
DOUÃ CONCEPÞII CLASICE DESPRE STAT:
LIBERALISMUL ªI MARXISMUL

ADRIAN GORUN

Abstract. This paper is an analysis of two classical conceptions of the
state: liberalism and marxism. The liberalism is the doctrine which, by its
theoretical basis, transcends the modern age. Such values as freedom,
private property or happyness are considerated as points of support for a
simply but fundamentally idea: the individual is the instance of the moral
value. As to marxism, the author is interested in the question: How it was
possible that this theory, entirely oriented to the pursuit of happyness of
Mankind, to metamorphose in the longgest and systematic terror met in
the History?

Extrem de diversã, dar ºi de contradictorie, este evoluþia reflecþiilor asupra
statului. Dupã ce a constituit obiectul privilegiat al oricãrei analize politice,
statul a ajuns o idee discreditatã — însuºi G. Bergeron, care propune o teorie a
statului, ajungând la concluzia cã statul „nu este un concept teoretic major“1, iar
J. Freund susþinând cã el nu se mai manifestã decât ca „una dintre confruntãrile
istorice posibile prin care o colectivitate îºi afirmã unitatea politicã ºi îºi
îndeplineºte destinul“2, pentru ca, începând cu ultimele 2-3 decenii ale secolului
al XX-lea, sã se constate din nou o creºtere a atenþiei acordate statului, îndeosebi
în ºtiinþa politicã europeanã.

O primã idee demnã de reþinut este aceea cã dezbaterile, dar mai ales con-
fruntãrile dintre maximaliºti ºi minimaliºti se regãsesc din belºug ºi la nivelul
analizei statului, fapt normal dacã avem în vedere existenþa acestor confruntãri
în analiza puterii politice. Multe dintre abordãrile antropologice se circumscriu
maximalismului, aºa cum linia impusã de Max Weber, care reducea statul la una
din manifestãrile istorice ale politicului, formã ce caracterizeazã îndeosebi evo-
luþia societãþilor politice europene, începând cu secolul al XVI-lea, ºi care îºi gã-
seºte desãvârºirea în formarea statului modern, deschid calea minimalismului.

Existã o tradiþie, destul de eterogenã, care considerã drept societate politicã
orice colectivitate umanã dacã ea rãspunde unor criterii de stabilitate în spaþiu ºi
timp, tradiþie respinsã de sociologia weberianã pentru care activitatea politicã
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„apare atunci când un ansamblu de instituþii specializate ajung sã se emancipeze
de grupurile primare ale societãþii ºi sã le subordoneze puþin câte puþin propriilor
scopuri“, când politicul „are pretenþia diferenþierii ºi specializãrii din ce în ce
mai mari a rolurilor politice propriu-zise în dauna altor roluri sociale (a produce,
a schimba, a naºte, a se ruga)“, el atingând apogeul „odatã cu constituirea statului
naþional închis între graniþele unui teritoriu naþional“3.

Idei precum: „societãþi fãrã guvernanþi“ (J.-W. Lapierre), „transformarea pu-
terii politice în putere de stat ºi difuzarea ei în straturile adânci ale societãþii care
caracterizeazã acþiunea ºi voinþa statului“ (V. Mãgureanu), „statul este o etapã în
dobândirea unei noi conºtiinþe de sine a colectivitãþii umane“ (D. Lepãdatu, S.
Tãmaº), „statul este un produs al societãþii ajunse la un anumit grad de dezvol-
tare“ (K. Marx), „statul este rezultatul diviziunii sociale a muncii“ (É. Durkheim),
„statul este un instrument de dominaþie legitim“ (M. Weber) etc. sunt rezultatul
unor interpretãri care restricþioneazã în timp existenþa statului.

Recunoaºterea existenþei altor forme politice decât statul eliminã prezumþia
exclusivistã în funcþie de care singura formã de manifestare a puterii politice
coercitive o reprezintã statul.

O serie de întrebãri îºi cautã însã în continuare rãspunsuri: este statul un
atribut al vieþii în societate sau doar una din formele prin care se instituþionali-
zeazã puterea politicã? Ce este primordial de ºtiut, când a apãrut statul sau cum
a apãrut el? Cum se poate compatibiliza caracterul universal al puterii politice
cu existenþa limitatã în timp a statului?

Precizând cã acele idei care din dorinþa de a glorifica statul fac din el un atri-
but al vieþii în societate, un mod de organizare socialã care acþioneazã din clipa
în care cultura prevaleazã, o necesitate ce decurge „chiar din esenþa naturii umane“,
identificându-l cu toate mijloacele ce permit crearea ºi menþinerea ordinii în li-
mitele unui spaþiu determinat din punct de vedere social (statul „încarnându-se
în grupul local“), sunt exprimate de pe poziþiile maximalismului, reþinem deja un
criteriu în funcþie de care se realizeazã abordarea. Este vorba despre prezenþa sau
absenþa aspectului sãu istoric.

Mai precizãm în aceastã deschidere a expunerii noastre încã patru aspecte de
care trebuie þinut cont:

• Timp de milenii s-a considerat ca fiind de la sine înþeles cã statul trebuie sã
asigure satisfacerea intereselor cetãþenilor sãi, sã promoveze binele public, sã ur-
mãreascã atingerea scopurilor principale ale comunitãþii4;

• Interpretãrile largi ale statului, care îl identificã pe acesta cu orice organi-
zaþie politicã autonomã sunt în regres, în vreme ce analiza fenomenului politic
nu se mai confundã cu teoria statului, a cãrei valoare euristicã a scãzut cu mult
înainte de transformãrile suferite de obiectul real pe care ea pretindea cã îl repre-
zintã5;

42 ADRIAN GORUN 2

————————
3 Vezi Jean Baudouin, Introducere în ºtiinþa politicã, Timiºoara, Editura Amarcord, 1999, p. 57-87.
4 Adrian-Paul Iliescu, Liberalismul între succese ºi iluzii, Bucureºti, Editura All, 1998, p. 65.
5 G. Balandier, Antropologie politicã, traducere de Doina Lica, Timiºoara, Editura Amarcord, 1998, p.

145-146.



• În multe situaþii teoretizãrile asupra statului poartã amprenta ideologicã, ele
fiind, într-un fel sau altul, justificative;

• Sociogeneza statului poarta încã amprenta elaborãrilor lui Max Weber, cel
care „a încurajat fuziunea profundã a punctelor de vedere vechi ale istoriei cu
punctele de vedere noi ale sociologiei numitã astãzi «sociologia istoricã a poli-
ticului»“6.

Trebuie recunoscut cã problematica statului „ca instituþie a raporturilor de
putere în þesutul social cunoaºte o bruscã înviorare prin contribuþiile aduse de
ºcolile antropologice franceze începând cu anii ’70 la clarificarea raportului stat-
societate“, dar ºi la înþelegerea genezei statului7.

În opinia celor mai mulþi analiºti ai domeniului, trei teorii clasice s-au preo-
cupat de analiza ºi înþelegerea statului. Acestea sunt: liberalismul, marxismul ºi
conservatorismul.

Vom analiza aceste teorii insistând asupra aspectelor specifice, urmând firul
dezvoltat de cãtre John A. Hall ºi G. John Ikenberry prin care se accentueazã
punctele de vedere referitoare la stat „ca forþã în cadrul societãþii ºi ca actor so-
cial în interacþiunile sale cu lumea exterioarã“8. Nu vom avea însã rezerve în a
ilustra inadvertenþele, fundamentarea ideologicã sau chiar neclaritãþile care tran-
spar la nivelul acestor teorii.

Liberalismul

Liberalismul este doctrina care, prin fundamentele sale teoretice, transcende
epoca modernã, fapt remarcat de mai mulþi autori prestigioºi, printre care Pierre
Manent, John Gray, F. A. Hayek, K. R. Popper º.a.9. Valori precum libertatea,
proprietatea, fericirea au reprezentat puncte de sprijin în susþinerea unei idei, pe
cât de importantã, pe atât de simplã: individul este sediul valorii morale10. Din
acest unghi trebuie înþeles un aspect fundamental: „activitãþile statului în inte-
riorul societãþii“ sunt analizate de cãtre liberali contextual, soluþiile exprimând
grade diferite de complexitate. Vom prezenta câteva puncte de vedere exprimate
de liberalism în privinþa statului, fãrã a reveni Ia acei teoreticieni pe care i-am
analizat în lucrãri anterioare.

Astfel, Adam Smith în cartea a treia a Avuþiei naþiunilor prezintã modalitatea
în care s-a ajuns la ceea ce numim domnia legii: „el a descris maniera în care
rãspândirea comerþului, prin permisiunea acordatã aristocraþiei feudale de a-ºi
cheltui banii mai curând pe produse de primã necesitate decât pe impozite“11 a
contribuit la crearea ordinii prin lege. Argumentarea lui Smith este una de tip
cauzal, el demonstrând cum un factor de naturã politicã — divizarea suvera-
nitãþii produsã dupã cãderea Romei — a generat oraºul producãtor autonom,
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care, la rândul sãu, a generat o subminare a puterii feudale. Apoi, subminarea pu-
terii feudale a avut consecinþe multiple, atât în plan economic ºi social, cât ºi în
plan teoretic: „Aceastã teorie a liberalismului a înþeles pe deplin cã puterea are
propriile ei ispite, cã se poate abuza de ea ºi cã trebuie controlatã permanent. Cu
alte cuvinte, societatea comercialã era elogiatã pe baze instrumentale care fac
posibil un sistem politic decent, care sã înlocuiascã puterea nudã cu le doux
commerce“12.

Concepþia despre stat exprimatã de Smith porneºte de la premisa cã interesele
economice individuale sunt satisfãcute prin intermediul pieþei, statul netrebuind
sã intervinã în economie, nici pentru reglarea unor mecanisme, nici pentru satis-
facerea unor interese economice ale anumitor categorii de oameni. „Se presu-
pune cã, urmãrindu-ºi interesul personal (profitul propriu), fiecare participant la
«jocul pieþei» contribuie ºi la satisfacerea intereselor globale (asigurarea bunuri-
lor necesare, prosperitatea). Aceasta s-ar datora, cred liberalii, eficienþei econo-
mice libere în alocarea resurselor: ea funcþioneazã în direcþia justã (satisfacerea
intereselor, recompensarea eforturilor etc), aºa cum afirma Adam Smith“13.

