
 

 16

 
 

 
DEMOCRAȚIE ȘI NAȚIONALISM. 

PROBLEMA GLOBALIZĂRII LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI AL XX-LEA 

 
 

Lector univ.dr. Gelu Sabău 
Universitatea Hyperion 

 
 

Abstract 
The present paper starts from the modern 

democracy’s tendency of leveling every human society and 
of imposing the same rules and same lifestyle. Against this 
background, of democratic globalization, and by referring 
to A.C. Popovici’s ideas, we presented the reactions within 
the Romanian space to this universal process, from the 

beginning of the 20th century. A.C. Popovici is a political 
thinker, conservative, a critic of both illuminist rationalism 
and modern democracy. He thinks that democracy, as 
modern civilization itself, is founded on certain technical, 
leveling procedures, which would lead to the extinction of 
the peoples’s different identities. This is the reason why A. 
C. Popovici is a critic of democratic globalization, who 
opposes the national principle to the democratic one.  
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Introducere 
Termenul „globalizare” provine de la adjectivul „global”, la rândul său derivat din 

latinescul globus, ce desemnează un „corp rotund” sau „o sferă”. Sensul pe care îl are azi 
termenul, – „ceea ce se referă la întreaga lume, la întregul glob” – l-a primit începând cu 
anii 60-70 ai secolului trecut5. Chiar dacă fenomenul globalizării este unul recent, 
rădăcinile lui pot fi găsite cu siguranță încă din antichitate, în ideologia Imperiului 
Roman, în raționalismul filosofiei stoice care pledează pentru un cetățean al „cosmosului” 
sau în universalismul credinței creștine.  
                                                 
5  Cf. Jens-Uwe Wunderlich & Meera Warrier, A Dictionary of Globalization, Routledge, London 
and New York, 2007, p. 4;  
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În genere, se sune că fenomenul globalizării începe cu marile descoperiri geografice 
care vor dezvolta comerțul la mari distanțe, dar și dorința de a face din creștinism religia 
universală, în sensul concret al cuvântului, apoi continuă mișcarea iluministă și 
dezvoltarea industrialismului, cu stabilirea imperiilor coloniale moderne, a primelor 
instituții mondiale în perioada interbelică și culminează, prin apariția mijloacelor de 
comunicare moderne (de la televiziune la internet), cu realitatea „satului global” 
teoretizată de Mc Luhan6.  

Putem observa așadar că fenomenul globalizării, care este un fenomen amplu și de 
lungă durată, comportă mai multe dimensiuni: economică, politică, tehnică, socială, 
ideologică și culturală. În cele ce urmează, ne vom ocupa în special de ultimele aspecte 
ale globalizării, de dimensiunea sa culturală și ideologică, într-un context bine determinat, 
în spațiul românesc la început de secol XX.  

În accepțiunea pe care o dăm azi globalizării, ea poate fi considerată un produs al 
modernității, cauzată în special de răspândirea continuă a capitalismului în căutare de noi 
piețe, a răspândirii industrialismului, a formării statelor-națiune ca sistem politic aproape 
universal, și a puterii militare ce aparține statului națiune, dar care nu poate fi încadrată de 
acesta ci se organizează într-un sistem global de alianțe7. În acest sens, primele tendințe 
de globalizare sunt prezente în societatea românească la începutul secolului XIX, în 
special în urma Tratatului de la Adrianopol care, liberalizând comerțul la gurile Dunării, 
are ca efect introducerea Țărilor Române în sfera de influență a capitalului Occidental8. 
Dacă acesta este dimensiunea economică și socială a occidentalizării României, 
dimensiunea ideologică este dată de răspândirea ideilor politice moderne, în special cu 
ocazia Revoluției de la 1848. Acestea sunt deci datele convenționale începând cu care 
existența unui alt reper al României în afară de Occident este practic imposibilă. 
Majoritatea disputelor ideologice care s-au purtat în România începând cu secolul XIX au 
avut ca obiect problema deschiderii sau a închiderii pe care România trebuie s-o aibă față 
de influența Occidentului9.  

În cele ce urmează mă voi ocupa de reacția pe care modernizarea cu tendința ei 
globalizatoare a stârnit-o în România la începutul secolului XX. Mai precis, voi discuta 
despre poziția lui Aurel C. Popovici, gânditor politic român care a trăit în Imperiul 
Habsburgic, conservator, promotor al naționalismului și unul dintre cei mai importanți 
gânditori politici români din acea perioadă. Și pentru că naționalismul lui A. C. Popovici 
vine în bună măsură ca reacție față de valul nivelator al democrației moderne, iată pentru 
început câteva cuvinte pentru a caracterizarea acestui fenomen.  

