identificatã
în „cererea lor de loialitate totalã, nelimitatã, necondiþionatã ºi inalterabilã în
raport cu membrul individual“18.

Abaterea de la directiva de partid ºi de stat era consideratã, dupã caz, „erezie
ideologicã“, delict, sabotaj sau atentat la voinþa popularã, echivalând ca gravitate
cu o crimã politicã. În acest sens, Cartea neagrã a comunismului19 pune la dis-
poziþie „probe zguduitoare“ privind „dezastrul civilizaþional al dictaturilor
comuniste“, de la confiscarea libertãþii ºi punerea în pericol a „noþiunii de uma-
nitate“, pânã la „falsificarea comunistã a Binelui“20 ºi/sau punerea în practicã a
unor „strategii catastrofic-genocidare“21.

„În nici o altã þarã din Europa de Est ºi Centralã, cu excepþia probabil a
Albaniei, (…) sistemul stalinist nu a avut o asemenea longevitate ºi intensitate
precum în România. Luând în considerare lipsa destalinizãrii ºi a reformelor
reale în România, dimensiunile cultului personalitãþii, ca ºi iniþierea unui sce-
nariu dinastic al succesiunii la putere, putem vorbi de un excepþionalism ro-
mânesc. În pofida aparenþelor mini-liberalizãri (1963-1964, 1965-1971), regimul
ºi-a menþinut cu neclintitã obstinaþie poziþia de dominaþie absolutã asupra socie-
tãþii, economiei ºi culturii. Mult timp celebratã de propaganda regimului, „marea
cotiturã“ legatã de venirea la putere lui N. Ceauºescu (martie 1965) ºi mai ales de
Congresul al IX-lea al PCR (iulie 1965) nu a schimbat datele esenþiale ale siste-
mului. Nicolae Ceauºescu nu a venit la putere într-o situaþie de crizã, ci într-una
de relativã relaxare socialã ºi politicã. El nu a trebuit sã lupte pentru putere cu
predecesorul sãu ori cu gruparea acestuia. Tocmai de aceea, sarcina sa nu a fost
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de a schimba sistemul, ci de a-l consolida, continuând linia stabilitã de prede-
cesorul sãu“22 .

„De-sovietizarea“ (de dupã 1963) ºi „de-stalinizarea“ (din 1968) nu s-au
soldat cu arestarea ºi judecarea criminalilor comuniºti din „aparatul represiv“ în
frunte cu Alexandru Drãghici (ministru de Interne între 1952-1965), Alexandru
Nicolschi Grünberg, Gheorghe Pintilie-Pantiuºa, János Vincze, Vasile Negrea º.a.
Ei ºi complicii lor nu au fost aduºi vreodatã în faþa justiþiei spre a fi judecaþi ºi
condamnaþi pentru vina a de a fi comis abuzuri ºi atrocitãþi în ceea ce priveºte
respectarea drepturilor omului ºi ale cetãþeanului român.

„Marii cãlãi s-au bucurat ºi unii încã se bucurã de onoruri ºi pensii, iar victi-
mele au fost ºi sunt în continuare calomniate ori uitate“23. ªefii Securitãþii din
perioada ultimã a lui Ceauºescu ºi a regimului comunist (Iulian Vlad ºi Tudor
Postelnicu) au fost judecaþi doar pentru rolul lor în represiunea din decembrie
1989, nu însã ºi pentru implicarea instituþiilor coordonate de ei în constituirea
unui stat poliþienesc, bazat în esenþã pe teroare directã sau indirectã, acte pu-
nitive ºi/sau „profilactice“, demers având ca scop „camuflarea“ abuzurilor ºi
„justificarea“ crimelor comise de reprezentanþii statului totalitar comunist.