Viziunea exprimatã de A. Smith asupra statului este una în care rolul acestuia
este redus la minimum, statul „paznic de noapte“, bazat pe principiul laissez-faire
(desigur, nu în formã purã), statul minimalist, un stat care oferã cel mai bun su-
port pentru creºterea economicã. Nimic altceva nu este necesar, în concepþia sa,
„pentru a aduce un stat la cel mai înalt grad de opulenþã de la cel mai de jos bar-
barism, decât pacea, impozitele scãzute ºi o administrare tolerabilã a justiþiei:
toate celelalte vin de la sine“14.

În tipul de stat promovat de liberalism, puterea politicã se manifestã îndeo-
sebi prin intermediul legilor, edictate de parlamente naþionale sub forma unor
norme abstracte ºi raþionale, statul liberal clasic fiind „marcat de trei mari struc-
turi care vor configura distinctiv doctrina liberalã: consolidarea relaþiilor capita-
liste de producþie în economie; apariþia societãþii civile de tip individualist; hege-
monia ideologicã a raþionalismului de tip iluminat“15.

Guvernarea liberalã bazatã pe reguli formale implicã ideea esenþialã referi-
toare la esenþa statului liberal: el nu trebuie sã urmãreascã niciodatã Binele con-
cret (economic, social) al unor grupuri de cetãþeni sau al comunitãþii în ansam-
blul ei, ci doar sã elaboreze cadrul legal precis (constituit doar din reguli for-
male) în care fiecare individ sã-ºi urmãreascã Binele propriu precum doreºte,
ºtie ºi poate (în funcþie de resursele sale)16. Statul nu poate asigura fericirea ºi
Binele tuturor, cãci nu este ºi nu poate fi „o fiinþã generoasã ºi neobositã care îºi
spune stat ºi care sã aibã pâine pentru toate gurile, muncã pentru toate braþele,
capital pentru toate întreprinderile, credite pentru toate proiectele, balsam pentru
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toate rãnile, consolare pentru toate suferinþele, sfaturi pentru toate nedumeririle,
soluþii pentru toate problemele, adevãruri pentru toate minþile, distracþii pentru
toate speciile de plictis, lapte pentru copii ºi vin pentru bãtrâni, care ne satisface
toate necesitãþile, ne prevede toate dorinþele, ne satisface întreaga curiozitate, ne
corecteazã toate erorile, ne amendeazã toate greºelile ºi ne absolvã pe toþi de aici
înainte de nevoia de prevedere, prudenþã, judecatã, inteligenþã, experienþã, or-
dine, economie, cumpãtare ºi sârguinþã“17.

Aºadar, statul are obligaþia asigurãrii cadrului normativ egal pentru fiecare
individ (fãrã privilegii, indiferent de poziþie socialã ºi rang), individul nerepre-
zentând decât agentul liber care alege ºi acþioneazã neîngrãdit, cu o condiþie fun-
damentalã: alegerea ºi acþiunea sã se exercite în conformitate cu legile ºi sã nu
pericliteze libertatea celorlalþi. „El (statul — n.n.) trebuie doar sã asigure
constituirea ºi respectarea unor «reguli ale jocului» (reguli privind apãrarea pro-
prietãþii, transferul ei, respectarea contractelor etc.)“18.

Reducând rolul statului la cel de arbitru imparþial faþã de toþi cetãþenii (el asi-
gurã respectarea regulilor jocului), liberalismul considerã cã singurul scop al
acestuia este cel al asigurãrii drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor sãi în baza cã-
rora ei îºi pot atinge scopurile individuale. Nu existã un Bine general distinct de
formele individuale de Bine; dimpotrivã, realizarea formelor individuale de Bine
este singura cale în realizarea Binelui general comun.

Promovând principiul „Guvernarea optimã este cea care guverneazã cel mai
puþin“, liberalismul clasic respinge intervenþionismul: „Drept urmare — scrie
Adrian-Paul Iliescu, referindu-se la ideile exprimate de cãtre J. St. Mill în pri-
vinþa libertãþii individuale ºi interesul individual —, statul nu este îndreptãþit sã
organizeze ºi sã coordoneze viaþa economicã sau socialã, sã dirijeze evoluþia so-
cialã cãtre anumite scopuri (declarate «superioare», «benefice» sau «progresis-
te») ori cãtre o anume stare finalã (de egalitate economicã, bunãoarã, sau de
«dreptate socialã»), proclamatã drept optimã pentru toþi cetãþenii, intervenþia sa
socialã trebuie sã fie minimã (de aici ºi ideea de stat «minimal») ºi nu maximalã
sau «strategicã» (dedicatã unor obiective constructive ample)“19.

Herbert Spencer a reiterat, în secolul al XlX-lea, afirmaþia lui A. Smith pri-
vind rolul minimal al statului, mergând pânã la a lansa ideea încetãrii existenþei
lui. Dar trebuie spus cã Smith era destul de îndepãrtat de o asemenea abordare
antipoliticã: deºi insistã pe nevoia de a controla puterea, el nu punea în discuþie
necesitatea abolirii statului, ci demonstra necesitatea unei elite politice care, prin
acþiuni înþelepte, sã opunã rezistenþã „intereselor egoiste ale capitaliºtilor de
frunte, plini de zel în apãrarea propriilor cuiburi, prin monopoluri, chiar ºi cu
costul distrugerii mecanismelor benefice ºi dinamice ale puterii“20.

Liberalii de dupã Revoluþia francezã au criticat atât acest eveniment, cât ºi
ceea ce era numit Vechiul Regim. Cel de-al doilea liberalism, cum este numit
liberalismul postrevoluþionar de cãtre P. Manent, continuã edificiul clasic al
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liberalismului construit de cãtre Hobbes, Locke, Montesquieu ºi Rousseau. Avem
în vedere îndeosebi pe Benjamin Constant, F. P. G. Guizot ºi A. de Tocqueville,
primul preocupat de limitarea puterii prin recunoaºterea de drepturi inalienabile
individului, cel de-al doilea demonstrând coexistenþa guvernãrii cu societatea,
iar Tocqueville, virulentul critic al aparatului centralizat al statului, aducând o
serie de argumente în favoarea democraþiei, propunând soluþii pentru ca ea sã nu
degenereze în mediocritate ºi despotism21.

Trebuie spus cã gânditorii liberali conºtientizau în mod corect rolul activitã-
þilor externe ale statelor în dobândirea unei însemnate pãrþi a avuþiei lor. În acest
sens, I. Kant, pornind de la descrierea societãþii asociale a relaþiilor internaþio-
nale din Europa, vorbeºte despre caracterul necesar al statului, caracter izvorât
din rolul sãu de instrument de securitate necesar în încurajarea pãcii. Pacea este
consideratã o consecinþã a efectelor guvernãrii liberale care asigurã deschidere
faþã de strãini, încurajeazã comerþul cu alte state din liga liberalã, descurajeazã
rãzboaiele care anuleazã avantajul comerþului reciproc.

Tendinþele pacifiste ale comerþului internaþional nu eliminã, totuºi, potenþia-
litatea unor conflicte geopolitice, întrucât un stat liberal poate privi un rival
neliberal ca pe un duºman al modului sãu de viaþã22: „Ultima din condiþiile lui
Kant — referitoare la tendinþele pacifiste ale comerþului internaþional — a fost
cea care a început sã domine liberalismul secolului al XlX-lea. În general, teoria
capitalistã continua sã susþinã cã exclusiv statele bogate vor beneficia de pe
urma dezvoltãrii, fiind avantajate comparativ cu cele sãrace; presupunând cã
statele bogate erau capabile sã reorienteze producþia, bazându-se pe capitalul ºi
calificarea forþei de muncã, nu existã niciun motiv ca piaþa sã nu se extindã de o
aºa manierã încât ele sã nu prospere în acelaºi timp“23.

Ideea prosperitãþii tuturor statelor obþinutã în baza extinderii pieþei i-a condus
pe Richard Cobden ºi John Bright la concluzia cã poate fi creatã o lume a inter-
dependenþelor care eliminã sãrãcia ca sursã de rãzboi, o lume în care „pacea ºi pros-
peritatea sã domneascã“. Viziunea aceasta este consideratã de Hall ºi Ikenberry
antipoliticã, îndemnul desprins din discursurile parlamentare ale lui Cobden fiind
„Fãrã politicã externã“: „Progresul libertãþii depinde mai curând de menþinerea
pãcii, de rãspândirea comerþului, de rãspândirea educaþiei, decât de munca depu-
sã în cadrul cabinetelor ºi al ministerelor de externe... [Ar trebui ca] guvernele
sã se amestece cât mai puþin; [ar trebui sã existe] cât mai multe legãturi posibile
între naþiunile lumii“24.

Pe scena internã, instituþiile liberale urmãresc sã compenseze sau sã reducã
inegalitãþile considerabile de putere ºi avuþie în rândul indivizilor ºi grupurilor,
dar ºi împiedicarea creºterii rolului statului: în plan extern, însã, aceste instituþii
nu existã, iar condiþiile pacifiste ale comerþului internaþional, despre care vorbea
Kant, nu sunt suficiente pentru evitarea conflictelor. Apoi, chiar dacã valorile
universale sunt compatibile cu mai multe morale, inclusiv cu morala liberalã, nu

46 ADRIAN GORUN 6

————————
21 Adrian Gorun, op. cit., p. 113-126.
22 J.A. Hall, G.J. Ikenberry, op. cit., p. 31.
23 Ibidem.
24 R. Cobden, Political Writings, vol. 2, p. 377, apud J.A. Hall, G.J. Ikenberry, op. cit., p. 31.



se poate spune cã existã un regim care sã poatã fi impus, în baza unor temeiuri,
tuturor. Cum remarcã J. Gray, niciun regim, oricare ar fi el, „nu poate pretinde
cã întruchipeazã cea mai bunã soluþie a conflictelor între valorile universale. Nu
au sens disputele despre care regim anume este cel mai bun pretutindeni. Diver-
sitatea regimurilor se aseamãnã cu diversitatea bunurilor, nefiind semnul unui
defect al existenþei umane, ci al multitudinii de moduri în care fiinþele umane pot
trãi“25.

În primii ani ai secolului al XX-lea, liberalismul s-a confruntat cu o evidentã
crizã de identitate, crizã generatã îndeosebi de extrema diversitate a curentelor
ºi opiniilor de origine liberalã, precum ºi de faptul cã, începând cu ultima parte
a secolului anterior, s-a manifestat o expansiune treptatã a intervenþiei guvernãrii
în multe sfere ale vieþii socio-economice. Un aspect de care nu se poate face ab-
stracþie este cel legat de ascensiunea altor curente politice, îndeosebi cel socialist
ºi cel conservator, precum ºi cele de facturã totalitarã: nazismul ºi comunismul.