 
 

                                                 
6  Ibidem, pp. 3-4;  
7  John Tomlinson, Globalizare și cultură, trad. C. Gyurcsik, Editura Amarcord, Timișoara, 2002, 
pp. 72-73;  
8  Cf. Ștefan Zeletin, Burghezia română. Originea și sensul ei istoric, Editura Nemira, București, 
1997;  
9  Cf. Mona Mamulea, Dialectica închiderii și deschiderii în cultura română modernă, Editura 
Academiei Române, București, 2007;  
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I. Democrația și globalizarea 
Atât termenul cât și sistemul politic pe care noi îl numim „democrație” sunt invenția 

anticilor. Însă, există cel puțin o deosebire radicală între democrația grecilor antici și 
democrația modernilor: prima îi are în vedere doar pe cetățenii liberi, sclavii fiind excluși 
de la orice drept de cetate, pe când cea ce-a doua are ca principiu fundamental egalitatea 
civilă și politică a tuturor indivizilor10. Unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai 
democrației moderne este francezul Alexis de Tocqueville, prin clasica sa lucrare Despre 
democrație în America.  

Aristocratul Tocqueville a plecat în lumea nouă pentru a descoperi acolo o realitatea 
politică care va transforma în profunzime America, continentul european, iar apoi se va 
extinde pe întreg mapamondul. Este vorba despre „revoluția democratică” al cărei 
caracter nou și inedit este dat de egalizarea condițiilor de viață a tuturor indivizilor. În 
acest sens, Tocqueville poate fi considerat primul teoretician al „globalizării 
democratice”11. Pentru Tocqueville egalitatea condițiilor de viață în democrația americană 
nu este un fapt întâmplător sau accidental, ci ea este rezultatul unei evoluții pe termen 
lung a civilizației umane: „Progresul gradual al egalității condițiilor este un fapt 
providențial: el este universal, durabil, scăpând controlului omului; toate evenimentele, ca 
și toți indivizii, contribuie la el12”.  

De aceea, în perioada în care majoritatea opiniei europene, în special a celei 
franceze, era defavorabilă societății americane13, Tocqueville merge împotriva curentului 
și vede evoluția societăților în viitor ca un proces inevitabil ce conduce spre egalizarea 
condițiilor de viață a tuturor indivizilor. Deoarece Tocqueville socotește acest proces 
irezistibil și ireversibil, el nu evită să citească aici semnele voinței divine: „Egalizarea 
condițiilor aflată în inima revoluției democratice are [...] caracterul sacru al voinței divine 
și este, din punct de vedere istoric, un fapt împlinit și irevocabil. A te opune egalizării 
condițiilor revine atunci la a lupta împotriva lui Dumnezeu însuși, iar singura soluție pe 
care o avem e aceea de a ne adapta democrației, încercând să-i înțelegem adevărata natură 
pentru a învăța cum să profităm mai bine de ea.14” 

Deci, pentru că acest proces de nivelare democratică specific modernității este 
rezultatul unei evoluții pe termen lung a civilizației europene, Tocqueville consideră că el 
nu poate fi oprit. Este vorba de un proces implacabil și, de aceea, singurul lucru pe care-l 
putem face este să ne adaptăm și să încercăm să-i corectăm excesele. Însă nu toți 
                                                 
10  Pentru diferențele generale dintre democrația anticilor și democrația modernă vezi Benjamin 
Constant, Despre libertate la antici și moderni, Institutul European, Iași, 1996;  
11  Vezi în acest sens Aurelian Crăiuțu, „Tocqueville, teoretician al globalizării democratice”, în 
Secolul 21, nr. 7-9, număr despre „Globalizare și identitate”, 2001, pp. 87-93;  
12  Al. de Tocqueville, Despre democrație în America, Editura Humanitas, București, 1995, I, 6-7;  
13  „În mod surprinzător însă, după 1832, deci aproximativ în aceeași perioadă în care Tocqueville 
se apucase de redactarea primului volum al Democrației în America, imaginea Americii suferă o 
schimbare radicală în ochii opiniei publice franceze. Societatea americană apare acum în culori tot 
mai terne și ridică o serie de îndoieli legate de viabilitatea pe termen lung a sistemului politic 
american.” (A. Crăiuțu, Elogiul moderației, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 125);  
14  A. Crăiuțu, op. cit., p. 126;  
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europenii vor avea aceeași părere ca și Tocqueville, referitor la caracterul inexorabil al 
egalizării democratice. Spre exemplu, conservatorii europeni, critici radicali ai Revoluției 
Franceze, vor vedea în acest eveniment doar excesul unei porniri omenești și a unei 
ideologii care vrea cu orice preț să rupă legăturile cu trecutul.  

 
II. Revoluție și conservatorism 
În Europa, Revoluția Franceză este cea care va stârni un val nivelator, atât la nivel 

instituțional, cât și din punctul de vedere al practicilor politice și al comportamentelor 
sociale. Noile realități moderne sunt consecințe ale ideologiei iluministe, cu încrederea ei 
în capacitatea rațională a indivizilor și în ameliorarea fără limite a condiției umane prin 
cultivarea științelor. Ca reacție față de ideologia revoluționară, raționalistă și 
universalistă, apar conservatorii, cei care se opun noii construcții nivelatoare, în numele 
trecutului istoric, al obiceiurilor și tradițiilor fiecărei societăți. După cum se știe, primul 
mare conservator, de la care se vor revendica toți cei care vor critica ulterior Revoluția 
Franceză, este englezul Edmund Burke, cu lucrarea pe care o publică încă în 1790, 
Reflecții asupra Revoluției în Franța.  