Dacã în cazul comunismului ne este oferit un „raport“ de „recuperare a
memoriei“ prin identificarea metodelor, a instituþiilor care au permis „abuzurile,
crimele, fãrãdelegile dictaturii, încãlcãrile flagrante ale drepturilor omului“, cu
evidenþierea rolului unor personalitãþi politice în „menþinerea ºi funcþionarea
sistemului totalitar comunist în România“24, în ceea ce priveºte organizaþiile cu
„caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob“ pe teritoriul României, acestea
sunt precizate, descrise ºi menþionate, prin lege, ca forme de organizare, mani-
festare ºi exprimare „interzise“:

„Prin organizaþie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înþelege
orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îºi desfãºoarã activitatea
temporar sau permanent, în scopul promovãrii ideilor, concepþiilor sau doctri-
nelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura ºi violenþa pe motive
etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase ºi inferioritatea altora, anti-
semitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenþã pentru schimbarea
ordinii constituþionale sau a instituþiilor democratice, naþionalismul extremist“25.

La articolul 2, din legea 217/2015, au fost introduse „completãri“ cu privire
la descrierea Holocaustului pe teritoriul României ºi evidenþierea „persecuþiei
sistematice“, exercitatã de autoritãþile ºi instituþiile statului român, în „teritoriile
administrate de acestea, în perioada 1940-1944“, prigoanã având ca rezultat
„anihilarea evreilor ºi a rromilor“.
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Miºcarea Legionarã este definitã ca „organizaþie fascistã din România care
a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului
Mihail», «Garda de Fier» ºi «Partidul Totul pentru Þarã»“.

Prin cei vinovaþi de „sãvârºirea unor infracþiuni de genocid contra umanitãþii
ºi de crime de rãzboi“ se înþelege „orice persoanã condamnatã definitiv de cãtre
o instanþã judecãtoreascã românã ori strãinã sau prin orice hotãrâre recunoscutã
în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracþiuni de genocid
contra umanitãþii ºi de crime de rãzboi, precum ºi persoana din conducerea unei
organizaþii al cãrei caracter criminal a fost constatat prin hotãrârea unei instanþe
penale internaþionale“26. Faptul cã Tribunalul Internaþional de la Nürnberg a scos
„Garda de Fier“ de sub acuzaþia de fascism-nazism a creat o niºã discutabilã,
prin care unele reflexe ale miºcãrii legionare poate fi anexate postfascismului27

ca atitudine anticomunistã, una specificã, dealtfel, lumii est-europene.
Abordat din varii perspective (majoritatea contextualizante) ca fenomen inte-

lectual, recul socio-economic generat de contextul particular al „dezastrului“ de
dupã Primul Rãzboi Mondial ori, prin filtrul teoriilor psihologiei sociale, fas-
cismul este descris (la modul general) ca atitudine de frustrare ºi nemulþumire,
reacþii specifice contextului particular al anilor 1920-1930 în care ºi-au gãsit
expresie manifestãrile autoritariste, totalitariste la nivelul comunitãþii ºi al
statului. Cât despre exacerbarea disensiunilor societãþii burgheze ºi excluderea
existenþelor eterogene, fenomenul (cu reverberaþii postfasciste) constituie piatra
de încercare exegeticã a eseurilor politice, psihologice ºi filosofice ale lui
Peter Sloterdijk28, George Bataille29, Richard J. Evans30, François, Furet, Ernst
Nolte31 º.a.

Mai apropiat de situaþia specificã spaþiului românesc al anilor ‘30 ni s-a pãrut
punctul de vedere al lui Roger Eatwell cu privire la developarea ecuaþiei
fascism-populism. În studii de referinþã32 profesorul universitar de studii politice
de la Oxford calificã fascismul ca o ideologie sincreticã, care ar putea atrage atât
masele, cât ºi intelectualii din unele þãri, determinând elitele sã creadã cã ar
putea folosi (în plan cultural) „fascismul radical“.
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27 G. M. Tamás, Postfascism ºi anticomunism. Intervenþii filosofico-politice. Traducere: Teodora Dumitru

ºi Attila Szigeti, Cluj-Napoca, Editura Tact, 2014; Tiberiu Tãnase, Feþele Monedei. Miºcarea legionarã între
1941-1948, Bucureºti, Editura Tritonic, 2010.