Apoi, chiar dacã Anglia secolului al XIX-lea a fost guvernatã în mare parte
de principiile liberalismului clasic, nu trebuie trecut cu vederea faptul cã, în prac-
tica politicã ºi legislativã, principiul laissez-faire nu a avut niciodatã aplicabi-
litate absolutã; chiar primele Factory Acts au ilustrat, încã din prima jumãtate a
secolului al XIX-lea, ºi acceptarea principiului intervenþiei guvernului în viaþa
economicã. De altfel, niciun economist clasic al vreunei ºcoli engleze sau sco-
þiene nu a redus rolul statului la statutul de „paznic de noapte“, dar fiecare a mili-
tat pentru reducerea la minimum a intervenþiei sale în societate.

J. Gray considerã cã prima rupturã produsã între liberalismul practicat înAn-
glia ºi liberalismul clasic poate fi consideratã a fi provocatã de fondatorul utili-
tarismului Jeremy Bentham ºi discipolul sãu, James Mill, primul susþinãtor al
laissez-faire-ului în politicile economice ºi afacerile externe, apãrãtor al libertã-
þilor individuale, dar precursor (prin filosofia lui moralã ºi politicã) al politicilor
nonliberale ulterioare, cel de-al doilea, prin On Government, întrucât aici James
Mill întreprinde apãrarea democraþiei cu argumente raþionaliste, deschizând drum
lui Sydnev ºi Webb, care în secolul al XX-lea au apãrat „politicile de inginerie so-
cialã ale regimului lui Stalin din URSS de pe poziþii construcþionist-utilitariste“26.

În privinþa lui J. St. Mill, trebuie sã reþinem cã în opera sa se contureazã douã
direcþii: pe de o parte, apropierea de liberalismul clasic înDespre libertate ºiUti-
litarismul, dar ºi o îndepãrtare de acesta în Principles of Political Economy
unde, prin introducerea distincþiei între producþie ºi distribuþie în viaþa econo-
micã ajunge, dupã cum susþine Gray, sã suprime perspectiva liberalã clasicã asu-
pra caracterului vieþii economice. Considerând formele de redistribuire o pro-
blemã circumscrisã în întregime alegerii sociale, J. St. Mill „a desãvârºit în mod
eficace acea rupturã în evoluþia tradiþiei liberale, începutã de Bentham ºi James
Mill, ºi a creat un sistem de gândire care legitimeazã tendinþele intervenþioniste
ºi etatiste, care în Anglia, în a doua jumãtate a secolului al XlX-lea deveneau din
ce în ce mai puternice“27.
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Sfârºitul secolului al XlX-lea ºi începutul secolului al XX-lea se caracteri-
zeazã prin idei liberale revizioniste, inspirate de fîlosofia lui Hegel (exponenþi
precum T. H. Green, B. Bosanquet), care resping concepþia preponderent nega-
tivã a libertãþii ca noninterferenþã, susþinutã de liberalii clasici ºi care cultivã o
concepþie a libertãþii eficace, a libertãþii-capacitate, a libertãþii pozitive, premisã
pentru o guvernare activã ºi a impunerii de mãsuri pentru limitarea libertãþii con-
tractuale. Apoi, L. T. Hobhouse, în Liberalism, înlocuieºte vechea concepþie a
sistemului libertãþii naturale cu idealul dreptãþii distributive ºi armoniei sociale,
ºi pune nu doar bazele noului liberalism revizionist, ci oferã ºi un fundament
pentru orientãri în mod manifest socialiste;

Secolul al XIX-lea poate fi considerat secolul manifestãrii unei lumi liberale,
însã primul rãzboi mondial activeazã tendinþele antiliberale, producând efecte
chiar ºi acolo unde liberalismul îºi atinsese apogeul ca model de guvernare —
Anglia. „Dacã în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea — scrie J. Gray —
existau doar semne ale ascensiunii antiliberalismului, atunci primul rãzboi mon-
dial a distrus complet orânduirea liberalã, iniþiind o erã a rãzboaielor ºi tiraniilor.
Miºcãrile naþionaliste, conþinând de obicei prea puþine elemente liberale, au apã-
rut peste tot, pe ruinele vechilor imperii, iar în Germania ºi Rusia regimurile so-
cialiste totalitariste au venit la putere, aducând pagube imense propriilor lor popu-
laþii ºi înãbuºind libertatea în cea mai mare parte a lumii civilizate“28.

Trebuie precizat cã viziunea liberalã asupra statului nu se încheie odatã cu
expansiunea regimurilor totalitare.

Astfel, argumentând o alternativã la critica scepticã a Occidentului, în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial ºi imediat dupã aceea, Hayek readuce în prim-
plan caracterul antietatist al liberalismului, contribuind, alãturi de Karl Popper ºi
alþi intelectuali prestigioºi, la „renaºterea liberalismului clasic“. În Drumul cãtre
servitute, Fr. Hayek atrage atenþia asupra unei teze pentru care a fost criticat de
mulþi politologi britanici contemporani — teza conform cãreia rãdãcinile nazis-
mului se aflã în ideologia ºi practica socialismului, iar adoptarea politicilor so-
cialiste de cãtre statele occidentale va genera, pe termen lung, aceleaºi nenoro-
ciri pe care le genereazã totalitarismul.

Hayek a realizat reconstrucþia libertarã a liberalismului nu printr-o idolatri-
zare nejustificatã a principiilor care au stat la baza civilizaþiei europene, ci prin
demonstrarea universalitãþii principiului fundamental al libertãþii individuale,
prin analiza criticã a modului în care acest principiu a fost confiscat ºi anulat de
cãtre regimurile totalitare ºi prin demonstrarea nevoii recuperãrii, în condiþii noi,
a acestui principiu.

În spiritul preocupãrii constante pentru limitarea puterii statului, Hayek anali-
zeazã raporturile individualism-colectivism, libertate economicã-planificare, pla-
nificare-democraþie, planificare-supremaþia dreptului, dirijism economic-totali-
tarism etc.29.
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Robert Nozick oferã o nouã formulare liberalismului libertarian prin teoria sta-
tului minimal: respingând tezele anarhiste, el respinge ºi teza statului extensiv.
Deºi este considerat a fi generat de condiþiile vieþii, statul trebuie sã fie un stat
minimal. „Statul minimal ne trateazã pe noi drept persoane inviolabile, care nu
pot fi folosite în anumite feluri de altele drept mijloace sau unelte, sau instru-
mente, sau resurse; el ne trateazã pe noi drept persoane ce au drepturi indivi-
duale... Tratându-ne pe noi cu respect, respectând drepturile noastre, el ne per-
mite, în mod individual sau împreunã cu cine alegem noi, sã ne alegem viaþa ºi
sã ne realizãm scopurile noastre ºi concepþia noastrã despre noi înºine în mãsura
în care putem, ajutaþi de cooperarea voluntarã a altor indivizi posedând aceeaºi
demnitate“30.

Concepþia sa referitoare la statul minimal, ca stat ce permite exercitarea liber-
tãþilor individuale într-un cadru social în care egala demnitate asigurã urmãrirea
realizãrii scopurilor de cãtre fiecare individ în funcþie de propria voinþã, este
opusã tezei extinderii statului pe motivul, cultivat îndeosebi dupã cel de-al doilea
rãzboi mandial, al unei justiþii distributive. În opinia lui, „nu existã vreo distri-
buþie centralã, nici vreo persoanã sau grup, îndreptãþite sã controleze toate resur-
sele, pentru a decide cum sã fie împãrþite“31.

„Unii liberali moderaþi — susþine A. P. Iliescu — admit statului cel mult un
rol secundar, de «completare» în economie: de a furniza bunuri economice pe
care piaþa nu le poate oferi (bunuri neaducãtoare de profit, ºi, prin urmare, pe
care nimeni nu are interes sã le producã) sau bunuri publice care nu sunt garan-
tate pe piaþã. Apoi, azi se admite ideea cã statul ar trebui sã furnizeze ºi anumite
servicii de bazã (educaþie, asistenþã medicalã), care, deºi nu sunt bunuri publice
(...), sunt considerate indispensabile participãrii fiecãrui individ la «jocul» liber
al pieþei ºi la viaþa social-politicã, asigurãrii egalitãþii politice ºi juridice. Ele ar
trebui deci asigurate de stat ca fiind precondiþii ale autonomiei individuale ºi ale
participãrii la «jocul» social“32.

Desigur, diversele forme ale liberalismului actual: liberalismul principial ela-
borat de Ronald Dworkin, liberalismul diferenþiat propus de Isaiah Berlin, libe-
ralismul neutral reprezentat de BruceAckerman, liberalismul finalitar propus de
William A. Galston etc. cautã sã ofere rãspunsuri legate de evoluþia statului în
contemporaneitate.

Într-un recent volum, B. Ackerman distinge douã forme de liberalism cu im-
pact în zilele noastre. Prima — echivalentã cu laissez-faire, este reprezentatã în-
deosebi de Hayek ºi Nozick, revigoratori ai tradiþiei liberale din secolul trecut.
Cea de-a doua este aºa numitul the activist liberalism, reprezentatã de abordãri
ce vin de la Dewey la Rawls ºi se caracterizeazã prin încercarea de a pune anu-
mite limite pieþei33.
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Multe dintre analizele contemporane în privinþa concepþiei liberale despre
stat scot în evidenþã paleta largã a abordãrilor din interiorul liberalismului, atât
în domeniul politicii de intervenþie, cât ºi la nivelul problemelor legate de viito-
rul statului. O sintezã a acestor puncte de vedere este prezentatã de Adrian-Paul
Iliescu, ele dovedind lipsa unui consens al liberalismelor actuale asupra rolului
statului în evoluþia raporturilor public – privat, politici etatice – piaþã liberã, pu-
tere politicã – putere economicã, interese naþionale – globalizare. În criticile
contemporane la adresa viziunii liberale despre stat, se subliniazã urmãtoarele
elemente:

1. Niciun stat istoric nu a exercitat doar un rol minimal de tipul celui promo-
vat doctrinar de cãtre liberalism; toate statele au dus ºi duc o politicã amplã de
apãrare a unor interese recunoscute drept „publice“, „comune“ sau „de interes
naþional“;

2. Chiar aranjamentele „naturale“, „spontane“ promovate de liberalism sunt
în mare parte rezultatul unor politici de stat (piaþa liberã englezã din secolul al
XIX-lea a fost în mare mãsurã un construct al politicilor statului englez, subli-
niazã John Gray);

3. Ideea cã statul s-ar putea menþine în limitele înguste ale intervenþiei mini-
male, ale rolului de „arbitru“ sau simplu „creator de reguli formale“, este o iluzie
legalistã (inspiratã de convingerea cã prin simple acte normative se pot apãra
consecvent, egal, interesele tuturor oamenilor), iluzie care ignorã necesitatea
unei permanente renegocieri sociale menite sã reconcilieze interesele diferite ale
grupurilor ºi cetãþenilor (John Gray);

4. Statul trebuie sã exercite în plan istoric o putere reglatoare sau modera-
toare, menitã sã contrabalanseze puterea economicã sau financiarã a unor gru-
puri sociale influente; în absenþa acestei intervenþii statale, grupurile care deþin
majoritatea resurselor economice ºi financiare ºi-ar instaura monopolul de pu-
tere asupra societãþii (Karl Popper); or, este incontestabil cã orice monopol de
putere este nociv pentru societate (orice societate democraticã modernã se ba-
zeazã pe dispersia puterii, nu pe monopolizarea ei)34.