La noi, Aurel C. Popovici se prezintă pe sine ca un conservator, făcând de altfel de 
mai multe ori în textele sale trimiteri la ideile lui E. Burke. Un alt autor important pentru 
A. C. Popovici este și Mihai Eminescu, pe care îl numește „al semnelor vremii profet15”, 
autorul a cărui gândire politică a fost probabil cea mai influentă printre conservatorii 
români.  

Asemeni tuturor conservatorilor, A. C. Popovici denunță concepția „rațională” 
conform căreia statul este rezultatul unui contract social ce rezultă din voința rațională a 
indivizilor. Precum Eminescu, și Popovici afirmă că „statul [...] nu-i un product artificial, 
la masa verde. Originea lui și viața lui toată e un produs al naturei și nu o simplă 
abstracțiune logică, nu o construcție de birou.16” Așadar societățile, națiunile și statele 
sunt rezultatul unei evoluții istorice firești, a unei anumite populații, pe un teritoriu dat. 
Avem de-a face deci cu viziunea organică a dezvoltării unei societăți, cu tot ceea ce 
implică ea: evoluție treptată, precum aceea a unei plante care crește în timp, orice 
intervenție din exterior fiind inadecvată și producând un efect nociv. Dezvoltarea unei 
societăți trebuie să se facă pornind de la fondul propriu, reprezentat de tradiții, obiceiuri și 
credințe, și nu de la reguli formale deduse dintr-o rațiune a priori. Cu atât mai mult cu cât 
regulile respective nu se potrivesc în mod necesar oricărei societăți. Popovici este aici în 
deplină concordanță cu critica conservatoare maioresciană a formelor fără fond: „Limba, 
credințele și moravurile mențin un popor, iar legile noi îi dau putința de dezvoltare 
firească mai departe. Dar iarăși numai dacă sunt în potrivire cu caracterul său. Căci numai 
așa legile pot pătrunde în popor. Astfel, poporul se alege cu legi <<perfecte>> în condici, 
în buzunare cu gazete și discursuri, iar în suflet cu nemulțumirea, cu revolta! Căci i se 
siluise toată ființa lui, natura lui întreagă prin legi și teorii absurde, dezastruoase.17” 
                                                 
15  Aurel C. Popovici, Naționalism sau democrație. O critică a civilizațiunii moderne, Editura 
Albatros, București, 1997, p. 92;  
16  Ibidem, p. 195;  
17  Ibidem, p. 135;  
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Revoluția Franceză, care-și proclamă principiile politice moderne în „Declarația 
drepturilor omului și cetățeanului”, produce deci, prin raționalismul abstract pe care-l 
propagă, o uniformizare a felului de a face politică, indiferent de stadiul de dezvoltare al 
unei societăți. Această influență „imperialistă” are un efect nociv asupra multor societăți, 
deoarece nu ține cont de ritmul normal de dezvoltare al acestora și riscă bulversarea 
ordinii sociale în numele unor drepturi „imaginare”: „Susțin îndeosebi că evoluția 
firească, ceea ce se numește de obicei dezvoltare, înaintare, e mereu tulburată în chip 
artificial, mai ales de vreo sută de ani încoace, de teorii fără nici o bază în fire, deci în 
știință, de oameni impulsivi, grăbiți, și cari de atunci încoace, prin discipolii lor siluiesc 
viața națiunilor europene sub cuvânt de a le aduce, în mod pretins <<științific>> spre nu 
știu ce fel de <<progres mondial>> și uniform.18” 

Un alt loc comun al ideologiei conservatoare pe care A. C. Popovici îl preia este cel 
al distincției dintre „teoria” politică, sau politica dedusă din principii abstracte, și 
„practica” politică sau politica ca artă. Sarcina politicii este de a prelua, cu o anumită 
moderație, din principiile proclamate de știința politică doar ceea ce poate fi bun pentru 
societate la un anumit moment al existenței sale. A face schimbări sociale pornind de la 
doctrine sau ideologii prefabricate, poate fi la fel de nociv, dacă nu chiar mai nociv, decât 
dacă nu s-ar face nici o reformă în societatea respectivă. „Politica practică nu-i încă știință 
exactă, ci o artă sui-generis. Din rezultatele pozitive și sigure ale științelor, chiar așa zise 
politice, ea nu poate lua decât ce-i trebuie ei. Ei, nu științei! În scopuri politice, nu 
doctrinare. Căci politica nu-i nici laborator de experimente, nici catedră de formule, de 
<<concepții>> ale istoriei, nici de fraze juridice, de teorii de <<drept istoric>>, de 
<<drepturi naturale>> etc.19” Se poate face fără îndoială aici o paralelă cu Eminescu 
care-i consideră „șarlatani” pe acei ideologi ai pașoptismului ce cred că invocarea unor 
principii proclamate la Revoluția Franceză constituie o soluție pentru problemele oricărei 
societăți20.  

