
 

Argumentum 

ntr-o carte publicată la sfârșitul anului 2019, Ivan Krastev și 
Stephen Holmes consideră că victoria Occidentului în 

Războiul Rece a marcat nu doar înfrângerea comunismului, dar și un 
pas înapoi pentru proiectul liberal, consecinţă a Iluminismului1. 
Explicaţia celor doi autori este că liberalismul a fost încurajat să se 
manifeste ca ideologie cât timp s-a aflat în competiţie directă cu celălalt 
produs al Iluminismului - nenumit, despre care aflăm doar că este 
„varianta seculară și post-etnică” a acestuia. Neavând alternativă după 
1989, liberalismul s-ar fi „îndrăgostit de el însuși” și ar fi pierdut 
iremediabil propria sa busolă. Liberalismul ar fi atins apogeul în ceea 
ce autorii numesc Vârsta Imitaţiei, perioada în care se dorea preluarea 
necondiţionată a democraţiilor liberale de inspiraţie occidentală, o 
perioadă care și-a epuizat atracţia. Aceasta nu înseamnă, pentru 
Krastev și Holmes, dispariţia democraţiei liberale, ci doar apariţia unei 
lumi în care nu există niciun centru de putere politică, economică sau 
militară care ar putea să se impună la nivel global.  

Această carte nu își propune nici să contrazică, nici să ofere 
argumente în plus pentru acest model explicativ. Democraţia și mai cu 
seamă liberalismul nu sunt astăzi valorizate mai bine decât erau la 
începutul anilor 1990, când se credea că nu există niciun alt model 
alternativ pentru societăţile în tranziţie. Valul de democratizare care a 
urmat prăbușirii regimurilor comuniste a fost urmat de un val de 
democratizare și de consolidarea unor regimuri autoritare. Astăzi teme 
precum democraţie, stat de drept sau drepturile omului nu mai sunt 
recunoscute ca având o valoare universală, pe de o parte se încearcă 
relativizarea lor, iar unele regimuri politice pretind chiar că sunt 
democraţii care pot funcţiona și fără modelul liberal care stă la baza 
acestor valori. Pe de altă parte, aceste teme se află în continuare în 
dezbaterea publică, iar argumentele celor care doresc afirmarea lor la nivel 
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naţional, fără vreo concesie, abatere sau aproximare, sunt atent construite. 
Democraţia, statul de drept, drepturile omului fac obiectul dezbaterilor 
publice, iar însăși existenţa acestor dezbateri (acolo unde sunt permise) 
este o dovadă a faptului că singurul sistem care poate asigura libera 
exprimare simultană a ideilor pro și contra este cel democratic.  

Aceste teme, dacă nu ar exista sau nu ar fi dezbătute, ar da 
naștere unei lipse de orizont, unui întuneric în care nu am distinge cine 
sunt adversarii democraţiei. Tezele și antitezele pe marginea lor 
asigură sinteza, ieșirea din întuneric. O singură dezbatere sau un șir de 
dezbateri izolate nu pot genera un astfel de rezultat. Acesta este 
motivul pentru care am intitulat această carte „O lumină în întuneric”. 
Nu putem pretinde a face lumină în locul unde aceasta lipsește cu 
desăvârșire, dar cel puţin un far poate fi aprins pentru a-i călăuzi pe cei 
doritori să înţeleagă de ce democraţia, mai ales în varianta liberală, are 
multiple avantaje și tocmai din această cauză beneficiază de contestări 
atât de diverse.  

Cartea grupează mai multe articole scrise și publicate în 
perioada august 2017 - martie 2020. Toate aceste contribuţii gravitează 
în jurul câtorva teme: democraţia și pericolul populismului, statul de 
drept, minorităţile naţionale, drepturile omului, religia în spaţiul 
public, guvernanţa europeană, sistemele politice naţionale, relaţiile 
internaţionale. De multe ori, cel care studiază politica cu instrumente 
știinţifice este obligat să coboare în arenă, să aplice unele modele 
explicative unor situaţii a căror succesiune este extrem de rapidă și 
pare a nu avea nicio logică. Explicaţiile oferite în această carte, 
însumate, ajută la înţelegerea unei realităţi care pare din ce în ce mai 
greu de înţeles. În realitate, conceptele-cheie sunt finite, iar 
diversitatea situaţiilor generează doar câteva opţiuni de interpretare 
care ajută la conturarea unui model explicativ coerent. Democraţia nu 
a dispărut, dimpotrivă, eșecul regimurilor non-democratice de a oferi 
soluţii pentru prolemele cetăţenilor este din ce în ce mai evident. 
Modelul democraţiei liberale a rămas de actualitate și nu există un alt 
model alternativ care să ofere garanţii pentru manifestarea liberă a 
nevoilor tuturor celor care alcătuiesc o societate pe deplin dezirabilă - 
deopotrivă deschisă modernităţii și adaptată tradiţiilor. 
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