Procesul globalizãrii nu implicã ideea evoluþiei statului decât dacã sunt luate
în considerare exclusiv tipurile clasice ale intervenþei: „Globalizarea nu anuleazã
intervenþia de stat, ci doar îi modificã formele“35. De altfel, preocupat în studiile
sale de evoluþia liberalismului, J. Gray considerã cã statul limitat ºi nu statul mi-
nimal constituie rãspunsul la solicitãrile lumii moderne. „Un stat minimal —
scrie A.-P. Iliescu — nu va putea rãspunde unor nevoi sociale reale, cum ar fi cele
de reprezentare a anumitor interese sociale legitime, de protejare a grupurilor
defavorizate, de protecþie a mediului etc.; în schimb, un stat cu putere nelimitatã
ar conduce la autoritarism sau totalitarism. Soluþia necesarã este, deci, statul cu
putere ºi atribuþii limitate“36.

Dupã rãzboi, autori precum Sartori, Almond, Dahl, Seymour Martin Lipset
au încercat sã promoveze un model liberal de democraþie cu rol de contracarare

50 ADRIAN GORUN 10

————————
34 A.-P. Iliescu, op. cit., p. 71.
35 Idem.
36 Ibidem, p. 72.



a unor modele „mai populiste“, îndeosebi în Italia ºi Franþa, unde s-au moºtenit
elemente fasciste sau autoritariste de dreapta ºi unde existã partide comuniste
puternice37.

Concepþia marxistã despre stat

Marxismul ºi ulterior marxism-leninismul constituie „cel mai curios mister“
al ultimei pãrþi a secolului al XlX-lea. „ªi aceasta — scrie Chantal Millon-Delsol
— din cauza celor douã întrebãri care nu pot fi evitate referitoare la el (ele, n.n.)
ºi care au rãmas ºi continuã sã rãmânã obscure:

Cum poate o teorie politico-economicã nãscutã în mijlocul crizei sociale a
secolului al XlX-lea ºi orientatã în întregime spre cãutarea fericirii întregii ome-
niri sã sfârºeascã prin a se transforma în cea mai lungã ºi mai sistematicã teroare
întâlnitã vreodatã în cursul istoriei?

Cum au putut þãrile din Occident, cu gânditorii lor cei mai talentaþi, cu cei
mai inteligenþi ºi mai cultivaþi scriitori sã devinã, în numele drepturilor omului,
pe o perioadã atât de îndelungatã, admiratorii ºi complicii unui totalitarism pe
care îl cunoºteau deja?“38

Cele douã întrebãri — prima politicã, cealaltã psihologicã — îºi au temei toc-
mai în amploarea acestei ideologii care a generat, începând cu revoluþia rusã din
1917, regimuri criminale sau influenþe ale acestora, cu excepþia Australiei, în þãri
din întreaga lume.

Marxismul se constituie ca ideologie bazatã pe o criticã totalã: el nu se limi-
teazã la a critica doar liberalismul (aºa cum o face de exemplu conservatoris-
mul), sau Vechiul Regim, ci criticã toate formele politice existente sau care i-au
precedat în istorie.

Marxismul realizeazã o criticã accentuatã a viziunii liberale asupra statului,
fiind influenþat de ideile anarhiste, dar fãrã a se reduce la acestea. Teza statului
paznic de noapte a declanºat prima reacþie anarhistã, statul minimal fiind consi-
derat de unii anarhiºti ca o instituþie care nu manifestã niciun fel de interes faþã
de problemele propriilor cetãþeni: „Statul nu se preocupã de mine ºi de ceea ce
este al meu, ci de sine ºi de ceea ce este al sãu. Pentru el, nu sunt un fel de copil
al lui, un fel de «copil al þãrii»; eu nu reprezint nimic pentru el. Ceea ce mi se
întâmplã mie ca Eu, bogãþia sau sãrãcia mea, este, pentru raþiunea statului, ceva
contingent [...]“39.

Existã ºi anarhiºti, precumWilliam Godwin, care, la polul opus, reproºeazã sta-
tului amestecul prea mare în viaþa individului: din dorinþa apãrãrii status quo-ului
— a ordinii sociale, în care inegalitãþile sunt persistente — statul anuleazã pentru
cei mai mulþi libertãþile individuale, asigurând privilegii pentru un grup clien-
telar din jurul guvernanþilor.

Pierre-Joseph Proudhon, Mihail Bakunin, Piotr Kropotkin vorbesc despre
caracterul nelegitim al proprietãþii, precum ºi despre rolul statului în anihilarea
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oricãrei libertãþi „în menþinerea exploatãrii ºi dominaþiei maselor de cãtre leneºii
bogaþi“.

În cele ce urmeazã nu ne vom preocupa de modalitatea în care, dupã moartea
lui Karl Marx, Fr. Engels a fãcut din materialismul istoric „singura concepþie ºti-
inþificã despre societate“40. Un fapt însã trebuie menþionat ºi aici: acela cã, în
concepþia lui Marx, elementul fundamental al oricãrui sistem social global îl
reprezintã modul de producþie. Evidenþiind rolul modului de producþie în siste-
mul social global, în Contribuþii la critica economiei politice Marx goleºte de
conþinut rolul factorului spiritual în existenþa ºi evoluþia societãþii umane, depla-
sând insidios accentul cãtre ceea ce el numeºte factorii materiali, tocmai pentru
a justifica ideea luptei de clasã: „În producþia socialã a vieþii lor, oamenii intrã
în relaþii determinate, necesare, independente de voinþa lor — relaþii de produc-
þie —, care corespund unei trepte de dezvoltare determinatã de forþele lor de
producþie materiale. Totalitatea acestor relaþii de producþie constituie structura
economicã a societãþii, baza realã pe care se înalþã o suprastructurã politicã ºi ju-
ridicã ºi cãreia îi corespund forme determinate ale conºtiinþei sociale. Modul de
producþie al vieþii materiale determinã în genere procesul vieþii sociale, politice
ºi spirituale. Nu conºtiinþa oamenilor determinã existenþa, ci, dimpotrivã, exis-
tenþa lor socialã le determinã conºtiinþa...“41.

În opinia lui Marx, în baza unei relaþii mecaniciste, formaþiunile sociale (pe
care le numeºte ºi orânduiri) se nasc unele din altele, ordinea lor având un carac-
ter cauzal-genetic. Succesiunea acestor formaþiuni este descrisã ca un proces
istoric determinat — în fapt, o succesiune linearã: „...în linii generale, modurile
de producþie asiatic, antic, feudal ºi burghez modern reprezintã epoci de progres
ale formaþiunilor economice a societãþii“, iar relaþiile de producþie burgheze re-
prezintã forma „antagonistã a procesului de producþie social, antagonistã nu în
sensul unui antagonism individual, ci al unui antagonism care ia naºtere în con-
diþiile sociale de trai ale indivizilor; dar forþele de producþie care se dezvoltã în
sânul societãþii burgheze creeazã totodatã condiþiile materiale ale rezolvãrii a-
cestui antagonism. De aceea, cu formaþiunea burghezã se încheie preistoria so-
cietãþii omeneºti42.

Comentariile nu-ºi au rostul pentru orice om iniþiat care citeºte aceste apre-
cieri din care transpare ideea incompatibilitãþii între formaþiune; burghezã (deci
capitalistã) ºi istorie ºi, în consecinþã, inevitabilitatea pieirii acesteia.

Dar se impun aici douã remarci:
• Capitalul — consideratã opera fundamentalã a lui Karl Marx— era o criticã

de pe poziþiile economiei politice, autorul cãutând ºi propunând soluþii economice
— dovedite a fi utopice — la probleme complexe: politice, juridice, morale etc.

• Marxismul este mai cuprinzãtor decât filosofia lui Marx: „În general, modul
de gândire al lui Marx este mai atractiv ºi chiar mai nobil decât cel al urmaºilor
sãi; dar el este totodatã naiv din punct de vedere sociologic“43.
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Marx n-a pornit în construcþia propriei utopii fãrã a se raporta la idei susþinute
de unii predecesori, cum ar fi, de exemplu: „schimbarea prin avânt tehnologic“
ºi „conflictul dintre noua tehnologie ºi vechile valori“ (Saint-Simon), rolul de
avangardã al partidului comunist ºi necesitatea „dictaturii proletariatului“ ca
etapã intermediarã cãtre o „adevãratã“ comunitate (L. Blanqui), rolul muncii în
„realizarea deplinã“ a fiinþei umane (Ch. Fourier). În acelaºi timp, este dificil de
înþeles modul în care se compatibilizeazã una din tezele sale despre L. Feuerbach
(„Filosofii n-au fãcut altceva decât sã interpreteze lumea în diferite moduri; im-
portant este de a o schimba“) cu ceea ce a fost numit „concepþia materialistã asu-
pra istoriei“ (primordialitatea existenþei sociale faþã de conºtiinþa socialã), chiar
dacã încearcã sã explice (atât el, cât ºi succesorii) relativa independenþã a con-
ºtiinþei faþã de existenþa socialã. Singurul argument este tot de naturã ideologicã,
justificându-se rolul luptei de clasã ºi al proletariatului în istorie.