Și pentru a împiedica ruperea cu tradiția și reformele radicale pe care ideologii 
burgheziei le propovăduiesc, Popovici amintește, asemeni lui Burke, că societatea nu este 
rezultatul unei învoieli asupra căreia indivizii cad de acord la un moment dat, ci că ea este 
rezultatul unui contract nevăzut între înaintași, cei prezenți și generațiile următoare: 
„Suveranitatea patriei nu este și nu poate fi expresia dorințelor noastre, ale celor de 
astăzi. În ea nu se coprinde numai râvna noastră a celor vii. Ci toată nădejdea celor morți. 
Toate virtuțile și toate jertfele lor pentru țară, pentru noi urmașii.21” 

 
                                                 
18  Ibidem, p. 116;  
19  Ibidem, p. 117;  
20  De exemplu M. Eminescu în „Icoane vechi și icoane nouă”, Timpul, 14 decembrie 1877, în 
Opere politice, vol. II, Editura Timpul, Iași, 1997, p. 26; Pentru o critică a raționalismului politic 
la Eminescu vezi Ioan Stanomir, Reacțiune și conservatorism. Eseu asupra imaginarului politic 
eminescian, Editura Nemira, București, 2000, cap. „Secolul raționalist, tranziția și libera 
Engliteră”, pp. 140-195;  
21  A. C. Popovici, op. cit., p. 213; Vezi și E. Burke, Reflecții asupra Revoluției din Franța, trad. 
de Mihaela Czobor-Lupp, Editura Nemira, București, 2000, p. 138;  
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III. Critica globalizării democratice 
A. C. Popovici este un critic radical atât al ideilor modernității politice și a 

principiilor proclamate de Revoluția Franceză, cât și un critic al democrației. Dacă, de 
exemplu, la Eminescu modernitatea este criticată în primul rând din punctul de vedere al 
efectelor sociale pe care le produce în România, motivele criticii lui A. C. Popovici țin de 
problema națională, mai precis de situația românilor din Imperiul Austro-Ungar. Asta 
deoarece pașoptiștii maghiari aplică, în numele suveranității poporului proclamată de 
Revoluția franceză, o politică de maghiarizare, prin popor ei înțelegând în primul rând 
etnia maghiară: „Kossuth preconizase ideile sale de rupere de către Austria în scopul de a 
centraliza puterea Ungariei în mâinile ungurilor, ca astfel să poată transforma mozaicul 
polinațional, istoric și existent al Ungariei într-o națiune uniformă. Spre acest sfârșit, el 
pornea de la concepția democratică. El nu admitea în Ungaria decât o singură 
suveranitate: a <<națiunii>>. Firește a celei maghiare.22” Așadar iată cum democrația 
modernă, exercitată în numele suveranității poporului, poate conduce, atunci când este 
vorba de un stat multietnic, la un conflict al naționalităților conlocuitoare. În cazul de 
față, maghiarii sunt cei care au puterea politică, iar „minoritățile” etnice (românii, sârbii, 
ucrainienii etc.) vor avea de suferit. Avem deci un prim conflict între principiul 
democratic al suveranității poporului (care fiind dedus pe cale rațională presupune o 
procedură de guvernare universal aplicabilă) și principiul naționalității, care presupune 
păstrarea identității istorice, culturale și politice a fiecărui popor, sau mai bine zis, a 
fiecărei etnii. Tocmai pentru a evita o astfel de centralizare nivelatoare Popovici propune 
proiectul unui Stat Austriac federal, bazat pe o largă autonomie a tuturor etniilor 
conlocuitoare.  

Pe de altă parte, Popovici consideră că democrația are la bază doar o procedură 
formală și cantitativă, care, pe măsură ce este aplicată tuturor societăților tinde să șteargă 
diferențele dintre ele. Tendința democrației este deci, ca și la Tocqueville, una intrinsec 
globalizantă: „Politicianul descinde din politica modernă, iar politica aceasta din 
ideologia democratică. La Paris, la Roma, la Atena, la Belgrad – aceleași stereotipe 
acuzații la adresa politicii ca la București. Parcă sunt aceiași politiciani, aceiași 
<<independenți>> și aceleași gazete. Deosebirile sunt numai de ordin formal, exterior. 
Pentru că mai toți pornesc de la aceleași principii constituționale.23” Diferența dintre cei 
doi autori e dată însă de faptul că, în timp ce Tocqueville consideră că nu ne putem opune 
procesului de egalizare democratică, ci doar putem veghea asupra exceselor sale, A. C. 
Popovici consideră că acest proces trebuie oprit, el fiind în întregime nociv.  

