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O perspectivă weberiană  
asupra proceselor de transformare 

din Estul Europei 
(Abstract) 

The complex character of the transformation processes from Central and 
Eastern Europe received different political solutions like the promotion 
of free initiative and individualism or a much more important role of the 
state imposed by the task of a better management of social problems. The 
complexity of the transformations is explained by the dual character of 
the transition from the authoritarian state to a democratic one and from 
the state-owned economy to a market economy. 
Some authors are using the method of scenarios to give an answer to the 
common problems encountered by the countries from this area, but the 
its epistemological value is quite limited. 
The understanding of the new social context benefited also from the 
weberian paradigm of power, specific relation between the rulers and 
ruled, charismatic legitimation of the power in societies in change and 
social action tipology. 
The assessment of the evolution of power in the communist period is 
using the routinization of charisma to demonstrate the delegitimation 
process of the communist ideal and the preparation for the transition to 
democracy. 
 

 
 

Analiza proceselor economice, 
sociale şi politice din ţările central- şi est-
europene după 1989 reprezintă o pro-
vocare pentru cercetătorii din domeniul 
ştiinţelor sociale. Tranziţia ca proces atât 
economic şi tehnic, dar şi unul socio-
politic, implicaţiile profunde asupra 
structurii grupale a societăţii şi mobilităţii 
sociale, profesionale şi geografice, a 
calităţii vieţii în general, relaţia acestui 
proces de schimbare socială cu structura 
puterii şi a dinamicii acesteia reprezintă 
probleme comune mai multor ţări din 
această parte a Europei, tratate însă prin 
soluţii politice diferite. Ele pleacă de la 
promovarea liberei iniţiative şi a indi-

vidualismului până la afirmarea necesi-
tăţii exercitării unui control politic 
evident, fapt motivat prin concepţii ce se 
bazează pe teza potrivit căreia în 
perioada de tranziţie la economia de 
piaţă rolul statului trebuie să fie mai mare 
astfel încât acesta să poată face faţă unor 
disfuncţii ce pot complica dificilul proces 
al tranziţiei. 

Mulţi cercetători şi-au fixat drept 
obiectiv examinarea cauzelor care au 
făcut ca transformările economice şi 
politice din ţările post-socialiste să fie 
însoţite de deteriorarea standardelor de 
viaţă. Adesea, acest obiectiv a fost 
corelat cu analiza anumitor abstacole – 
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mentale, culturale, economice, politice – 
care au condus la o implementare plină 
de dificultăţi a proceselor legate de 
tranziţie, a cărui complexitate ţine, 
printre altele, de caracterul dual al 
transformărilor, de la regimuri politice 
autoritare sau dictatoriale la democraţie 
şi de la o economie centralizată la una de 
piaţă.  

Din această perspectivă se pot 
înţelege opiniile unor autori ca Jan 
Dellenbrant şi Staffan Marklund ce 
consideră că numai o politică de tranziţie 
care să pună un accent mai mare pe 
protecţia socială poate preveni revenirea 
sistemelor politice autoritare, având în 
acelaşi timp posibilitatea de a evita 
apariţia unor conflicte sociale sau de 
natură etnică.1 

Pe aceeaşi linie, Deacon examinează 
greutăţile pe care le întâmpină funcţio-
narea democraţiei şi a societăţii civile din 
perspectiva acţiunii politice de promo-
vare a conceptului de dreptate socială.2  

Evoluţia posibilă a reformelor în 
Europa centrală şi de est a fost studiată şi 
prin metode comparative cu acele 
procese cu un conţinut similar din zona 
                                                           
