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Despre democraŃie 
 

Pe mulŃi îi auzi spunînd: Eu sînt democrat.  
Iar tu eşti securist sau comunist sau nostalgic sau ... orice numai democrat ca el nu, considerînd că aceste 

cuvinte sînt peiorative din punctul lui de vedere.  
De fapt ele sînt folosite pentru a pune pe interlocutor în inferioritate, cuvintele se vor a fi etichete de rău augur.   
Dar oare ştiu ei ce îneamnă democrat? 
NoŃiunea de democraŃie în particular democrat a fost şi încă mai este un subiect de dezbatere. 
Din Antichitate şi pînă astăzi democraŃia a evoluat şi s-a modernizeat.  
Termenul de democrat/democraŃie a fost folosit chiar(!) de comuniştii români după 23 august 1944.  
Iată zece lucruri despre ce înseamnă democraŃia şi cum a evoluat ea. 
1. NoŃiunea de democraŃie care a apărut în Grecia Antică a fost alăturată unor concepte ca egalitatea tuturor în 

faŃa legilor, liberatea, egalitatea puterii, libertate egală de exprimare, considerîndu-se că doar democraŃia ar putea să le 
realizeze pe toate, celelalte forme de guvernămînt avînd chiar mai multe defecte. 

2. Realizările instituŃionale ale democraŃiei greceşti s-au dezvoltat în interiorul polis-ului, structurîndu-se în 
special, în adunarea cetăŃenilor din Atena, modelul fiind transmis ulterior oraşelor din Liga delio-atică. 

3. În perioada republicană, Roma a exercitat o puternică influenŃă asupra ideii de democraŃie, afirmîndu-se 
liberul acces al cetăŃenilor la diferitele funcŃii după ce Legea celor XII Table stabilise egalitatea juridică dintre 
patricieni şi plebei. 

4. În Roma, adunările comiŃiilor exercitau puterea legislativă şi judiciară, iar Senatul, care rămînea o emanaŃie 
a patriciatului, se reînnoia prin cooptarea celor care ocupaseră în trecut funcŃii publice. 

5. În Evul Mediu, redescoperirea filosofiei politice clasice, în special a cele aristocratice, dar şi apariŃia 
primelor teorii contractualiste au dus la afirmarea principiului legitimităŃii populare, alături de tradiŃionala ideea a 
originii puterii divine. 

6. Sub efectul ideilor lui Toma d’Aquino, influenŃat de scrierile lui Aristotel, capătă formă principiul unui 
contract originar, prin care membrii societăŃii se supuneau Principelui. Astfel, începînd cu secolul al XIV-lea, puterea 
suverană constă în a face legi în beneficiul poporului (sau a cea parte a lui care este predominantă). 

7. În gîndirea iluministă şi în ideologiile revoluŃionare din America şi FranŃa s-au afirmat principiile 
democratice în mod definitiv împotriva absolutismului, îmbinîndu-se ideea contractului social cu cea a existenŃei unei 
voinŃe generale a colectivităŃii. 

8. Toate ideile formate şi consacrate în perioada iluministă şi-au găsit aplicarea la sfîrşitul secolului al XVIII-
lea în constituŃia SUA, dar şi în legile create de RevoluŃia franceză, ceea ce a determinat legarea conceptului de 
democraŃie cu cel de reprezentare politică şi de existenŃa unei adunări alcătuite din delegaŃi ai poporului. 

9. În secolul al XIX-lea, atenŃia teoreticienilor democraŃi s-a îndreptat spre garantarea libertăŃilor şi drepturilor 
fundamentale ale cetăŃenilor, militîndu-se pentru integrarea maselor populare în stat şi împotriva restricŃiilor de tip 
censitar asupra dreptului de vot. 

10. Primul Război Mondial modifică viziunea, ideea unei democraŃii directe, descentralizate, cu un puternic 
control de jos în sus, organizată la locul de muncă aflîndu-se în centrul elaborării gîndirii marxiste şi preluată la nivel 
teoretic de „revoluŃia bolşevică”. 

Secolul al XX-lea deschide şi discuŃia asupra viziunii elitiste a teoriei clasice politice, care duce la 
reinterpretarea democraŃiei ca o modalitate de selectare şi de recrutare a deŃinătorilor puterii. 

 
DemocraŃie ... democraŃie cuvînt cu mai multe înŃelesuri, oare aşa să fie !? 
 