Tăvălugului globalizator adus cu sine de ideologia democrată și de civilizația 
modernă, i se poate opune principiul naționalității care este un principiu calitativ. 
„Naționalitate înseamnă tocmai o individualitate pronunțată a poporului. Ea se bazează pe 
existența unui teritoriu comun, pe conștiința unei origine comune, a unei istorii și limbi 
comune, și, în parte, pe conștiința unei religii și mentalități comune. Național înseamnă să 
trăiești autonom, din punct de vedere politic, pentru ca să poți dezvolta mai departe o 
                                                 
22  A. C. Popovici, op. cit., p. 16;  
23  Ibidem, p. 142;  
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cultură specifică.24” Această dihotomie naționalitate calitativă – democrație cantitativă 
este preluată de A. C. Popovici pornind de la distincția romantică dintre cultură și 
civilizație25. Cultura este cea care păstrează, prin intermediul istoriei, tradițiilor și 
obiceiurilor, identitatea sufletească a unui popor, în timp ce civilizația, cu formele sale 
politice și instituționale moderne și cu noua realitate a tehnologiei, tinde, prin tăvălugul 
său globalizant, să distrugă autenticitatea și diferențele culturale. De aici și paginile 
retorice ale lui A. C. Popovici despre cultura occidentală, care este o cultură a 
„chelnerilor”, tocmai pentru că a pierdut sensul tradiției, pe când „cultura superioară” este 
cea care are la bază întotdeauna credința în Dumnezeu. Din acest punct de vedere, un 
simplu preot român de la țară este pentru Popovici superior unui învățat din lumea 
civilizată care și-a pierdut însă credința26.  

Un alt motiv pentru care A. C. Popovici este împotriva democrației e dat și de 
accepția pe care el o dă termenului. Asta deoarece Popovici înțelege prin democrație, pe 
filiera rousseauistă, în primul rând democrația directă. Or democrația directă este 
impracticabilă în general, excepție făcând unele comunități reduse din punct de vedere 
numeric27. Apoi, faptul că democrația se bazează pe suveranitatea poporului presupune 
implicarea tuturor cetățenilor în problemele politice. Numai că problema ce se ivește aici 
e dată de faptul că oamenii sunt în general ignoranți și, cu atât mai ignoranți când vine 
vorba probleme politice care au un grad mai ridicat de complexitate. Astfel, după cum 
ironic remarcă Popovici, unui cizmar i se cer mai multe competențe decât unui cetățean 
chemat să-și exprime opinia politică: „după luminoasa concepție a unui democrat, 
confecționarea încălțămintelor e o afacere <<socială>> mult mai însemnată decât 
<<confecționarea legilor>> și paza lor. Căci pentru încălțăminte tot el, democratul, cere 
meșteri cu brevete, afacerile statului însă le dă, mereu și cu seninătate, pe mâna tuturor 
cârpacilor.28”  
                                                 
24  A. C. Popovici, Stat și națiune. Statele Unite ale Austriei-Mari: studii politice în vederea 
rezolvării problemei naționale și a crizelor constituționale din Austro-Ungaria, trad. de Petre 
Pandrea, Editura Albatros, București, 1997, p. 206;  
25  „Cultura vine, după cum știm, în prima linie de la cultul pe care îl are un popor pentru ordinea 
morală a lumii, a sa proprie. Civilizația, în sens restrâns, e dezvoltare de ordin tehnic. Ea ne face 
cu putință viețuirea fizică, producându-ne condițiunile și înlesnirile de trai material, de 
îmbrăcăminte, de comunicație.” (A. C. Popovici, Naționalism sau democrație, p. 27); Pentru 
deosebirea dintre cultură și civilizație la A. C. Popovici vezi de asemenea C. Schifirneț, Geneza 
modernă a ideii naționale, Editura Albatros, București, 2001, pp. 109-111;  
26  A. C. Popovici, Naționalism sau democrație, p. 38;  
27  Iată un pasaj relevant din acest punct de vedere: „Democrația radicală, <<adevărată>>, e o 
simplă abstracție mentală ce n-a existat și nu poate exista decât în eterne făgăduieli și eterne trageri 
pe sfoară, în continue mustrări și lupte fratricide. Democrația e o vorbă. Pentru că așa e firea 
popoarelor că de fapt numai un singur om sau o mână de oameni le pot guverna. Niciodată, și 
pentru o mie de cuvinte, un popor nu se poate guverna el pe sine însuși.” (A. C. Popovici, 
Naționalism sau democrație, p. 356);  
28  Ibidem, p. 173; Și Tocqueville consideră că tendința spre egalizare și nivelare în jos a tuturor 
cetățenilor este marele pericol al democrației. El consideră că pluralismul și concurența liberă pot 
acționa ca frâne împotriva tendinței nivelatoare a democrației. De asemenea religia civilă și 
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Din cauză că suveranitatea poporului clamată în democrație presupune egalitatea 
politică a tuturor indivizilor, acolo unde ea nu există de fapt, A. C. Popovici presimte 
pericolul ca o democrație să degenereze cu ușurință într-un regim demagogic sau chiar 
autoritar: „noi, mulțimea, ne credem atomi suverani, ne place grozav să ni se vorbească 
mereu de <<democrațiune>> și ne credem <<adevărata>> putere în stat. O amăgire ca 
multe altele în viață. De existat, n-a existat de fapt și nu există decât demagogia. Iar 
aceasta duce orice țară și popor la pieire.29” Astfel, pentru Popovici, pericolul regimurilor 
democratice constă în faptul că acestea permit accesul demagogilor la putere, distrugând 
astfel elita societății, al cărei adevărat rol e de a păstra și transmite mai departe valorile 
unei națiuni. Riscul suprem este dispariția însăși a națiunii. 