Diferenþa fundamentalã dintre modul de gândire al lui Marx ºi modul de gân-
dire al liberalismului clasic este legatã de conceptul ºi realitatea clasei sociale:
„Marx insista cã drepturile politice cetãþeneºti care se bucurau de o poziþie înaltã
în societate datoritã revoluþionarilor din Franþa nu erau suficiente prin ele însele
pentru a garanta libertatea umanã generalizatã. Ceea ce conta mai mult decât
dreptul universal de vot era inegalitatea stabilitã între cei care deþineau mijloa-
cele de producþie ºi cei care, fãrã a deþine aceste mijloace, erau forþaþi sã mun-
ceascã pentru cei dintâi. Conceptul fundamental al statului în opera lui Marx, un
concept interesat de funcþionarea internã, decurge din aceasta“44.

Pentru Marx ºi marxiºti, statul nu este oricând ºi oriunde o instituþie neutrã,
care sã reprezinte interesul general. Dimpotrivã, statul exprimã într-o chinte-
senþã maximã interesele clasei dominante; regulile ºi normele elaborate de me-
canismele statale servesc interesele unei minoritãþi în detrimentul majoritãþii do-
minante45.

Prin urmare, premisa de la care pleacã Marx este aceea cã statul reprezintã un
instrument de dominaþie cu esenþã de clasã: statul, prin guvernanþii sãi, apãrã
întotdeauna interesele unui grup social, pe care îl reprezintã. „Teoria privind ro-
lul statului, pe care o promoveazã ei corespunde, ºi ea, intereselor lor: spre exem-
plu, posesorii de capital, interesaþi sã-ºi menþinã resursele ºi poziþia dominantã
(de grup conducãtor), construiesc o ideologie conform cãreia statul nu trebuie sã
apere ºi sã ajute grupurile defavorizate, ci doar sã apere proprietatea ºi libertãþile
cetãþenilor“46.

Din caracterul de clasã al statului rezultã un alt aspect pe care Marx ºi marxiº-
tii l-au considerat important: considerarea acestuia ca produsul ireductibilitãþii
antagonismului de clasã. Vorbind despre esenþa ºi apariþia acestei megainstituþii,
Engels preciza: „Statul nu este deci deloc o putere supusã societãþii din afarã; el
nu este nici realitatea ideii morale — imaginea ºi realitatea raþiunii — precum
susþine Hegel. El este, mai curând, un produs al societãþii la o anumitã treaptã de
dezvoltare: el este o mãrturie a faptului cã aceastã societate s-a încurcat cu sine
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însãºi în antagonisme de neîmpãcat pe care nu este în stare sã le înlãture. Dar
pentru ca aceste antagonisme, aceste clase cu interese economice contradictorii,
sã nu se consume între ele ºi sã nu se consume societatea într-o luptã stearpã, a
fost nevoie de o putere care stând în aparenþã deasupra societãþii sã modeleze
conflictul, sã îl þinã în limitele ordinei. ªi aceastã putere este statul“47.

Este clar cã, vorbind despre apariþia statului, marxismul considerã cã ºi acesta
este efectul unei cauze social-istorice — diviziunea societãþii în „clase ºi grupuri
sociale. Iar la originea claselor stau motive economice: formaþiunea comunei
primitive, prin modul sãu de structurare ºi organizare, a creat ºi condiþiile unui
progres lent, dar cert, al mijloacelor de muncã, progres ce a determinat apariþia
unui surplus de produse peste necesitãþi imediate ale consumului comunitãþii.
însuºirea „gratuitã“ a plusprodusului de cãtre „mai marii ginþilor ºi triburilor“ ar
fi condus la îmbogãþirea acestora, la „constituirea proprietãþii private asupra
mijloacelor de producþie“, la scindarea societãþii în bogaþi ºi sãraci.

Evoluþia societãþii este abordatã unilateral ºi universalist: diferenþele surprin-
se de antropologia politicã azi nu-ºi gãsesc niciun spaþiu în scrierile lui Marx,
Engels, Lenin ºi ale succesorilor lor. Interesele celor douã clase sociale care se
vor forma — sclavii ºi stãpânii de sclavi — sunt antagoniste; ca urmare, susþin
marxiºtii, clasa dominantã, pentru a menþine în ascultare pe cei lipsiþi de mijloa-
cele de producþie, avea nevoie de o forþã politicã proprie, cu organisme speciali-
zate. Aceastã forþã politicã este statul. „Statul — scria Lenin — este produsul ºi
manifestarea caracterului de neîmpãcat al antagonismelor de clasã. Statul apare
acolo unde, atunci când, ºi în mãsura în care, antagonismele de clasã nu pot fi
obiectiv împãcate. ªi invers: existenþa statului dovedeºte cã antagonismele de
clasã sunt de neîmpãcat“48.

Ordinea socialã pe care o descriu marxiºtii este cea a dominaþiei unei clase
minoritare, statul având chiar prin apariþia sa rolul de a menþine o asemenea or-
dine. Dacã ar fi posibilã împãcarea claselor antagoniste, statul n-ar fi avut nicio
raþiune existenþialã (n-ar fi apãrut ºi nici nu s-ar fi menþinut, chiar dacã, la apa-
riþie, condiþia antagonismului s-ar fi manifestat). Statul este, în momentul apari-
þiei sale, „un organ al dominaþiei de clasã, un organ al asupririi unei clase de
cãtre altã clasã, el legalizeazã ºi consolideazã aceastã asuprire, moderând con-
flictul dintre clase“49.

Apariþia statului a condus la modificãri structurale în societate. Astfel, împãr-
þirea populaþiei se va face acum dupã teritorii, ºi nu funcþie de legãturile de ru-
denie: „...faþã de vechea organizaþie gentilicã — scria Engels — statul se carac-
terizeazã mai întâi prin împãrþirea supuºilor lui dupã regiuni... Vechile comu-
nitãþi gentilice formate ºi þinute strâns, precum am vãzut, prin legãturile de sân-
ge, deveniserã neîndestulãtoare, în mare parte, fiindcã presupuneau o legãturã
între gentili ºi pãmânt, care de mult încetase. Rãmãsese regiunea, dar oamenii se
mutau din loc în loc. Se lua deci împãrþirea regiunilor ca punct de plecare ºi cetã-
þenii furã lãsaþi sã-ºi îndeplineascã drepturile ºi datoriile publice, acolo unde se
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aºezau, fãrã a þine seama de gintã ºi trib. Aceastã organizare a supuºilor statului,
dupã ocalitãþi, este comunã tuturor statelor“50.

A doua caracteristicã a statului este, în opinia lui Engels, instituirea unei forþe
publice, care nu mai coincide direct cu populaþia ce se organizeazã ea însãºi ca
forþã armatã: „Aceastã putere publicã este în fiecare stat; ea constã nu numai din
oameni înarmaþi, ci ºi din alte lucruri, din închisori ºi aºezãminte de constrân-
gere de tot felul, de care habar n-avea societatea gentilicã“51.

Forþa publicã, întãritã continuu, cu rolul de a apãra privilegiile clasei domi-
nante, forþã denumitã stat este caracterizatã contradictoriu: pe de o parte ea pro-
vine din societate, fiind un produs al ei (factorul economic — plus-produsul în-
suºit de conducãtori conduce la divizarea în clase), pe de altã parte, se situeazã
deasupra societãþii, înstrãinându-se tot mai mult de ea. Alt aspect contradictoriu
rezidã din modul în care este descris aici rolul statului: el este un instrument de
exploatare a clasei asuprite52, dar statul stã deasupra societãþii. Or, plasarea sta-
tului deasupra societãþii, chiar ca forþã înstrãinatã de ea, induce ideea imparþia-
litãþii lui. Chiar Marx a avut tendinþa de a depãºi acest reducþionism societal ex-
trem în Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte, unde sugera cã statul
poate dobândi o relativã autonomie prin înclinaþia de a asigura echilibrul între
fracþiunile clasei conducãtoare aflate în competiþie. O serie de marxiºti occiden-
tali moderni, care-i include pe Poulantzas, Miliband, P. Anderson, G. Therborn,
M. Carnay º.a., pornesc de la acest statut (de relativã independenþã) al statului
ºi încearcã sã explice statul modern al bunãstãrii: „Aceºti teoreticieni argumen-
teazã cã relativa autonomie a statului îi permite acestuia sã-ºi facã drum cu forþa
printre mãsurile bunãstãrii incluse în dobânda pe termen lung a capitalului, astfel
încât ambele sã asigure stabilitatea ºi sã creeze o forþã de muncã calificatã ºi pro-
ductivã“53.

Dar nici Engels, nici Lenin, nici seria interminabilã a celor desemnaþi ca re-
prezentând, prin discursurile ideologice, autori care au contribuit la dezvoltarea
creatoare a marxismului n-au luat în calcul ideea lui Marx din Optsprezece
Brumar, ci au insistat pe esenþa de clasã a statului. Pentru întrebuinþarea forþei
publice speciale sunt necesare birurile ºi datoria publicã — cel de-al treilea ele-
ment invocat de Engels în apariþia ºi menþinerea statului: „Pentru a menþine
aceastã putere publicã sunt trebuitoare dãri din partea cetãþenilor — biruri. Aces-
tea erau cu totul necunoscute în societãþile gentilice. Noi însã ºtim cât ne-am
sãturat de ele. Cu propãºirea civilizaþiei, nici birurile nu mai ajung: statul trage
poliþe asupra viitorului, face datorii publice ºi despre aceasta ne-ar putea istorisi
multe bãtrâna Europã“54.

Esenþa statului ca instrument de exploatare se manifestã atât în plan econo-
mic, cât ºi în plan politic. Sunt situaþii în care, urmare a unui echilibru ce se poate
institui în cadrul structurii clasiale, puterea statului dobândeºte pentru un scurt
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timp o anumitã independenþã faþã de toate clasele: „Fiindcã statul s-a nãscut din
trebuinþa de a þine în frâu antagonismele între clase; fiindcã, însã, în acelaºi timp
a luat naºtere în mijlocul conflictelor între clase, de aceea este de regulã al celei
mai tari clase, dominatoare economiceºte, care prin mijlocirea lui ajunge ºi clasa
stãpânitoare politiceºte ºi astfel capãtã noi mijloace pentru îngenunchierea ºi ex-
ploatarea clasei apãsate. Astfel, vechiul stat era înainte de toate statul stãpânitor
de robi, pentru þinerea în jug a acestora, precum statul feudal a fost statul nobi-
limii pentru þinerea în ascultare a þãranilor ºerbi ºi iobagi, iar statul reprezentativ
modern este instrumentul de exploatare a muncii de cãtre capital. În mod excep-
þional însã se ivesc perioade în care clasele în luptã îºi þin echilibrul aºa de bine
una faþã de alta, încât puterea statului ca mijlocitoare aparentã capãtã pentru mo-
ment o anumitã neatârnare faþã de ele. Aºa monarhia absolutã din veacul al
XVII-lea ºi al XVIII-lea, care þinea în cumpãnã nobilimea ºi burghezia, aºa
bonapartismul din timpul ºi mai ales celui de al doilea imperiu francez, care se
slujea de proletariat împotriva burgheziei ºi de burghezie împotriva proletariatu-
lui“55.