Virgil Lazãr, „Cum a recrutat CIA legionari români“, în ediþia interneticã a ziarului „România Liberã“ din
5 august 2011 cu titlul România liberã – ºtiri ieºite din tipar – actualitate, investigaþii, politicã, culturã,
diaspora, video, anunþuri de mica publicitate.

Gheorghe ºi Hadrian Gorun, „Colaborarea Miscarii Legionare cu CIA si NATO, fotografii si video-
marturii“, portalul – Ziaristi OnlineZiaristi Online.

28 Peter Sloterdijk, Mânie ºi timp. Eseu politico-psihologic, Bucureºti, Editura Art, 2014.
29 Georges Bataille, Suveranitatea, Piteºti, Editura Paralela 45, 2004.
30 Richard J. Evans, Al Treilea Reich, Vol. I, Bucureºti, Grupul Editorial RAO, 2010.
31 François Furet, Ernst Nolte, Fascismul ºi comunismul, Bucureºti, Grupul Editorial ART, 2007.
32 Roger Eatwell, Fascismo Verso Un Modello Generale, Rome, Edit. Antonio Pellicani, 1999; Fascism:

A History, London, Edit. Pimlico, 2003.



În opinia lui Roger Eatwell, fascismul s-a concentrat pe trei axe: nevoia de a
crea o „naþiune holisticã“, în mãsurã sã „transceandã diviziunile“; intenþia de a
forja o elitã alcãtuitã din încruciºarea „omului nou“ cu „individul angajat“ necon-
diþionat (cu fervoare!) faþã de naþiune; voinþa de a construi un stat autoritar prin
recursul la „a treia cale“: „nici comunist, nici capitalist“.

Reþinem preocuparea lui Roger Eatwell de a distinge „fascismul clasic“ de
populismul istoric ºi de avatarii lui contemporani, pe care îi considerã depen-
denþi de: populism (nevoia de a rãspunde voinþei populare); protecþie socialã (de
apãrare a oamenilor simpli, concept similar „Volk“-ului); delimitare economicã
ºi politicã (faþã de elitele liberale grupate sub un stindard similar celui lansat de
Vintilã I.C. Brãtianu, la 3/16 mai 1905: „Prin Noi Înºine!“). Se poate observa cã
sunt „semnale“ potrivit cãrora relaþia dintre „fascismul liberal“33 ºi moder-
nitate34 constituie o preocupare (o provocare?) a lumii contemporane .

În legãturã cu relaþia dintre „populismul naþional“ (National Populism) ºi
postfascism, studiile lui Roger Eatwell pun un accent considerabil pe „patru
factori pe termen lung“ („4D“!), favorizanþi ai „extremismului cumulativ“: neîn-
crederea crescândã a maselor faþã de elitele politice din democraþiile liberale;
temeri tot mai accentuate cu privire la distrugerea/disiparea comunitãþilor na-
þionale ºi locale; îngrijorãri sporite referitoare la „privarea relativã“ ºi angoasele
în faþa viitorului; redistribuirea crescândã a mulþimilor provenite de la „partidele
de masã“35. Evenimente relativ-recente din SUA, Marea Britanie, Franþa º.a. au
confirmat potenþialul unor cumuluri extremi(ºti) care, în cazul unei/unor forme
de violenþã, declanºeazã avalanºe sociale propulsate într-o spiralã periculoasã în
plan civic.

Reþinem ca deosebit de utilã, încercarea lui Roger Eatwell de a sistematiza
punctele de vedere (devenite, aºa cum s-a putut constata, din ce în ce mai
numeroase) cu privire la configuraþia totalitarismului de sorginte fascistã prin
identificarea „celui mai mic multiplu comun“ al lor. De aici decurge persua-
siunea cã, fascismul este „o ideologie“ care tinde sã determine renaºterea socialã
printr-o „a treia cale“: una radicalã ºi naþional-holisticã. Aceasta în ciuda faptului
cã, în plan concret, fascismul a pus accentul mai curând pe „stil, acþiune ºi lider
carismatic“, decât pe un „program detaliat“, cu intenþia de a-ºi discredita siste-
matic „inamicii“ printr-un „discurs maniheist“.