Desigur, în ciuda vastei sale culturi politice, în momentul polemicii sale cu 
Constantin Stere pe tema democrației30, A. C. Popovici își va arăta limitele concepției pe 
care o are despre democrație. Este cunoscută distincția pe care Stere o face, între formele 
de stat și formele de guvernământ31, prin care întreaga perspectivă a lui Popovici asupra 
democrației moderne este serios pusă sub semnul întrebării. Astfel, Stere observă corect 
că democrația este o formă de stat care are tendința de a se impune peste tot în epoca 
modernă, din simplul motiv că azi nu mai există o altă formă de suveranitate legitimă în 
afară de suveranitatea poporului. Spre deosebire de statul democratic, care tinde deci să 
devină universal, formele de guvernământ definesc, prin intermediul constituțiilor, felul 
în care se exercită suveranitatea. Formele de guvernământ sunt cele care trebuie să țină 
seama de particularitățile specifice ale fiecărui stat. Și pentru Stere, globalizarea 
democratică este inevitabilă, însă, din punctul său de vedere, asta nu va conduce la 
anularea particularităților diverselor state, deoarece aceste particularități se vor regăsi în 
felul particular în care sunt scrise constituțiile lor.  

 
IV. Naționalismul împotriva globalizării 
Pentru a critica globalismul democratic A. C. Popovici ajunge în cele din urmă să 

susțină o concepție filosofică despre om, care neagă universalismul raționalist și dă 
prioritate particularului. Popovici se apropie astfel, prin discursul său, de o formă de 
nominalism care neagă existența reală a ideilor generale, ele având existență doar în 
măsura în care sunt produsul abstracției minții umane. Din punctul de vedere al lui 
Popovici nu există „omenire”, ci doar „națiuni”: „Întreaga civilizație a lumii nu se 
produce decât de naționalități. Nu se poate menține și dezvolta decât înlăuntrul lor. 
Omenirea e o abstracție, un cuvânt. Ea nu trăiește și nu poate trăi decât în și prin 
naționalitățile ce o alcătuiesc. Chiar individul, orișicât ar dori să se arunce în 
                                                                                                                                      
asocierea indivizilor pot acționa ca tendințe împotriva materialismului și a individualismului 
caracteristice regimurilor democratice (cf. A. Crăiuțu, op. cit., pp. 137-138);  
29  A. C. Popovici, Naționalism sau democrație, p. 358; 
30  Polemica s-a desfășurat în anul 1908, sub forma unor serii de articole între A. C. Popovici, 
directorul revistei Sămănătorul și C. Stere, directorul revistei Viața Românească;  
31  Formele de stat sunt caracterizate de felul în care este atribuită suveranitatea, pe când formele 
de guvernământ depind de felul în care se exercită această suveranitate. Cf. C. Stere, 
„Democratismul și d. A. C. Popovici”, în Scrieri, Editura Minerva, București, 1979, pp. 579-584; 
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<<omenire>>, el tot numai într-o naționalitate poate să cază, să dispară.32” Așadar, un 
individ, oriunde ar fi el născut pe Pământ, nu se caracterizează în primul rând prin acele 
atribute care definesc umanitatea sa, cum ar fi faptul că este o ființă rațională sau o ființă 
care are un limbaj articulat, ci se definește prin limba, religia și tradițiile comunității sale 
locale.  

A. C. Popovici refuză universalismul raționalist în numele unui anumit tip de 
empirism „sensibil”: „Cine a văzut vreodată o <<floare>>? Cine a văzut un <<pom>>? 
Cine a văzut un <<copac>>? Am văzut și vedem viorele, garoafe, trandafiri, dar 
<<flori>> nu există decât în mintea noastră. Am văzut și vedem peri, meri, pruni, dar 
<<pomi>> nu există. [...] Tot asemenea abstracțiune e și omenirea. Nu există 
<<omenire>>, ci numai neamuri.33” Așadar realitățile abstracte nu au nici o existență în 
sine, în afara capacității noastre mentale de a abstractiza. După cum nu putem găsi 
nicăieri „flori” sau „pomi”, adică nu putem percepe ideea de floare sau ideea de pom, ci 
doar anumite flori sau anumiți pomi, la fel nu există nicăieri nici atributele „omenirii”. 
Ele există doar în mintea noastră, care acordă anumite însușiri unei entități care este deja 
rezultatul unei abstracțiuni.  