În concepþia marxiºtilor, istoria nu reprezintã altceva decât lupta de clasã, iar
proprietatea, izvor al acestei lupte. Legitim nu este dreptul de proprietate (idee
care apare ºi la J. J. Rousseau), ci lupta claselor dominate pentru deposedarea
proprietarilor. Exemplele pe care le pune în discuþie Engels mai sus cu titlu de
excepþie (perioade de echilibru istoric) sunt, în fapt, aspecte ce-i contrazic con-
cepþia despre stat, dovedind inconsistenþa justificãrilor. Instrumente democra-
tice, precum votul universal, reprezintã, în opinia lui Engels, tot instrumente de
dominaþie, specifice de aceastã datã societãþilor moderne. De altfel, întreaga
analizã pe care marxiºtii o fac statului este subordonatã unui scop declarat: nece-
sitatea instaurãrii statului dictaturii proletariatului.

Fãcând referiri la Manifestul Partidului Comunist, care pune deschis proble-
ma necesitãþii distrugerii aparatului de stat burghez, Lenin spune: „Manifestul
Comunist face un bilanþ genial al istoriei, bilanþ ce ne obligã sã vedem în stat un
organ al dominaþiei de clasã, dând naºtere urmãtoarei concluzii necesare:
proletariatul nu poate doborî burghezia fãrã a fi cucerit mai întâi puterea politicã,
fãrã a fi cãpãtat în mâini puterea politicã, fãrã a fi transformat statul în proletariat
organizat ca clasã dominantã — care stat proletar îºi va începe, odatã dupã iz-
bândã, procesul pieirii sale, cãci în societatea lipsitã de contradicþii de clasã,
statul e de prisos ºi cu neputinþã“56.

Previziunile întemeietorilor marxismului cu privire la stat vor fi analizate în
paginile urmãtoare. Aici semnalãm pledoaria lor pentru o revoluþie a proletaria-
tului care sã ducã la sfãrâmarea aparatului de stat burghez în virtutea tezei cã
problema oricãrei revoluþii este problema cuceririi puterii politice în stat. Revo-
luþia proletarã are menirea înlocuirii statului burghez cu „statul — proletariat or-
ganizat ca ºi clasã dominantã“, viziunea lui Marx despre stat fiind într-o conti-
nuã fluctuaþie în intervalul scurs de la apariþia Manifestului Comunist pânã la
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Optsprezece Brumar. Fãcând o analizã a revoluþiei din Franþa (1848 — 1851),
Marx formuleazã concluzii universale (dintr-un eveniment singular). Astfel, el
vorbeºte despre puterea parlamentarã ºi puterea executivã ca douã puteri concu-
rente, cea de-a doua având misiunea de a o rãsturna pe prima, în scopul centra-
lizãrii forþei guvernamentale. În acelaºi timp, Marx reproºeazã Revoluþiei fran-
ceze faptul cã a perfecþionat aparatul de stat, în loc sã-l sfãrâme. De aceea, pro-
letariatul, cucerind puterea politicã, nu trebuie sã preia aparatul de stat burghez,
ci, în mod necesar, sã-ºi construiascã un aparat propriu. Abilitatea marxiºtilor
este azi notorie. Pe de o parte, vorbesc despre învãþãtura lor ca fiind singura con-
cepþie cu caracter ºtiinþific despre societate, tocmai prin soluþiile pe care le pro-
pune, pe de altã parte, diferite adevãruri pe care le decreteazã ca având valabi-
litate universalã sunt reformulate în funcþie de context. Exemplul Comunei din
Paris este aici edificator: în ultima prefaþã la ultima ediþie germanã a Manifes-
tului Comunist, semnatã de Marx ºi Engels (apãrutã la 24 iulie 1872), se recu-
noaºte cã programul respectiv devenise, în parte, învechit. Preluând ºi o expresie
din Rãzboiul civil din Franþa, cei doi scriu: „...în special Comuna a dovedit cã
(urmeazã preluarea expresiei din lucrarea lui Marx) «clasa muncitoare nu poate
pune pur ºi simplu stãpânire pe maºina de stat existentã, pentru a o pune în
miºcare în vederea propriilor lor scopuri»“. Adicã, pe de o parte, este criticat sta-
tul burghez, în virtutea caracterului sãu de clasã, pe de altã parte, proletariatul,
clasã pentru care cei doi militeazã, trebuie sã-ºi construiascã propriul mijloc de
reprimare: „un mijloc de reprimare a fostei minoritãþi exploatatoare de cãtre
fosta majoritate exploatatã“.

Problema revoluþiei proletariatului nu este separatã de problema statului la
nici unul dintre fondatorii marxismului, nici la Lenin sau la exegeþii acestora. ªi
aceasta, pentru cã revoluþia proletariatului este consideratã un preambul pentru
statul dictaturii acestei clase, aºa cum instaurarea statului de dictaturã a prole-
tariatului este pretextul revoluþiei. În 12 aprilie 1871, adicã în timpul Comunei
de la Paris, Marx se justifica în faþa unui colaborator al sãu pe nume Kugelman:
„Dacã vei rãsfoi ultimul capitol al lui «18 Brumar» al meu, vei vedea cã eu afirm
cã viitoarea încercare a revoluþiei franceze nu va fi ca pânã acum trecerea maºi-
nãriei birocratico-militare dintr-o mânã într-alta, ci sfãrâmarea ei ºi în aceasta
constã actul pregãtirilor oricãrei revoluþii cu adevãrat populare pe continent“.
Termenul sfãrâmare utilizat fãrã reþineri de cãtre marxism nu exprimã doar in-
tensitatea, ci induce ideea justificãrii violenþei, pânã la urmã, legitimitatea ei. Iar
introducerea ideii cã prin derularea sa revoluþia popularã este opusã revoluþiei
burgheze (revoluþia popularã începe prin cucerirea puterii politice ºi se continuã
prin cucerirea puterii economice) nu reprezintã altceva decât o recunoaºtere a
slãbiciunilor propriei teorii încercându-se o forþare a mersului istoriei. Este aban-
donatã aici chiar ºi acea idee consideratã esenþa progresului social: legea concor-
danþei relaþiilor de producþie cu caracterul ºi nivelul de dezvoltare al forþelor de
producþie, care explica progresul prin dezvoltarea mai rapidã a mijloacelor de
muncã. Cãci socializarea forþelor de producþie în capitalism nu este consideratã
posibilã pretutindeni, factorul economic utilizat drept argument în trecerea de la
o orânduire veche la una nouã, superioarã, fiind abandonat în favoarea facto-
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rului politic. Apoi, artificiile cu privire la fundamentarea ºtiinþificã a conºtiinþei
proletariatului utilizate pentru justificarea rolului conºtiinþei sociale în schim-
barea existenþei tocmai ca urmare a devansãrii celei de pe urmã de cãtre con-
ºtiinþa înaintatã a proletariatului schimbã chiar sensul determinismului social pe
care Marx l-a impus în analiza istoriei. Iar graniþa dintre teorie ºi ideologie este
bulversatã, cu toate eforturile marxiºtilor de justificare a caracterului de unicã
concepþie ºtiinþificã despre lume ºi viaþã a ideologiei proletariatului.

Prin ce trebuie sã fie înlocuitã maºina de stat sfãrâmatã? La aceastã întrebare
rãspunsul este nesigur. Dacã în 1847, în Manifestul ComunistMarx ºi Engels au
dat un rãspuns ambiguu, indicând sarcinile, nu ºi mjloacele înfãptuirii acestora,
dupã Comuna din Paris rãspunsul este circumscris scopului formulat: pentru
început maºina de stat sfãrâmatã va fi înlocuitã prin statul de dictaturã a
proletariatului, o formã nouã de organizare a acestei clase, formã instituitã prin
desfiinþarea parlamentarismului, nimicirea statului parazit în numele cuceririi
democraþiei. Engels dã ºi soluþii concrete — banale ca formã de realizare, dar
demolatoare prin conþinutul ºi consecinþele lor: deposedarea proprietarilor de
propriile lor bunuri. Astfel, pornind de la insuccesele comunarzilor, vorbind de-
spre problema locuinþelor (în 1872), scria: „...Un lucru este cert ºi anume cã de
pe acum existã în marile oraºe destule case de locuit, pentru ca imediat, printr-o
folosire raþionalã a acestora, sã poatã fi suplinitã lipsa realã a acestora. Acest
lucru poate fi fãcut fireºte numai prin aproprierea actualilor proprietari ºi prin
instalarea în aceste case a celor lipsiþi de adãpost sau a muncitorilor înghesuiþi
peste mãsurã în locuinþele lor de pânã acum. ªi imediat ce va fi cucerit proleta-
riatul puterea politicã, o asemenea mãsurã dictatã de interese de utilitate publicã
va fi tot atât de uºor de înfãptuit ca ºi toate aproprierile ºi încartiruirile ce sunt
fãcute de cãtre statul actual“57. Exproprierile în numele intereselor de utilitate
publicã nu se limiteazã doar la locuinþe, fapt realizat, de altfel, din plin în statele
comuniste. Continuând critica la adresa lui Proudhon, realizatã de cãtre Marx în
Mizeria filosofiei. Engels enumera ºi alte transformãri pe care noul tip de stat
trebuie sã le înfãptuiascã: „Trebuie sã se constate de altfel cã luarea realã în stã-
pânire a tuturor instrumentelor de muncã, luarea în stãpânire a întregii industrii
de cãtre poporul muncitor, este direct contrarie rãscumpãrãrii proudhoniste. Prin
aceasta din urmã fiecare lucrãtor în parte devine proprietarul locuinþei, al gos-
podãriei þãrãneºti ºi al uneltei de muncã; prin cea dintâi poporul muncitor rãmâ-
ne proprietar colectiv al caselor, al fabricilor ºi al instrumentelor de muncã; iar
folosirea acestora, cel puþin în epoca de tranziþie, nu prea va fi lãsatã indivizilor
sau asociaþiilor fãrã a li se cere acoperirea cheltuielilor. Tot aºa precum desfiin-
þarea proprietãþii funciare nu presupune desfiinþarea rentei funciare, ci trecerea
acesteia, într-o formã ce-i drept modificatã, în mâna societãþii. Luarea realã în
stãpânire nu exclude deloc instrumentele de muncã de cãtre poporul muncitor,
prin urmare menþinerea luãrii ºi dãrii în chirie“58.
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Aici sunt prefigurate cele douã mari obiective ale statului criminal: confisca-
rea bunurilor, sub forma deposedãrii prin coerciþie a proprietarilor (aºa-numitele
naþionalizãri ale principalelor mijloace de producþie) ºi distrugerea proprietãþii
private. Un atentat la drepturile fundamentale ale individului ºi la ordinea de
drept tradiþionalã. Pledoaria pentru proprietatea cu subiect colectiv contravine
atât concepþiei lui Locke cu privire la izvorul proprietãþii (munca), cât ºi concep-
þiei lui Hobbes privitoare la noua artã politicã.