1 S. Marklund, "Social Policy and Poverty in post-
totalitarian Europe", în Scandinavian Journal of Social 
Welfare, Munksgaard, Copenhaga, 1993 şi J.A. 
Dellenbrand cu "Democracy and Poverty. The 
Implementation of social reforms in the countries 
of central and Eastern Europe", în Scandinavian 
Journal of Social Welfare, Munksgaard, Copenhaga, 
1993. Analiza pragmatică a acestor autori ia în 
considerare politicile sociale în Europa centrală şi 
de est, actorii socio-politici ai reformei, mişcările 
sociale, rolul societăţii civile, activismul politic, 
pluralismul politic, consecinţele sociale ale 
proceselor de reformă, barierele ce stau în faţa 
reformei identificate de Dellenbraand în cultura 
politică autocratică, ortodoxie şi naţionalism. Aş 
dori să subliniez că nu subscriu manierei în care 
sunt prezenate ortodoxia şi naţionalismul. 
2 D. Deacon, "East-European Welfare: Past, 
Present and Future in comparative context", în 
The New Eastern Europe: Social policy, Past, Present 
and Future, Sage, London, 1992. 

Americii latine. În acest context, premisa 
de la care se porneşte este aceea potrivit 
căreia grupurile de ţări comparate s-au 
angajat într-un proces de democratizare 
concomitent cu încercarea de a-şi 
dezvolta sistemele economice. Complexi-
tatea evoluţiei se evidenţiază, odată în 
plus, prin aceea că mediul politic şi 
economic în care se desfăşoară asemenea 
procese este plin de tensiuni, fapt ce 
impune luarea în consideraţie a obliga-
tivităţii elaborării unor politici sociale 
capabile de a descuraja potenţialul desta-
bilizator al unor actori politici cu grad 
mare de radicalitate a revendicărilor 
politice.  

Adam Przeworski reţine ca sens 
major al orientării acţiunii politice a 
ţărilor din Europa centrală şi de est 
încercarea de apropiere de ţările Uniunii 
Europene, ceea ce echivalează cu 
stabilirea unor strategii de protecţie 
socială care să permită unui larg segment 
al populaţiei să trăiască peste limita 
nivelului de sărăcie.3 Acest element, 
alături de un nivel scăzut al şomajului şi 
inflaţiei ar permite obţinerea sprijinului 
politic al diverselor grupuri sociale 
pentru desfăşurarea graduală a refor-
melor.  

Metoda scenariilor nu lipseşte din 
diversele tentative de studiere a evoluţiei 
acestor ţări. În acest sens, Dellenbrant 
încearcă să evalueze direcţiile de dez-
voltare din acest spaţiu prin intermediul 
a două scenarii opuse cu o valoare 
epistemologică destul de redusă şi care 
reprezentă mai degrabă construcţii de 
genul „dacă... atunci...”. Asemenea mo-
dalităţi de predicţie a posibilelor schim-
bări sunt destul de frecvente în socio-

                                                           
3 Adam Przeworski, Democracy and the market: 
political and economic reforms in Eastern Europe and 
Latin America, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991. 
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logia şi politologia contemporană. 
Scenariul pozitiv porneşte de la premisa 
că dezvoltarea democraţiei şi a eco-
nomiei de piaţă vor continua să se afirme 
ceea ce conduce la ideea că şi sistemul 
politic va deveni din ce în ce mai stabil 
fiind în măsură să gestioneze o creştere 
economică cu efect favorizant asupra 
apropierii de ţările membre ale Uniunii 
Europene. În scenariul negativ apare 
autoritarismul politic şi anarhia econo-
mică, stoparea reformelor economice şi 
politice, precum şi un climat ce favo-
rizează manifestarea conflictelor sociale. 
În aceste modele de analiză se include şi 
problematica legitimităţii ca fundament 
al funcţionării unei puteri cu caracter 
democratic. Din perspectiva acestei 
problematici, principiul legitimităţii nu 
trebuie privit numai într-un cadru formal 
ca legitimare a puterii ce vine de la 
popor, dar şi într-un cadrul real ca 
eficienţă a exercitării puterii politice. 
Democraţia poate fi acceptată în 
principiu, dar în realitate se confruntă 
permanent cu efectele deciziilor şi 
acţiunilor cu caracter democratic. Una 
din paradigmele utilizate de sociologi şi 
politologi pentru studiul legitimităţii este 
aceea care rezultă din combinările cu 
polaritate opusă a relaţiilor dintre 
legitimitate şi eficacitatea conducerii. Aşa 
cum notează S.M. Lipset în „Political 
Man”, un sistem politic eficient dar 
ilegitim este mult mai instabil decât 
regimurile care au o eficienţă relativ 
scăzută dar o înaltă legitimitate. Pe de 
altă parte, „o eficienţă îndelungată (în 
actul guvernării) poate da legitimitate 
unui sistem politic”.4 Mai tranşant, 
Przeworski consideră că „ceea ce 
contează pentru stabilitatea oricărui 