În ceea ce ne priveºte, „definiþia fascismului“, propusã de Roger Eatwell, ea
este importantã pentru cã, pe de-o parte, explicã „diferenþa“ dintre „teoria fas-
cistã“ ºi modul în care ideologia fascismului ºi nazismului s-a manifestat în rea-
litate. Pe de altã parte, se accentueazã statutul de „ideologie“ a faptei ºi mai puþin

9 CONFIGURAÞII ALE TOTALITARISMULUI ÎN PRIMA JUMÃTATE A SEC. XX 87

————————
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semnificaþiei, Iaºi, Editura Polirom, 2010.
34 Roger Griffin, Modernitate, modernism ºi fascism. O „re-sintetizare a viziunii“ în Modernism ºi

antimodernism. Noi perspective interdisciplinare, coord. Sorin Antohi, editat de Muzeul Naþional al Literaturii
Române ºi Fundaþia „Amfiteatru“, Editura Cuvântul, 2008, pp. 45-73.

35 Roger Eatwell, Matthew Goodwin, (2018). National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy,
London, Edit. Pelican, 2018.



a cuvântului, cu tot ceea ce þine de capacitatea lui de resuscitare ºi de impedi-
mentul identificãrii fenomenelor contemporane care pot fi întelese drept fasciste
(grupãrile „skinhead“, partidele naþionaliste, cu tendinte neo-naziste din Austria,
Franþa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria etc.).

Cele douã extreme, bolºevism/stalinism ºi fascism/nazism se revendicã din
ideologia totalitarismului, incompatibil cu democraþia ºi diversitatea (de opinii,
rasã, ideologie etc.)36. Statul comunist ºi cel fascist, în egalã mãsurã, sunt dicta-
toriale, în sensul cã ambele variante promoveazã (cel mai adesea) idei naþiona-
liste exploatate la extrem; idealizeazã propria naþiune preamãrindu-i trecutul
glorios, manifestã intoleranþã faþã de alte naþiuni, rase, ideologii, afiºeazã un
protocronism excesiv. Naþionalismul exacerbat este completat de încãlcarea
gravã a drepturilor omului, eliminarea oponenþilor (politici, religioºi, rasiali,
economici etc.) prin orice mijloace, brutalizante în special. Puseelor iredentiste
li se adaugã obsesia bolnãvicioasã faþã de problemele legate de siguranþa naþio-
nalã, dorinþa de expansiune teritorialã (care determinã o puternicã militarizare a
statului), blocarea sau chiar eliminarea altor lideri de opinii, interzicerea for-
melor de manifestare individualã ºi colectivã, obþinerea ºi menþinerea puterii
prin mijloace brutale, prin ºantaj, ameninþare ºi crimã, subordonarea totalã a in-
dividului în raport cu statul, crearea ºi menþinerea unei situaþii de continuã pre-
siune asupra populatiei civile. Relativa prizã a ideologiilor comuniste, fasciste ºi
naziste37 la unele populaþii, în anumite momente istorice s-a datorat ºi unor lideri
carismatici (Hitler, Stalin, Mussolini, Zelea-Codreanu, Antonescu, Ceauºescu
º.a.), propagatori ai discursului naþionalist ºi profitori ai conjuncturii politice ºi
economice, ideologice naþionale ºi internaþionale.

Cartografierea dezastrului axiologic ºi ontologic realizatã de Alain Besançon
în Nenorocirea secolului cuprinde, în detaliu, efectele resimiþite ca urmare a
tratamentului barbar la care au fost supuse naþiunile de cãtre nazism ºi comu-
nism, „unicitatea ªoah“-ului, efectele traumatizante, imediate ºi de lungã duratã,
ca urmare distrugerii morale a individului.

Identificând, comparând, evaluând ºi reanalizând detaliile care redau profilul
conºtiinþei istorice, Alain Besançon se preocupã de „efectele“ (fizice, religioase,
psihologice º.a.m.d.) pe care cele douã regimuri le-au avut asupra individului, cu
tot ceea ce presupune reanalizarea cauzelor care au condus la instituirea unor
„excepþii negative“ de la legile fireºti ale umanismului european de facturã
iudeo-creºtinã.