Ce reprezintã statul proletariatului ºi care este raportul sãu cu libertatea indi-
vidualã poate fi observat din scrisoarea lui Engels cãtre Bebel (18/28 martie
1875), scrisoare care, se pare, a fost publicatã pentru prima datã de Bebel în vo-
lumul al doilea al memoriilor sale Din viaþa mea, apãrut în 1911, deci dupã 36
de ani de la expediere. Criticând acelaºi proiect al programului de la Gotha, pe
care îl criticase ºi Marx (Critica programului de la Gotha ºi vestita scrisoare
cãtre Bracke), Engels preciza: „Statul popular liber e transformat în stat liber.
Dupã înþelesul gramatical al acestor cuvinte, un stat liber este acel stat care e
liber în raport cu cetãþenii sãi, adicã un stat cu guvernare despoticã. Ar trebui sã
se termine cu toatã aceastã vorbãrie despre stat mai ales acum dupã Comunã,
care n-a mai fost stat în înþelesul propriu al cuvântului. Anarhiºtii ne-au scos
ochii cu — statul popular — deºi deja lucrarea lui Marx împotriva lui Proudhon
ºi apoi — Manifestul Comunist — au spus în mod explicit cã prin introducerea
orânduirii socialiste, a societãþii, statul se dizolvã ºi dispare de la sine. Deoarece
— statul — este numai o instituþie tranzitorie — de care sã te serveºti în luptã —
în revoluþie — pentru a-þi þine la pãmânt adversarul prin forþã, este curatã absur-
ditate sã se vorbeascã de statul popular liber. Atâta timp cât proletariatul mai fo-
loseºte statul, el nu îl foloseºte în interesul libertãþii, ci pentru a-ºi þine la pãmânt
adversarii, iar de îndatã ce poate fi vorba de libertate, statul înceteazã de a mai
fiinþa ca atare. Noi am propune, de aceea, sã fie pus pretutindeni în locul cuvân-
tului stat, cuvântul: — comunitate — (Gemeinwesen), minunat, vechi cuvânt ger-
man, ce corespunde cuvântului francez — comunã“ (pagina 322 a originalului
german).

Atât Marx, cât ºi Engels se aºteptau la distrugerea capitalismului într-un vii-
tor previzibil, ca rezultat al activitãþilor proletariatului, precum ºi a cãderii în de-
suetudine a instituþiilor statului capitalist. Ei considerau cã revoluþia proletaria-
tului va izbândi în statele cele mai dezvoltate din punct de vedere economic ºi
aici dispariþia conflictului de clasã ºi a claselor sociale va conduce la dispariþia
statului (formulare apropiatã visului liberal al lui Spencer).

S-a putut desprinde pânã aici ideea cã statul, din perspectivã marxistã, este o
instituþie socialã, cu caracter concret istoric. Din aceeaºi perspectivã, orice fe-
nomen istoric presupune apariþia sa pe o anumitã treaptã a dezvoltãrii societãþii
umane, urmare a unor cauze ºi condiþii proprii ºi dispariþia lui treptatã, în evo-
luþia unor tendinþe ºi procese, odatã cu dispariþia lui totalã, în evoluþia unor
tendinþe ºi procese, odatã cu dispariþia cauzelor ºi condiþiilor care l-au generat.

Înþelegerea modului în care marxismul a pus problema viitorului statului
solicitã surprinderea a încã douã aspecte:
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• primul este legat de modalitatea în care ideologia marxistã a prezentat rolul
ºi evoluþia statului în prima fazã a formaþiunii comuniste — socialismul;

• cel de-al doilea presupune surprinderea semnificaþiei pe care Engels a dat-o
pieirii statului.

Trebuie precizat cã deºi marxiºtii s-au strãduit sã formuleze rãspunsuri la
aceste probleme, s-a ajuns la susþinerea unei teze contradictorii: statul se va dez-
volta ºi-ºi va amplifica funcþiile (economico-organizatorice, cultural-educative,
de apãrare a ordinei socialiste — în plan intern, relaþii preferenþiale în plan ex-
tern) în socialism, pentru ca, dupã aceastã dezvoltare, sã disparã în ceea ce ei nu-
meau comunismul deplin. Deci, un fel de dispariþie prin creºtere.

Astfel, în perioada de înfãptuire a transformãrilor pe care le necesitã revolu-
þia socialistã, ca ºi în procesul de trecere a societãþii la comunism, statul îºi
dezvoltã o serie de particularitãþi, în corespondenþã cu esenþa pe care o are. El
fiind principalul instrument de construcþie a socialismului ºi comunismului într-
un anumit teritoriu. Argumentul marxiºtilor privind necesitatea obiectivã a creº-
terii rolului statului în prima fazã a societãþii comuniste este reprezentat de com-
plexitatea factorilor interni ºi externi. În plan intern, în numele luptei de clasã,
statul dictaturii proletariatului — cum s-a dovedit — duce o politicã criminalã
împotriva proprietãþii private ºi a proprietarilor, instituind teroarea de stat asupra
întregii populaþii. Este multiplicat sistemul de represiune atât în plan politic (des-
fiinþarea partidelor politice ºi instituirea mecanismului unic al partidului comu-
nist — stat, a „claselor exploatatoare“, a instituþiilor democratice etc.), cât ºi în
plan economic, administrativ, cultural, ideologic (statul preia toate mecanismele
de decizie, în numele principiului centralismului democratic care în fapt este un
supercentralism). Proprietatea privatã, libertãþile individuale, valorile tradiþio-
nale sunt suprimate. Sectoare economice prospere vor fi falimentate prin politici
centraliste ºi constrângeri juridice care fac din fiecare individ o fiinþã dependentã
în mod absolut de mecanismul etatic. Chiar dacã procese precum confiscarea
proprietãþii, colectivizarea agriculturii, dirijismul economic etc. au avut ºi parti-
cularitãþi, esenþa lor, ca ºi consecinþele au fost aceleaºi, ele reprezentând formule
prin care dictatori precum Lenin, Stalin, Hruºciov, Brejnev, Gheorghiu-Dej,
Ceauºescu, Kim Ir Sen, Tito, Kadar, Jivkov, Mao, Castro, Ho ªi Min, Honecker,
Gomulka º.a. au considerat sã aplice creator ideologia lui Marx cu privire la stat.

În încheierea capitolului Statul creator al omului nou, Chantal Millon-Delsol
scrie: „Astãzi suntem siguri cã o tentativã de a ajunge la societatea comunistã nu
se poate realiza decât prin teroare. Cu siguranþã cã Marx nu trãsese aceastã con-
cluzie, deoarece el nu-ºi considera previziunea ca o utopie. Între Marx ºi Lenin
nu existã nici continuitate implacabilã, dar nici rupturã. Existã explozia catego-
riei imposibilului, pe care doar istoria o poate demonstra în mod irefutabil“59. În
ce ne priveºte, putem spune cã existã o multitudine de aspecte ce demonstreazã
continuitatea, diferenþele între punctele de vedere exprimate, de pildã, în Mani-
festul Comunist, Optsprezece Brumar... sau Mizeria filosofiei, pe de o parte, ºi
Statul ºi revoluþia, Un pas înainte, doi paºi înapoi, Imperialismul, stadiul cel mai
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înalt al capitalismului nu reprezintã decât încercãri de eliminare a aspectelor
utopice.

ªi în plan extern statul dictatorial al proletariatului îºi avea imperative în
numele cãrora se întãrea; existenþa statelor democrate reprezenta un pericol pen-
tru „socialismul înfãptuit“, ceea ce a condus la investiþii uriaºe în înarmare, dar
ºi la expansiuni teritoriale (politica imperialã a fostei URSS, politica Chinei în
raporturile cu Vietnamul, expansiunea Vietnamului de Nord asupra Vietnamului
de Sud ºi asupra Cambodgiei, represiunile blocului militar denumit Tratatul de
la Varºovia etc.).

Revenind la problema viitorului statului, trebuie sã reamintim faptul cã Fr.
Engels fãcea distincþie între desfiinþarea ºi pieirea acestuia.

Prin desfiinþarea statului, Engels înþelegea ceea ce Marx numea sfãrâmarea
statului burghez: „Proletariatul preia puterea de stat ºi preface întâi mijloacele
de producþie în proprietate de stat. Prin aceasta el se desfiinþeazã însã pe sine
însuºi ca proletariat, el nimiceºte prin aceasta toate deosebirile ºi antagonismele
de clasã, ºi totodatã statul ca stat“60 (sublinierile ne aparþin). Deci, este vorba de
ceea ce în concepþia noastrã reprezintã statul modern, iar în concepþia marxiºti-
lor, statul bazat pe exploatare, statul ca instrument de constrângere ºi reprimare
a majoritãþii exploatate, de cãtre minoritatea exploatatoare.