                                                           
4 S. M. Lipset, Political Man, Doubleday, Garden 
City, 1960, p. 82. 

regim nu este legitimitatea.... ci prezenţa 
sau absenţa alternativelor preferabile”5 .  

Caracterul complex al tranziţiei este 
subliniat şi de Giovanni Sartori prin 
interpretarea acesteia ca un proces cu 
două momente, primul în care se 
produce o ieşire din dictatură şi al doilea 
ca intrare într-o formă democratică de 
dezvoltare. Ieşirea reprezintă etapa cea 
mai simplă a acestui proces, iar intrarea 
se dovedeşte a fi cea mai complicată 
datorită rolului fundamental al tranziţiei 
economice. 6 

Accentul pus pe importanţa facto-
rului economic nu trebuie să pună în 
umbră alţi factori cum ar fi cel cultural, 
factorul religios şi chiar cel ideologic. Ei 
pot influenţa într-o manieră specifică 
evoluţia structurilor şi instituţiilor poli-
tice, funcţionalitatea lor, dar şi atitudinile 
şi valorile pe care acestea se bazează sau 
pe care le inspiră.  

Atunci când se evaluează procesele 
transformării în ţările post-socialiste, unii 
sociologi fac apel la teoria modernizării 
instituţionale potrivit căreia structurile 
sociale în aceste ţări se află într-un impas 
din perspectiva posibilităţilor de reglare 
socială ceea ce nu împiedică o potenţială 
capacitate de modernizare. Astfel, insti-
tuţiile modernizatoare aşa cum apar ele 
în cadrul real al pluralismului politic, în 
cel al democraţiei competitive şi al 
domniei legii şi economiei de piaţă pun 
în mişcare mecanismele structurale ale 
unei integrări moderne sociale, meca-
nisme ce constau în generalizarea valo-
rilor în planul acţiunii politice concrete, 
în procedee de combatere ale excluderii 
sociale şi de adaptare graduală. În ultimii 
                                                           
5 Adam Przeworski, Transitions from Authoritarian 
Rule: Comparative Perspectives, John Hopkins 
University Press, 1986, pp. 51-52. 
6 Giovanni Sartori, Rethinking Democracy: bad 
polity and bad politics, în International Social Science 
Journal, nr. 121, Basil Blackwell, UNESCO, Paris, 
1991. 
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ani, evenimentele din societăţile post-
socialiste din Europa, Asia şi chiar din 
America centrală au condus la apariţia 
unor termeni precum „tranziţia de la 
socialism la capitalism”, „restaurarea 
sistemului multipartidist”, „construirea 
societăţii civile”. Confluenţa acestor 
schimbări ridică un număr de întrebări 
referitoare la trecutul şi viitorul acestor 
ţări, la dinamica acestor schimbări. Înţe-
legerea acestor noi date sociale impune 
utilizarea unor paradigme diferite, una 
din ele fiind oferită de Max Weber mai 
ales de scrierile sale referitoare la putere, 
la relaţia dintre conducători şi conduşi, la 
legitimarea harismatică a puterii în 
momente de schimbare socială profundă 
şi tipologia acţiunii sociale.  