Despre democraŃie 
Participarea maselor la conducere fără o conducere unitară duce la haos. 
O conducere unitară fără participarea maselor duce la o dictatură. 
Deci: 
 Participarea maselor la conducere, dar cu o conducere unitară. 
  
Despre democraŃie 
„DemocraŃia” şi „democraŃia liberală” nu sînt sinonime. 

 DemocraŃia reală, în sensul guvernării de către popor, care ar permite accesul la putere, la actul de 
guvernare, a unor forŃe politice cu vocaŃie socială şi mai ales naŃională. (este duşmanul de moarte al 
capitalului) 
 DemocraŃia liberală nu are nimic în comun cu moralitatea politică. 
 În condiŃiile „democraŃiei liberale” bogăŃii tot mai mari se concentrează în mîini din ce în ce mai 
puŃine, în timp ce mase tot mai mari de oameni îngroaşe rîndurile celor sărace, care devin tot mai săraci. 
 DemocraŃia liberală, cel puŃin teoretic, interzice ca statul să acŃioneze ca un antreprenor de sine 
stătător, în concurenŃă cu marele capital etc.  

[vezi Istoria interzisă, col.(r) Florian Gârz, Editura Obiectiv, 2006, pag.135÷136]   
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Despre democraŃie 
... Cultura adevărată este opera de adîncime personală, şi prin urmare de diferenŃiere. 
Marii oameni de cultură, marii creatori în ordinea spirituală nu au fost niciodată democraŃi; nu au fost 

democraŃi nici prin temperament, nici prin practica politică. 
Iată un exemplu chiar din Ńara noastră şi poate unul tipic: d. Iorga ( este vorba despre Nicolae Iorga). 
Sentimental, ca orice om de inimă s-a plecat milos asupra masselor necăjite, şi a cerut pentru ele dreptul la 

viaŃă. 
Dar dreptul lor de a hotărî în chestiunile de bază ale statului, nu. 

D-sa este de altfel autorul lapidarei formule care defineşte o epocă şi o structură spirituală: democraŃia nu 
este stăpînirea prin popor, ci stăpînirea pentru popor (adică în folosul poporului). 

Se poate ceva mai clar? 
Vă închipuiŃi dvs. un om cult, veşnic frămîntat de probleme, veşnic inventiv şi iscoditor, consimŃind să intre în 

rînduri şi să se supună hotărîrii – după criterii numerice – a majorităŃii? ...  
[vezi Roza Vînturilor, Nae Ionescu, Editura „Roza Vînturilor”, Bucureşti, 1990, pag.370] 
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Matematica bate-o vina să o bată. 
 
DemocraŃia e matematic imposibilă!   
O serie de paradoxuri aritmetice demonstrează faptul că, în multe cazuri, rezultatul alegerilor nu 

oglindeşte nici pe departe preferinŃele electorilor. De altfel, în Statele Unite, patria democraŃiei şi a libertăŃii, 
să strîngi mai multe voturi decît adversarul nici măcar nu-Ńi garantează victoria.  

Atunci cînd matematicienii s-au apucat să studieze cu atenŃie cifrele alegerilor, au descoperit că 
majoritatea nu a votat cu canditatul care a fost ales efectiv. Acesta reprezintă unul dintre paradoxurile 
matematice ale sistemelor electorale din întreaga lume, şi a fost recent scos la lumina de Ian Stewart, într-un 
articol publicat în revista „New Scientist”. „Garantarea alegerilor libere Ńine de legislaŃie, dar a asigura că ele 
vor fi echitabile şi corecte din punct de vedere al algebrei este sarcina matematicienilor, care din totdeauna 
încearcă să pună la punct mecanisme în măsură să combine exigenŃele aritmetice cu cele politice, de 
exemplu să garanteze guvernului o anumită stabilitate şi posibilitate de a guverna”. Şi după secole de studii, 
se pare că şi în acest domeniu sîntem încă departe de perfecŃiune. 