Cuvântul pieire vizeazã problema pusã în discuþie — cea a viitorului statului.
Vorbind despre pieirea statului sau, mai pitoresc, despre adormirea lui, Engels
se referã categoric la perioada posterioarã revoluþiei socialiste — ca revoluþie a
proletariatului. Dar aceastã revoluþie este consideratã de marxiºti continuã, întru-
cât ea trebuie sã producã trecerea la comunismul deplin, deci nu doar la socia-
lism (ca primã fazã a comunismului). Aºadar, pieirea statului se va produce într-o
societate imaginarã. „Statul — scria Engels — nu este deci pe lumea asta, din
vecie. Au fost societãþi care au trãit fãrã dânsul, care n-au avut nicio idee despre
stat ºi puterea lui. Pe o anumitã treaptã a dezvoltãrii economice, care numaidecât
a adus cu sine despãrþirea societãþii în clase, ajunse statul o necesitate a acestei
despãrþiri. Acum ne apropiem cu paºi repezi de o treaptã de dezvoltare a produc-
þiei, pe care existenþa acestor clase nu numai cã înceteazã a fi o necesitate, dar ºi
devine o adevãratã piedicã a producþiei. Ele vor dispãrea, tot aºa de neînlãturat
cum au luat naºtere. Societatea care organizeazã reproducþia pe temelia asocia-
þiei libere ºi egale a producãtorilor, aruncã maºina statului acolo unde se cuvine
sã stea: în muzeul de antichitãþi, lângã furca de tors ºi toporul de bronz“61.

Chiar dacã ceea ce exegeþii au numit previziuni reprezintã mai degrabã o fra-
zelogie lipsitã de conþinut, dar cum s-a dovedit, cu impact social larg, nu consi-
derãm lipsitã de interes continuarea acestei analize, întrucât problema „pieirii“
statului ascunde un scop extrem de dãunãtor: nivelarea absolutã a societãþii. Cãci
dispariþia claselor ºi categoriilor sociale se va realiza, în opinia succesorilor lui
Marx (îndeosebi a celor care au condus þãrile blocului comunist), prin ºtergerea
treptatã a deosebirilor dintre acestea, mai concret spus, prin nivelarea totalã a
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indivizilor (omogenizarea socialã), lupta de clasã având un rol determinant: dis-
trugerea intelectualitãþii ºi a liberilor profesioniºti.

De bunã seamã cã pieirea statului este o aberaþie, chiar dacã luãm în calcul
un singur aspect: factorii externi. Aberaþia se dovedeºte cu atât mai mult, cu cât
ni se dezvãluie ce reprezintã sintagma comunismul deplin pentru Engels, pentru
leninism ºi alte isme falimentare. Aceasta, pentru cã problema viitorului statului
nu vizeazã constituirea unor insule de comunism, ci o universalizare a acestui tip
utopic de societate; comunismul deplin ar presupune ca pe întregul glob pãmân-
tesc sã nu mai existe þãri capitaliste ºi socialiste, ci toate sã devinã comuniste
(fãrã a lua în calcul datele oferite de antropologie, nu putem sã nu punem în evi-
denþã lipsa oricãrui temei ºtiinþific în schiþarea unui asemenea proiect de nivelare
universalã).

Este surprinzãtor cã aceastã aberaþie a fost teoretizatã de cãtre mai mulþi
autori autodeclaraþi marxiºti, chiar la nivelul anilor ‘70 ai secolului al XX-lea.
Evidenþiem aici asemenea puncte de vedere, prin câteva exemple.

Astfel, P. Vranicki, în a sa Istorie a marxismului, scrie: „Sã nu uitãm însã cã,
atunci când vrem sã punem problema în spiritul ideilor lui Engels, soluþia nu
poate fi decât una: în cursul procesului de dispariþie a statului, socialismul tre-
buie sã transforme organele de planificare din organe de stat (deci publice) în or-
gane sociale. Societatea, ºi nu statul, trebuie sã reglementeze tot mai mult rapor-
turile între oameni. În acest scop, pentru a asigura controlul mereu mai conºtient
ºi soluþia cea mai raþionalã pentru toate opoziþiile ºi conflictele posibile, trebuie
sã se creeze organe sociale dezvoltate complexe, dotate ºtiinþific — consilii, in-
stitute etc. care, pe baza celor mai largi posibilitãþi de analizã ºi infomare ºtiin-
þificã, sã constituie factorul hotãrâtor în acþiunile colective“62. Soluþia lui Vra-
nicki nu schimbã cu nimic fondul problemei referitoare la pieirea statului întru-
cât aceste organisme sociale despre care vorbeºte nu pot fi instituite ºi, mai ales,
nu-ºi pot exercita autoritatea (chiar epistemicã) fãrã o altã autoritate, care, la ne-
voie, apeleazã la coerciþie. Apoi, controlul social despre care vorbeºte Vranicki
nu reprezintã altceva decât o modalitate de exercitare a dictaturii populare. Iar
problema unui nivel de conºtiinþã care sã permitã participarea în bloc la decizile
majore este asemãnãtoare cu ideea „nivelului de conºtiinþã“ care sã permitã o
repartiþie dupã nevoi în baza utilizãrii de cãtre fiecare a maximului de capacitãþi.

Este remarcabil punctul de vedere exprimat încã din anul 1970 de cãtre A.
Busuioc , care, într-un articol intitulat Engels ca istoric ºi teoretician al statului,
abordeazã problema pieirii statului dintr-o perspectivã remarcatã ºi de marxistul
italian Giuseppe Prestipino. Ea susþine cã formula engelsianã este depãºitã întru-
cât cercetãrile de etnografie ºi antropologie nu valideazã multe ipoteze ale lui
Morgan ºi Engels: pe de o parte, aceste cercetãri nu îngãduie identificarea orga-
nizãrii politice cu instituþia statului ºi, pe de altã parte (ºi în consecinþã), atestã
faptul cã unele forme de organizare politicã existã înainte de instituirea proprie-
tãþii private63.
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Apoi, în lucrarea Naturã ºi societat, Giuseppe Prestipino propune o regândire
a unor concepte elaborate de cãtre Marx ºi Engels ºi verificarea acestora în funcþie
de conþinutul epocii contemporane.Acest aspect este pus în evidenþã prin capito-
lul VIII intitulat Despre ipoteza pieirii statului: gestiunea de stat a proprietãþii
„generale“; unde face eforturi pentru o argumentare a ipotezei lui Engels adu-
când în discuþie opinii exprimate de cãtre Marx, Engels, Lenin, Stalin, Gramsci,
Mºcedlov, Fedoseev, Vranicki, Busuioc, Rossi º.a. Deºi Prestipino lasã fãrã rãs-
puns problema viitorului statului, el se declarã de acord, în multe privinþe, cu
Marx ºi Engels. Iatã un exemplu: „În acest sens, clasicii aveau dreptate când afir-
mau cã gestiunea comunistã a treburilor publice va marca ºi sfârºitul demo-
craþiei. Aveau dreptate, dacã este adevãrat cã democraþia, la fel cu celelalte for-
me tradiþionale de guvernare, postuleazã un consens social preventiv cu privire
la «persoane» (delegaþia: ºi în democraþia directã, ca act de încredere în propu-
nerile «persoanelor») ºi nu un acord — dezacord social ulterior cu privire la «lu-
cruri» (experimentarea: adicã ratificarea sau revocarea, din partea destinatarilor
a ceea ce poate fi ratificat sau revocat numai în cursul unui proces sau la capãtul
lui), precum ºi dacã este adevãrat cã orice practicã a consensului prezumtiv la
persoane este însoþitã, în diverse proporþii, de forme estetizante sau ideologi-
zante de pseudoºtiinþã sau pseudolegalitate“64.

Ceea ce este de reþinut în privinþa abordãrii statului de pe poziþiile marxis-
mului este faptul cã nu toate concepþiile de stânga se identificã cu ideologia
elaboratã de cãtre Marx, Engels, Lenin ºi maximizatã de cãtre succesori. Socia-
lismul — ca ideologie — se origineazã în marxism, dar el îmbracã o varietate de
forme între linia promovatã de Marx ºi miºcarea comunistã ºi linia social-demo-
craþiei.

Apoi, nu numai marxismul, ci ºi alte orientãri de gândire politicã dovedesc
unele insuficienþe ale liberalismului, afirmând cã „principiile liberale — aloca-
rea valorilor ºi resurselor exclusiv prin mecanismele pieþei libere, negarea scopului
redistributiv al statului, negarea unor scopuri generale ale comunitãþii (statului),
alãturi de cele pur individuale— reprezintã absolutizarea ºi generalizarea preferin-
þelor anumitor indivizi ºi anumitor clase sociale (clasa posesorilor de capital)“65.

Concepþiile social-democrate despre statul actual sunt mult mai nuanþate; ele
nu mai promoveazã dirijismul economic exacerbat ºi nu mai vãd în stat o provi-
denþã care eliminã inegalitãþile sociale, garantând fericirea tuturor, dar acordã
statului prerogative mai ample decât liberalismul clasic. Astfel, în conformitate
cu opinia lui Anthony Giddens, exprimatã în cartea sa A treia cale, prin care
încearcã sã ofere soluþii pentru criza statului bunãstãrii/asistenþei sociale, formu-
lând rãspunsuri la unele dileme ale social-democraþiei postthatcheriste, statul nu
poate rãmâne indiferent la o multitudine de provocãri. „Temele sfârºitului poli-
ticii ºi ale sufocãrii statului de cãtre o piaþã globalã au devenit prezente în
literatura recentã — scrie analistul britanic — încât meritã sã reiterãm ceea ce
poate guvernul sã realizeze în lumea contemporanã. Guvernul existã pentru:
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— a oferi mijloace de reprezentare diferitelor grupuri de interese;
— a realiza un forum pentru reconcilierea pretenþiilor concurente ale acestor

grupuri de interese;
— a crea ºi proteja o sferã publicã deschisã, în care poate fi întreþinutã dezba-

terea neîngrãditã a problemelor politice;
— a oferi o diversitate de bunuri publice, inclusiv forme de securitate colec-

tivã ºi asistenþã;
— a reglementa pieþele în interes public ºi pentru a promova competiþia pe

piaþã acolo unde existã ameninþarea monopolului;
— a promova dezvoltarea activã a capitalului uman prin intermediul rolului

central pe care îl are sistemul de învãþãmânt;
— a susþine un sistem eficient de justiþie;
— a avea un rol economic direct, ca prim patron, în intervenþia macro ºi micro-

economicã ºi de asemenea pentru a furniza infrastructura;
— având un scop civilizator, guvernul reflectã larg normele ºi valorile pãs-

trate, dar poate ajuta ºi la formarea lor, prin sistemul de învãþãmânt ºi altele;
— a promova alianþele regionale ºi transnaþionale ºi a materializa idealurile

globale“66.
Prin urmare, guvernarea, ca ºi statul, sunt indispensabile ºi în modernitatea

târzie.
Am prezentat succint douã concepþii clasice despre stat — liberalismul ºi

marxismul (în care se origineazã social-democraþia). Conservatorismul — a
treia concepþie, la fel de importantã — face obiectul unor analize viitoare.
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