Strategia globală a dezvoltării pe 
baze democratice a acestor societăţi 
trebuie să răspundă şi la întrebarea: de ce 
s-a prăbuşit comunismul în Europa 

centrală şi de est? 
Lucian Pye, în cuvântarea sa de la 

Adunarea Asociaţiei americane de ştiinţe 
politice, descrie criza globală a comu-
nismului cu următoarele cuvinte: „aceste 
evenimente sunt uimitoare, dar în spatele 
lor se află forţe istorice ce determină 
crizele acute pentru toate regimurile 
autoritare... Conducerea dictatorială a 
eşuat în promisiunea sa de asigurare a 
eficienţei intenţionate în toate regiunile 
globului”7. Publicată în „American 
Political Science Review” nr. 84 din 
martie 1990, analiza lui Lucian Pye 
sugerează că prăbuşirea dictaturilor con-
temporane este determinată de impe-
rativele transformărilor macroeconomice 
ce au un caracter din ce în ce mai 
cuprinzător, imperative care solicită 
convergenţa cu modelele pluraliste ale 
societăţilor vestice. Studiul său des 

                                                           
7 Lucien Pye, "Political Science and the Crisis of 
Authoritarianism", în American Political Science 
Review, nr. 84, March, 1990. 

invocat „Political Science and the Crisis 
of Authoritarianism” sugerează faptul că 
toate aceste crize ale regimurilor autori-
tare se caracterizează printr-o ciocnire 
între cultura vestică a modernizării şi 
culturile politice naţionale, victoria unei 
forţe politice fiind condiţionată de 
specificul culturii politice.  

Analizele efectuate asupra societă-
ţilor totalitare cu caracter comunist au 
însă o vechime mult mai mare decât cele 
care încearcă astăzi să răspundă la 
întrebarea deja menţionată. Înainte de 
1945, temele unor cercetări referitoare la 
conducerea de tip comunist erau mai 
mult subiecte pentru ziaristică şi pentru 
istoriografie. Doar după cel de-al doilea 
război mondial cercetătorii din domeniul 
ştiinţelor sociale au încercat să formuleze 
unele explicaţii pentru fenomene ce 
prezentau unele similarităţi în Uniunea 
Sovietică, în comunismul sovietic şi în 
naţional-socialismul german. Apar treptat 
unele modele explicative furnizate de 
Hannah Arendt cu „The Origins of 
Totalitarianism” şi Karl Wittfogel cu 
lucrarea sa „Oriental Despotism: A 
Comparative Study of Total Power”. Al 
treilea model se găseşte la Reihardt 
Bendix în „Nation-building and 
Citizenship” care priveşte totalitarismul 
ca un rezultat al configuraţiilor spirituale, 
culturale ce proveneau din supravieţuirea 
tradiţiilor absolutiste germane şi ruseşti 
până în epoca industrializării.  

Una din cele mai influente para-
digme cu ajutorul căreia să se poată 
analiza dinamica societăţilor comuniste 
este asigurată de scrierile lui Weber. 
Weber recunoaşte autonomia nevoilor 
umane, faptul că liderii pot guverna 
numai dacă asigură celor supuşi condiţii 
materiale sau de ordin cultural. Con-
ceptul weberian de „Verwaltungsstab” 
poate fi folosit pentru înţelegerea 
partidului comunist şi a poziţiei lui 
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dominante. In acest tip de partid staff-ul 
nu este o clasă conducătoare ca în cazul 
acelei „ruling class” britanice de la 
jumătatea secolului al XIX-lea, ci o clasă 
politică integrată atât vertical cât şi 
orizontal. Cu alte cuvinte, acest aparat de 
partid are un set de interese comune ce 
decurg din poziţia lor asemănătoare în 
diviziunea muncii. În acelaşi timp, spre 
deosebire de membrii unor clase eco-
nomice cum ar fi aristocraţia şi bur-
ghezia, aparatul partidului comunist 
manifestă tendinţa de a se supune 
comenzilor şefului chiar atunci când 
acestea se dovedesc a fi împotriva 
intereselor materiale. Cercetătorii din 
domeniul sovietologiei şi a studiilor 
asupra comunismului au fost atraşi de 
aspectul salvator, harismatic al comu-
nismului. El se baza pe promisiunea într-
un univers perfect aşa cum era el 
articulat de liderii comunişti, profeţi ce 
priveau comunismul ca pe o mişcare ce 
duce spre o lume fără sărăcie şi conflicte, 
un „paradis roşu”. Acest spirit mântuitor 
era prezent nu numai la nivelul retoric ci 
chiar în logica structurii puterii din 
sistemul comunist. Tocmai în numele 
spiritului salvator, harismatic, condu-
cătorii comunişti s-au eliberat de 
constrângerile legale şi morale pentru a 
impune un anumit tip predominant de 
acţiune politică în raport cu o valoare. 
Dacă Hannah Arendt vede comunismul 
ca pe fenomen iraţional, Weber îl 
prezintă ca pe un fapt de alegere 
raţională a unor persoane ce percep 
lumea printr-o anumită prismă cognitivă. 
Teoria rutinizării harismei distruge visul 
salvator al comunismului în plan real, 
încât putem constata conflictul dintre 
aspiraţiile înalte, mântuitoare ale mişcării 
şi nevoile cotidiene, materiale persistente 
ale oamenilor. În Anti-Dühring, Engels 
argumentează superioritatea revoluţiei 
proletare prin însuşi modul de rezolvare 