A. C. Popovici nu recunoaște existența umanității, sau a omenirii, deoarece vede în 
existența unor astfel de realități abstracte rezultatul ideologiei democrate, al cărei scop 
este „nivelarea” existenței tuturor oamenilor după anumite proceduri standard: „Apoi ce 
face civilizația democratică? Ea nu vede decât <<oameni>> și <<omenire>>. În grădina 
<<omenirii>>, ea mereu se preocupă de <<flori>> și smulge garoafele, bujorii, trandafirii 
din pământ pentru a-i înlocui cu <<flori>>;34” Desigur, în demersul său A. C. Popovici nu 
ține cont de faptul că, la fel ca omenirea, și națiunea este tot rezultatul unei abstractizări. 
Nicăieri nu putem percepe sau indica prezența unei anumite națiuni, după cum putem 
percepe sau indica existența unui anumit individ. Limba sau valorile unei națiuni sunt și 
ele rezultatul unui proces cultural care duce spre abstractizare, chiar dacă ele au forme de 
manifestare concrete prin vorbire sau prin existența unor anumite obiceiuri ori ritualuri. 
Diferența între națiune și omenire nu e dată de diferența dintre concret și abstract, ci de 
diferența între un grad mai mic și unul mai mare de abstractizare. Desigur, Popovici 
atribuie „concretețe” existenței unei națiuni, pornind probabil tot de la metafora 
organismului cu care aseamănă o națiune, deci de la analogia dintre individ și comunitate. 
Însă, nu trebuie să trecem cu vederea că este vorba doar de o analogie.  

Concepția prezentată de Popovici care neagă universalismul filosofic va avea 
consecințe și asupra felului în care vor fi percepute criteriile valorii. Dacă nu credem în 
existența unor realități abstracte și a unor valori universale, atunci singurul criteriu pentru 
a judeca valoarea este unul local, care-mi aparține numai mie și comunității mele. Cu alte 
cuvinte, credem că ceva este bun, drept, frumos sau adevărat pentru faptul că ne aparține. 
Credem în ceea ce este al nostru doar pentru faptul că este al nostru. Consecința aproape 
inevitabilă a acestei modalități de problematizare este o inversare a criteriului valorii: 
ceva este bun sau frumos, nu pentru că ar corespunde unor criterii general valabile privind 
bunătatea sau frumusețea, ci este bun sau frumos pentru că este recunoscut ca atare de 
mine și de cei care aparțin comunității mele. Împingând la limită acest raționament putem 
                                                 
32  A. C. Popovici, Naționalism sau democrație, p. 72;  
33  Idem; 
34  Ibidem, p. 73;  
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spune că tot ceea ce ne aparține nouă este bun sau frumos. Astfel gândește cineva care 
evaluează criteriile supreme ale valorii în funcție de apartenența la o anumită comunitate.  

A. C. Popovici se face la rândul său purtătorul de cuvânt al unei astfel de credințe, în 
special atunci când critică cultura occidentală din cauză că este o cultură care s-a rupt de 
credință și de tradiții, devenind o cultură de „chelneri”. Astfel, din punctul de vedere al 
lui Popovici, un preot român de la țară este superior unui occidental cultivat, din cauză că 
doar cel dintâi este reprezentantul autenticei culturi naționale: „Celălalt, Sfinția Sa, 
părintele nostru din cel sat, de pe cea muchie de deal, pierdut în Europa, duce o viață 
patriarhală, reacționară și mizerabilă, după convingerea civilizatului nostru lacheu sau 
chelner. Aici, iubite cetitorule, dacă nu numai mintea ta, ci și inima ta este la locul ei, te 
întreb: care din acești doi oameni este un factor adevărat de adevărată cultură din punct de 
vedere național românesc?35” Așadar, în lipsa unui criteriu unic de evaluare a diferitelor 
culturi, singurul criteriu valabil devine apartenența la o anumită comunitate, în cazul de 
față apartenența la națiunea română36. Iar Popovici confirmă pe deplin acest fapt: „cultura 
adevărată nici nu se poate concepe decât în sens național37”. Deci naționalitatea devine 
criteriu al valorii unei culturi. 