Spre a se putea accede la devoalarea totalitarismelor ca nenorociri ale
secolului, culminând cu distrugerea indivizilor, Besançon analizeazã, în detaliu,
treptele nenorocirii provocate de regimurile comuniste ºi naziste: „exproprierea“,
„concentrarea“ ºi „operaþiunile mobile de ucidere“, „deportarea“, „centrele de
exterminare“, „supravegherea“ etc.
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Cu mult mai bine articulate conceptual, ideatic ºi, evident, mai în acord cu
realitatea istoricã, decât „Raportul final al comisiei prezidenþiale“ sau a
„contribuþiilor“ similare la developarea „nenorocirii secolului“, cãrþile lui Alain
Besançon pornesc în cãutarea Rãului pe drumul istoric de la Moscova la Berlin.
Preluarea puterii de cãtre Lenin ºi mai apoi de Stalin, începe cu deportarea opo-
zanþilor politici, intelectuali, spirituali etc. în lagãrele sovietice din Rusia sibe-
rianã, naziºtii sub oblãduirea lui Hitler mulþumindu-se cu imitarea ºi perfecþio-
narea sistemului de exterminare inventat de leniniºti ºi staliniºti38.

Distrugerea moralã este prezentatã ca o „etapã invizibilã“ (canceroasã), cu
efecte devastatoare în amplificarea sistemului de distrugere fizicã pe care s-a
bazat regimul comunist ºi nazist. Spre a-ºi camufla intenþiile, aceste ideologii
totalitariste îºi revendicau „genealogii intelectuale“, de esenþã nobilã: omul nou,
proiectat de marxism-leninism, pretindea cã descinde din Lucreþius, Epoca
Luminilor ori Hegel etc., în timp ce prototipul fascisto-nazist îºi revendica rãdã-
cinile în Herder, Novalis, Nietzsche etc.39 Erau puse în joc iluzii auguste spre a
fi livrate popoarelor cu intenþia de a institui „minciuna generalã“ (Aleksandr
Soljeniþîn) profesatã de bolºevici ºi/sau mijlocitã de „falsificarea nazistã a binelui“
(Alain Besançon). Ambele feþe ale minciunii generale au avut ca efect dezastrul
moral înfãptuit în „numele binelui“ ºi sub acoperirea unei morale pseudo-
populiste, pretinzând cã militeazã pentru instaurarea unei noi ordini într-o „lume
coruptã de istorie“. Alain Besançon se raliazã opinei lui Raymond Aron refe-
ritoare la faptul cã, în cazul leninism-stalinismului predominã „voinþa de a con-
strui un nou regim“ ºi, poate, „un alt om, prin indiferent ce mijloace“, în timp ce
în situaþia fascismului ºi nazismului predominã determinarea, „de-a dreptul de-
monicã, de a distruge o pseudorasã“40.

Catastrofele politico-istorice, provocate de „politicile“ care au devorat
„Politica“, sunt descrise de Besançon ca reflexe perverse ale ideologiei
comunismului ºi nazismului absorbite ºi reciclate proteic în lumea contempo-
ranã, uºor de recunoscut în raporturile individuale, sociale, societale. Teologia
avutã în vedere se fundamenteazã pe confiscarea Binelui ºi inhibiþia oricãrei
reacþii a individului în raport cu teama, oroarea sau suspiciunea propulsatã de
noua propagandã a Binelui corupt în acte de „barbarie cu faþã umanã“ (Bernard-
Henri Levy).