a contradicţiilor societăţii în raport cu 
societatea feudală şi cu revoluţia capi-
talistă. El scrie că „proletariatul pune 
mâna pe forţa publică şi cu ajutorul 
acesteia transformă mijloacele de pro-
ducţie sociale care scapă din mâinile 
burgheziei în proprietate publică. Prin 
acest act el eliberează mijloacele de 
producţie de caracterul de capital pe care 
îl aveau până atunci şi dă caracterului lor 
social deplină libertate de manifestare. 
Dezvoltarea producţiei face ca existenţa 
diferitelor clase sociale să devină în viitor 
un anacronism. În măsura în care dispare 
anarhia producţiei sociale, piere şi 
autoritatea politică a statului. Oamenii, 
stăpâni în sfârşit pe propria lor viaţă 
socială, devin aşadar, totodată şi stăpânii 
naturii, proprii lor stăpâni – devin liberi. 
A îndeplini acest act de eliberare a ome-
nirii – iată sarcina istorică a prole-
tariatului modern”8.  

Idealul preconizat aici de Engels este 
eliberarea lumii, iar agentul acestui pro-
ces este proletariatul, un agent colectiv 
de indivizi harismatici „stăpâni ai 
naturii”, „proprii lor stăpâni”, hotărâţi să 
elimine clivajul conducători-conduşi şi, 
totodată, să scape determinismului eco-
nomic al acestei lumi.  

Reamintim aici motivele care deter-
mină rutinizarea harismei aşa cum le 
prezintă Weber în capitolul al treilea din 
„Economie şi societate”,:  

a) interesul material şi ideal al 
conducerii administrative, clientelei, dis-
cipolilor, oamenilor de încredere dintr-
un partid; 

b) caracterul de permanenţă a rela-
ţiei dintre discipoli; 

c) continuarea dominaţiei harisma-
tice în aşa fel încât propria poziţie să fie 
stabilizată, ideal şi material, pe un 
fundament cotidian durabil, adică resta-
                                                           
8 Friedrich Engels, Anti-Dühring, ediţia a II-a, 
Editura PMR, 1952, pp. 335-336. 
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bilirea exterioară a familiei, dar şi a 
satisfacţiilor în locul „misiunilor” deta-
şate de această lume, străine faţă de 
familie dar şi faţă de viaţa economică. 
Toate aceste motive ce conduc la 
dispariţia treptată a aderenţei la idealul 
salvator produc şi o categorie de 
oportunişti dispreţuiţi des în „comuni-
tatea salvatoare” a comunismului pentru 
a înfiera trădarea valorilor pe care se 
fondează spiritul salvator al dominaţiei 
harismatice.  