Această manieră de problematizare este reconfirmată și atunci când A. C. Popovici 
vorbește despre religie. Din punctul de vederea al unui naționalist, Ființa supremă însăși 
este concepută prin prisma unor anumite particularități naționale. Astfel fiecare popor are 
un fel particular de a-și concepe Dumnezeul său: „contrar tuturor abstracțiunilor 
filosofice, concepția germanilor, a englezilor, a fiecărei națiuni puternice este, orișicât de 
cosmic ar fi închipuit Dumnezeu, specială unei asemenea națiuni. Chiar și catolicismul, 
cu toată universalitatea sa atât de veche, imperialistă-romană, este mai mult sau mai puțin 
diferențiat, după națiuni.38” Deci Dumnezeu însuși, care este Binele și Adevărul, este 
privit de naționalistul A. C. Popovici prin prisma particularităților naționale. Este 
adevărat că el nu face, asemeni unui naționalist extremist, o identitate totală între 
Dumnezeu sau Biserică și națiune39, ci precizează că aceste particularități naționale țin 
mai degrabă de semnificația pe care o capătă anumite rituri și de felul în care modifică 
                                                 
35  Ibidem, p. 38;  
36  Cu aceeași problemă se confruntă și multiculturalismul de azi, care neagă existența unui 
criteriu unic pentru a judeca toate culturile și consideră că fiecare cultură poate fi evaluată doar 
prin raportarea la propriile sale criterii. Diferența între globalismul de tip modern și globalismul 
post-modern e dată de faptul că modernii credeau într-o natură umană ce poate fi definită după 
criterii universale, având așadar un fundament ideologic pentru procesul de globalizare, în timp ce 
post-modernii, deși globaliști, sunt relativiști și multiculturali. Pentru legătura dintre gândirea post-
modernă și fenomenul globalizării, vezi Lorena Armulescu, „Fundamente filosofice ale 
globalizării?”, Secolul 21, nr. 7-9, 2001, pp. 210-217;  
37  Idem;  
38  Ibidem, p. 259;  
39  Cum este spre exemplu cazul lui Nae Ionescu, devenit la un moment dat exponent al ideologiei 
legionare: „Biserica şi naţiunea, la noi ortodocşii, se suprapun.” (N. Ionescu, Fenomenul legionar, 
Antet XX Press, Bucureşti, 1993, p. 52); sau „Dacă naţia realizează pe Dumnezeu pe pământ, pe 
mine nu mă interesează decât Dumnezeul pe care-l trăiesc eu şi nu ungurii, francezii, etc.” (Ibidem, 
p. 55);  
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credința în Dumnezeu o anumită mentalitate particulară40. Însă, prin felul în care gândirea 
naționalistă, în genere, sau cea a lui A. C. Popovici, în particular, trasează raportul dintre 
existența lui Dumnezeu și cea a unei națiuni se pun bazele unei echivalențe între 
Dumnezeu și națiune, astfel că, ființa cea mai universală cu putință ajunge să fie evaluată 
în funcție de criteriile particulare date de apariția la un popor. 

 
Concluzii 
Putem observa așadar că, stimulat de modernitate, procesul globalizării a mers mână 

în mână cu democratizarea societăților moderne. În Europa acest proces a fost stimulat de 
Revoluția Franceză și de ecourile pe care acest eveniment istoric le-a avut de-a lungul 
secolului al XIX-lea. Egalizarea condițiilor de viață a tuturor oamenilor a contribuit la 
impunerea acelorași instituții politice și administrative, care sunt produsul ideologiei 
raționalismului iluminist. Democrația este percepută așadar, încă din secolul XIX, ca un 
proces inevitabil (Tocqueville), care are un efect globalizant și nivelator. Implacabilitatea 
acestui proces a stârnit, după cum era și normal, reacții adverse. „Reacționarii” s-au opus 
emergenței noilor realități istorice și considerau că acestea nu sunt decât o decădere a 
umanității cauzată de ruperea ei de tradiție. Ei doresc fie să conserve vechea stare de fapt, 
fie să se reîntoarcă la o stare anterioară mai bună decât cea prezentă.  

La noi conservatorismul a fost intim legat de naționalism, probabil și datorită 
contextului istoric în care statul național trebuia construit. Dacă în Occident democrația 
este rezultatul unui proces de evoluție al societăților respective, la noi ea a fost percepută 
ca o formă exterioară care vine să se impună societății autohtone – ceea ce dintr-un 
anume punct de vedere era și adevărat. De aici și discrepanța pe care Maiorescu o 
teoretizează între forma democratică, exterioară, și fondul național, autohton. Și dacă 
Maiorescu susține că există pericolul ca formele civilizației occidentale să fie falsificate, 
să rămână la nivelul unor simple iluzii, A. C. Popovici, asimilând acele forme 
democratice cu tendința de nivelare a societăților moderne, le percepe care pe un pericol 
la adresa fondului național, pe care adoptarea lor l-ar distruge. Acesta este motivul pentru 
care A. C. Popovici vede aici o opoziție ireconciliabilă între națiune și democrație, 
alegând fără echivoc pe prima în defavoarea celei de-a doua. Alegerea sa, deși în bună 
măsură dezmințită de istorie, s-a dovedit fără îndoială semnificativă pentru felul general 
în care a fost receptată la noi modernitatea politică. 
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