În radiografierea noii geografii politice (de dupã prãbuºirea regimurilor
comuniste în 1990), Slavoj Zizek constatã cã am pãºit într-un nou „spirit al mân-
driei identitare ºi cultural istorice“, în care, în numele unui „anti-imigraþionism
rezonabil“, se considerã „normal“ a se accentua cã imigranþii sunt, de fapt,
„oaspeþi care trebuie sã se adapteze la valorile culturale ce definesc societatea
gazdã – „e þara noastrã, iubiþi-o sau pãrãsiþi-o!“ – este mesajul pe care partidele
politice din aceste þãri îl transmit.
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„Singura modalitate de a însufleþi acest tip de politicã, de a mobiliza activ
oamenii, s-a realizat prin fricã: frica de imigranþi, frica de criminalitate, frica de
depravarea sexualã atee, frica de statul birocratic (cu întreaga povarã a taxelor
excesive ºi a controlului), frica de catastrofe ecologice, cât ºi frica de hãrþuire
(corectitudinea politicã este cel mai bun exemplu de politicã liberalã a fricii).

O astfel de politicã se va baza întotdeauna pe manipularea unei mulþimi
paranoice – înfricoºãtoarea raliere a oamenilor înfricoºaþi“41.

O exacerbare a „temerilor“ faþã de „sãrãcie ºi inegalitate“, dezechibrul ecua-
þiei „muncã ºi politicã“, precaritatea din domeniul „educaþiei ºi justiþiei“, de-
reglãri ale „demografiei“ ºi ale „politicii populaþiei“, „imigraþie ºi migraþie“
º.a. se aflã la baza bestseller-ului Deutschland schafft sich ab [Germania se
eliminã pe sine] de Thilo Sarrazin, una dintre cele mai bine vândute cãrþi de
„non-ficþiune“ din R. F. Germania în 2010 (în peste 1,5 milioane de exemplare).

Op-ul este construit pe schema binecunoscutã a maniheismului recunoscut în
propulsarea alteritãþii etnice, eugeniei ºi disgeniei, antimusulmanismului ºi anti-
semitismului (ponderate), rasismului, sincopei dintre inteligenþã ºi ereditate etc.
Nu lipsesc referinþe apocaliptice la efectele societale ale impuritãþii rasiale,
culturale, mentalitare, cu trimiteri la pericolul disoluþiei genei germanice. De aici
recursul la necesitatea biopoliticii etc. alãturi de reactivarea unor precepte domi-
nate în vocabularul biosociologic totalitarist, ºi arsenalul normativ de „extremã
dreaptã“.

Luând în discuþie (criticã, evident!), teza lui Thilo Sarrazin conform cãreia
inteligenþa ereditarã este concentratã în genomul „clasei superioare“, se poate
deduce cã, pentru Sarrazin, „clasa inferioarã“ (constituitã, în majoritate, din imi-
granþi musulmani, extraeuropeni) reprezintã o cumulare biologicã având un coe-
ficient de inteligenþã scãzut, ceea ce pune în pericol naþiunea gazdã.

Concluzia este una catastroficã, sugerând mãsuri radicale: din moment ce
populaþia din clasa de jos (retardatã intelectual) se înmulþeºte mai repede decât
cetãþenii din clasa superioarã (inteligentã), Germania se eliminã pe sine“, feno-
menul necesitând a fi stopat, eventual corectat, pe motiv cã populaþia devine, în
timp, din ce în ce mai puþin inteligentã. Practic, nu este în joc atât o „semanticã
naþionalist-elitistã“ pronunþat „conservatoare“, cât, mai degrabã, un reflex politic
dezastruos care a condus la consecinþe teribile în istoria modernã a Germaniei
ºi a Europei.

Aºa cum o vom demonstra în secvenþele urmãtoare, referitoare la integrarea
culturii imigranþilor în civilizaþia din „þara-gazdã“, nu se pot emite predicþii,
întrucât e dificil de precizat cât de occidentalã (iudeo-creºtinã) sau de euro-is-
lamicã (în cazul vizat de Sarrazin) va fi aceastã nouã culturã ce se cere a fi
acceptatã ca fenomen simbiotic ºi dinamic, în egalã mãsurã. Pentru cã, altfel, nu
mai vorbim despre culturã ca organism viu, ca „adevãr, cale ºi viaþã“, ci doar
despre mumificare cultural-istoricã sau fariseism axiologic.
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