Schimbarea valorilor indivizilor de 
la cele care îi determinau să se „aban-
doneze” idealului harismatic spre cele 
materiale care să le garanteze stabilitatea 
vieţii de zi cu zi, produc fenomene 
descrise mai ales în legătură cu biro-
cratizarea partidului ideologic harismatic 
sub numele de „nomenklatură”, „elita 
partidului” sau ca la Milovan Djilas „a 
new class”9. În timp ce discipolii şi 
oamenii de partid acţionează din altruism 
pentru continuarea şi permanenta 
reactivare a comunităţii revoluţionare, 
această dorinţă trimite în acelaşi timp la o 
atenţie mai mare spre lucrurile materiale 
şi nevoile membrilor acestei comunităţi – 
Gefolgschaft. Dacă mişcarea revoluţio-
nară porneşte iniţial de la promisiunea 
salvării, societate fără clase, repartiţia 
după nevoi, câţiva dintre membrii 
comunităţii pot să-şi întoarcă privirea de 
la idealul salvator pentru a se consacra 
sarcinilor legate de supravieţuirea zilnică. 
„Veralltaglichung des Charisma” acţio-
nează împotriva idealului comunist. 
Andrew Janos consideră că din acest 
proces rezultă o preocupare permanentă 
a liderilor de partid pentru înlăturarea 
obstacolelor care stau între ei şi imaginea 
perfectă pe care ei o promovează despre 
lumea ce trebuie construită. Autor al 
unor numeroase studii centrate pe comu-
                                                           
9 Milovan Djilas, The New Class: An Analysis of the 
Communist System, Praeger, New York, 1957. 

nism, Andrew Janos explică în acest fel 
revoluţia culturală a lui Mao sau 
persecuţiile staliniste. Pe termen lung, 
conflictul dintre liderii partidului şi cei ce 
se îndoiesc de valabilitatea scopului şi 
mijloacelor de construcţie a societăţii 
socialiste se va tranşa în defavoarea 
regimului salvator.10 Unii lideri au înţeles 
necesitatea preocupării pentru demon-
strarea superiorităţii socialiste nu numai 
din perspectiva valorii etice a idealului, 
dar şi din dezvoltarea economică avan-
sată care să facă posibilă transpunerea în 
planul realităţii a principiilor de funcţio-
nare ale comunismului. Liderii iniţiali, 
harismatici vor fi înlocuiţi cu lideri cu stil 
mai potrivit unui om pragmatic decât 
unuia ce acţionează în numele unui erou 
fondator, schimbare interpretată de mulţi 
sovietologi ca o „birocratizare” a parti-
dului ce trebuia să rezolve sarcini „co-
tidiene”, cercetători inspiraţi întrucâtva 
din tezele clasice ale lui Trotski cuprinse 
în lucrarea sa „The Revolution 
Betrayed”. Birocratizarea nu s-a produs 
însă potrivit paradigmei weberiene, ci ca 
o continuare a fostei administraţii în cele 
mai multe dintre cazuri, ducând la o 
birocraţie patrimonială sau neo-patrimo-
nială. Din multiple cauze, ideile lui 
Weber ne permit doar o înţelegere 
relativă a declinului comunismului şi 
anticipează democratizarea regimurilor 
comuniste. Caracterul anticipativ al 
acestor reforme decurge din explicaţia 
posibilă dată de Weber dezvoltării sau 
transformării harismei într-un sens 
antiautoritar. Deşi prezintă tensiunile 
care pot apărea între principiile 
democratice şi cele birocratice, primele 
bazate pe libertate, iar cele din a doua 
categorie pe ierarhie, Weber nu reuşeşte 
să explice natura forţelor ce „împing” 

                                                           
10 Andrew Janos, Social Science, Communism and the 
Dynamics of Political Change, în World Politics, Oct., 
1991. 
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politicul în direcţia democratizării sau în 
aceea a autoritarismului şi birocraţiei.  