Cînd majoritatea …pierde  
Matematica este o ştiinŃă exactă, şi totuşi, în anumite sisteme electorale democratice un candidat 

poate învinge alegerile obŃinînd mai puŃine voturi decît adversarul lui. Sistemul electoral majoritar este cel 
mai simplu şi în acelaşi timp şi cel mai vechi: el atribuie victoria candidatului care strînge cel mai mare 
număr de voturi. Adoptat în toată lumea anglosaxonă (Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii, Canada 
şi India), ce-i drept la nivel teoretic funcŃionează destul de bine, dar asta numai în condiŃiile unui absenteism 
scăzut şi unui număr maxim de doi candidaŃi. Dacă aceştia sînt trei sau mai mulŃi, sistemul îşi pierde 
echitatea: se poate întîmpla ca un candidat A să obŃină 40% din voturi, B - 25% şi C - 35%. Şi va fi ales, 
chiar şi fără consensul a 60% din populaŃie. Nici împărŃirea teritoriului în colegii electorale nu e lipsită de 
riscuri: dacă un candidat se află într-un uşor avantaj în majoritatea colegiilor, dar foarte în urmă în cele care 
rămîn, poate învinge şi fără a totaliza numărul cel mai mare de preferinŃe absolute: graŃie acestei anomalii, în 
2000, George W. Bush l-a învins pe Al Gore în cursa pentru preşedinŃia Statelor Unite, în pofida faptului că 
Gore obŃinuse cu circa 500.000 de voturi în plus. 

Paradoxul laptelui  
Experimentul următor vorbeşte de la sine: 15 persoane sînt puse să ordoneze în funcŃie de preferinŃă 

laptele (L), berea (B) şi vinul (V). Şase votează L-V-B; cinci B-V-L; patru V-B-L. Într-un sistem în care 
contează doar prima preferinŃă, laptele învinge cu 40% din „voturi”, urmat de bere şi de vin. Dar a trage 
concluzia că „alegătorii preferă laptele” este o eroare: 9 preferă berea laptelui şi 9 preferă vinul laptelui. În 
acelaşi timp, zece persoane preferă vinul berii. Adunînd preferinŃele reale iese o clasificare diferită: V-B-L, 
exact contrariul rezultatului „alegerilor”.  

Dar înşelătoriile sistemelor majoritare pot fi şi mai subtile, a demonstrat Donald Saari, matematician 
la Universitatea California. Instituirea unui al doilea tur electoral în care să participe cei doi candidaŃi 
clasificaŃi pe primele două locuri este menită să elimine aceste erori. Şi tot sistemul nu este unul corect 
100%: în FranŃa, în 2002, stînga a prezentat atît de mulŃi candidaŃi încît niciunul dintre ei nu a trecut primul 
tur, lăsîndu-i în runda a doua pe Chirac şi Le Pen, ambii reprezentanŃi ai dreptei. 

„Sistemul majoritar este totuşi unul foarte democratic care atribuie multă responsabilitate fiecărui 
politician în parte”, a comentat Vincenzo Galasso, profesor de Economie Politica la Universitatea Bocconi 
din Milano, şi expert în sisteme electorale, într-un articol pe acestă temă aparut în revista italiană Focus. 
„Dacă un candidat ales înşeală aşteptările, nu va mai fi votat la următoarele alegeri”, crede profesorul de 
economie. 

Şi dacă înving toŃi?  
Alte sisteme de vot prevăd că alegătorul să nu aleagă un unic candidat, ci să exprime o ordine a 

preferinŃei pentru numele prezente pe buletin: acesta este sistemul aşa-numit „instant run-off”, adoptat în 
Australia. Atunci cînd nici un candidat nu atinge majoritatea absolută de prime preferinŃe, candidatul mai 
puŃin votat este eliminat, iar voturile lui sînt împărtiŃe între candidaŃii rămaşi în cursă, conform ordinii 
preferinŃelor exprimate în buletin. În pofida faptului că acest sistem este considerat cel mai echitabil dintre 
cele cu majoritate simpla, nu-i nici el lipsit de probleme. Pe cea mai importantă a identificat-o în 1785 
matematicianul francez Condorcet: ce se întîmplă dacă trei candidaŃi A, B, C, obŃin de la trei alegători 
preferinŃele A-B-C, B-C-A şi C-A-B? Fiecare dintre cei trei vor fi la egalitate. 
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Dacă votul ar schimba ceva, ar fi scos în ilegalitate, spun „gurile-rele”. La finele secolului XIX, 
marile mişcări socialiste europene au cerut în mod unanim un sistem electoral care să permită alegerea unor 
parlamente cu adevărat reprezentative pentru situaŃia politică din Ńările respective. S-au născut astfel 
sistemele proporŃionale, cum este şi cel în uz în România. Dar nici măcar sistemul proporŃional nu 
garantează o alegere perfect corectă din punct de vedere matematic. Dimpotrivă, ajunge să ştii să calculezi 
pentru a descoperi că este posibil să-Ńi adjudeci ce rămîne din diviziuni. 