Pentru a explica mai bine schim-
barea socială a societăţilor socialiste unii 
cercetători au recurs la paradigmele 
modernizării şi industrializării. Dar şi în 
interiorul acestora apar probleme legate 
de lipsa de acord între scopul industria-
lizării şi ideologia comunismului tim-
puriu. Ideea egalităţii din ordinea socială 
este asociată cu supravieţuirea într-un 
mediu ostil ceea ce implică o dialectică 
exprimată prin faptul că revoluţia 
socialistă urmăreşte scopuri salvatoare 
dar, pentru a supravieţui, ea trebuie să 
adopte politici şi strategii ce subminează 
ideologia acesteia prin apelul la disciplină 
şi organizare, la preocuparea pentru 
obţinerea unei productivităţi cât mai 
înalte, productivitate legată de strategii în 
care raţionalitatea formală şi calculul 
concret domină ca tip de orientare a 
activităţii în raport cu un scop. Toate 
acestea diminuează caracterul magic al 
mântuirii comuniste precum şi mobili-
zarea politică în vederea atingerii sco-
purilor politice. Utilizarea societală a 
ştiinţei şi tehnicii, a tehnologiei nu mai 
este prezentată ca în interpretările iniţiale 
ca potrivită doar spiritului capitalist al 
eficienţei şi profitului, ci într-un context 
nou în care scopurile formulate în acord 
cu principiile comuniste ale eliberării 
omului şi a unei calităţi deosebite a 
existenţei acestuia ar permite folosirea 
tehnologiei potrivit unei logici socialiste. 
Ciril Black11, Samuel Huntington12 şi 
Kenneth Jowitt13 văd comunismul nu ca 
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pe o mişcare ce vizează modernizarea 
sau construirea unei societăţi utopice ci 
ca pe una care ar reprezenta o parte a 
unui impuls mondial pentru a crea 
colectivităţi sau comunităţi politice 
viabile ca răspuns la cerinţele funcţionale 
ale supravieţuirii într-un mediu nefavo-
rabil. Oricare ar fi scopul acestor 
societăţi, ele trebuie să-şi construiască o 
economie modernă cu un sistem de 
valori proprii fără de care statele nu pot 
opera în lumea contemporană. Noţiunea 
de harismă va avea în acest caz rolul de a 
lega scopuri politice şi economice cu un 
proiect unic, organizaţional şi politico-
ideologic care să poată justifica mişcarea 
de destrămare a societăţii tradiţionale. 

Misiunea harismatică a comunis-
mului nu se opreşte la propriile ţări, ci are 
un caracter expansionist, evidenţiind prin 
aceasta unele trăsături militariste ale 
regimurilor comuniste. Legate de revolu-
ţia mondială, aceste tendinţe au reprezen-
tat subiectul unor aprige discuţii între 
menşevici şi bolşevici; menşevicii cereau, 
într-o primă etapă, o expansiune militară 
pentru sprijinirea acelor tipuri de mişcări 
sociale ce prezentau similarităţi în pro-
gramele lor cu acelea ale revoluţiei ruseşti. 
Bolşevicii erau campionii determinaţi ai 
revoluţiei mondiale întrucât revoluţia 
rusească avea o semnificaţie clară numai 
în legătură cu crearea unui sistem 
internaţional, fără pieţe şi state capitaliste. 
Teza revoluţiei mondiale are o evoluţie 
contradictorie fiind sprijinită în secvenţe 
de tip asincronic de Trotsky, Lenin, Stalin 
şi Buharin.  

Evoluţia societăţii socialiste conduce 
la declinul spiritului salvator harismatic. 
Perioada post-stalinistă este interpretată 
ca o îndepărtare de la utopie în gândirea 
şi practicile elitei politice, dar persistă 
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convingerea că această etapă era doar 
una din multe altele pe calea spre victoria 
inevitabilă a socialismului asupra capita-
lismului. Orice pas în direcţia preocu-
părilor economice care să ducă la 
legitimarea formelor de repartiţie comu-
niste pentru a preveni gravitatea 
„îngropării idealului harismatic salvator” 
era o subminare a legitimităţii întregului 
proces aşa cum era gândit de elita 
comunistă, era un pericol şi un detonator 
al crizelor unui sistem construit în 

opoziţie cu raţionalitatea normelor legale, 
constituţionale şi democratice. Deşi s-a 
crezut că democraţia care înseamnă 
competiţie între actori raţionali va salva 
regimul comunist, tocmai ea a fost aceea 
care a declanşat resorturile promovării 
unei imagini a individului în opoziţie cu 
spiritul „comunitar” harismatic pe care 
s-a întemeiat socialismul, determinând 
destrămarea acestuia în formele sale 
instituţionalizate. 

 
 
 