Fiecare partid primeşte un număr de locuri în Parlament direct proporŃional cu numărul de voturi 
adunate la urne. Această metodă este perfect eficientă din punct de vedere matematic, dar doar dacă alegerile 
se desfăşoară într-un unic colegiu, mare cît toată naŃiunea. „Este probabil unicul caz de sistem electoral 
perfect din punctul de vedere al algebrei”, consideră Vincenzo Galasso, precizînd însă că „are numeroase 
contraindicaŃii din punctul de vedere al stabilităŃii, deoarece fragmentează foarte mult organele guvernării, 
favorizează naşterea coaliŃiilor şi a răsturnărilor de situaŃie”. În plus, această soluŃie destabilizează legăturile 
dintre forŃele politice şi populaŃie, făcînd să dispară conceptul de „candidat local”.  

În majoritatea statelor unde este în uz sistemul proporŃional, naŃiunea este împărŃită în colegii 
electorale care de obicei coincid cu regiunile: fiecărei regiuni îi revine un număr de locuri care depinde de cît 
este de populată. Şi aici apar probleme pentru că acest complex sistem de diviziuni care permite 
determinarea numărului de „scaune” atribuite diferitelor forŃe politice, face imposibilă o distribuire împărŃire 
perfectă matematic a acestora. Apoi, numărul total de „scaune” disponibile poate influenŃa direct asupra 
repartizării acestora: este aşa-numitul „paradox Alabama”. 

Paradoxul Alabama 
În 1880, Statele Unite a mărit numărul de locuri în Congres de la 299 la 300. ToŃi se aşteptau ca un 

stat să aibă un deputat în plus; în schimb, două state au mai cîştigat cîte unul, în timp ce Alabama a pierdut 
unul. Este ceea ce se întîmplă atunci cînd se măreşte numărul de locuri şi se menŃine neschimbat numărul 
alegătorilor. În plus, sistemul proporŃional are numeroase implicaŃii politice. Electorii trebuie să voteze un 
partid, iar fiecare candidat care intră în parlament este ales la nivel central. „Ce mai e democratic aici”, se 
întreabă Galasso. 

DemocraŃia: putere la singular    
Cu toate acestea, şi potrivit matematicienilor tot e mai bine să mergi la vot: pentru că şi doar un 

singur vot poate răsturna rezultatul electoral. 
Dar există oare un sistem electoral matematic corect şi fezabil politic? Se pare că nu: acest lucru a 

fost demonstrat în 1963 de matematicianul american Kenneth Arrow, care a stabilit că un sistem electoral 
perfect trebuie să satisfacă 4 condiŃii:  

- fiecare alegător trebuie să-şi poată exprima un ansamblu de preferinŃe. 
- nici un alegător cu un singur vot nu trebuie să poată decide soarta alegerilor. 
- dacă fiecare alegător preferă un candidat altuia, clasificarea finală trebuie să reflecte acest lucru. 
- că un alegător preferă un candidat altuia, înscrierea unui al treilea candidat nu trebuie să modifice 

această preferinŃă.  
Potrivit lui Arrow, nu poate fi conceput un sistem care să satisfacă în acelaşi timp toate aceste patru 

condiŃii. În mod deosebit, votul fiecărui alegător poate întotdeauna modifica rezultatul alegerilor. 
DemocraŃia nu ştie să facă socoteli  
Să fie democraŃia adevărată un concept inaccesibil din punct de vedere matematic? Cel mai probabil 

da: specialiştii cred că sisteme mai puŃin juste din punct de vedere algebric dau viaŃă unor guverne stabile şi 
cu majorităŃi în măsură să ia decizii, în timp ce sistemele corecte matematic se descompun, se fărîmiŃează 
făcînd imposibilă guvernarea. „A reduce democraŃia la o ecuaŃie matematică este însă cu siguranŃă simplist”, 
mai crede Galasso. „Componentele de luat în consideraŃie în proiectarea unui sistem electoral sînt multe şi 
adeseori în contradicŃie unele cu altele: o soluŃie ideală nu există şi trebuie studiate formule care să 
netezească asperităŃile şi contradicŃiile”. 
 
 


