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Cuvânt-înainte

Una dintre preocupările mele majore în decursul mai multor ani 
a fost modul în care oamenii ar putea preveni şi doborî o dictatură. 
Interesul respectiv a fost parţial nutrit de convingerea că fiinţele 
umane nu trebuie să fie nici dominate, nici distruse de astfel de 
regimuri. Convingerea aceasta a fost consolidată de lecturi asupra 
importanţei libertăţii umane, a naturii dictaturilor (de la aristotel 
la analişti ai totalitarismului) şi de istorii ale dictaturilor (în special, 
ale regimurilor nazist şi stalinist).

am avut ocazia de-a lungul anilor să cunosc persoane care au 
trăit şi au suferit sub dominaţie nazistă, printre care câteva care au 
supravieţuit în lagărele de concentrare. În Norvegia, am întâlnit oa-
meni care au rezistat regimului fascist şi au supravieţuit, dar am au-
zit şi despre oameni care au murit. am vorbit cu evrei ce au evadat 
din ghearele naziste şi cu persoane care au ajutat la salvarea acestora.

Cunoştinţele referitoare la teroarea regimului comunist din di-
verse ţări provin mai mult din cărţi decât din contacte personale. 
Teroarea acestor sisteme îmi părea cu atât mai crâncenă, cu cât in-
stalarea dictaturilor respective se făcea în numele eliberării de opre-
siune şi exploatare.

În ultimele decenii, realităţile dictaturilor actuale au devenit 
mai vizibile odată cu vizitele unor persoane provenite din ţări dic-
tatoriale, precum panama, polonia, Chile, Tibet şi Birmania1. De la 
tibetanii care au luptat împotriva agresiunii comuniste chineze, de 

1 În 1989, numele Birmania a fost schimbat în mod oficial în Myanmar. am utilizat 
pretutindeni denumirea din original. (n. tr.)
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la ruşii care au ţinut piept loviturii de stat declanşate de ultracon-
servatorii sovietici în august 1991 şi de la thailandezii care au îm-
piedicat pe cale paşnică reinstaurarea regimului militar am obţinut 
adesea viziuni tulburătoare asupra naturii perfide a dictaturilor.

Sentimentul de mâhnire şi revoltă faţă de brutalităţile comise, 
precum şi admiraţia față de eroismul calm al unor bărbaţi şi femei 
incredibil de curajoşi erau uneori amplificate de vizitarea unor lo-
curi în care pericolele erau încă mari şi, cu toate acestea, oamenii 
bravi continuau să opună rezistenţă. Vizitele includ panama, con-
dusă	de	Noriega;	Vilnius,	capitala	Lituaniei,	supusă	permanent	re-
presiunilor	sovietice;	piaţa	Tiananmen	din	Beijing,	atât	 în	 timpul	
manifestaţiei festive pentru libertate, cât şi în momentul pătrunde-
rii	în	acea	noapte	fatidică	a	primelor	transportoare	blindate;	sediul	
opoziţiei democratice din „Birmania democratică”, situat în jungle-
le din Manerplaw.

Uneori vizitam locuri în care se aflau morţi, cum ar fi turnul de 
televiziune şi cimitirul din Vilnius, grădina publică din riga, unde 
au fost împuşcaţi oameni, centrul oraşului Ferrara, din nordul Ita-
liei, unde fasciştii i-au aliniat şi i-au executat pe membrii mişcării 
de rezistenţă, un simplu cimitir din Manerplaw plin de trupuri ale 
unor persoane decedate prematur. Este trist să realizezi că orice dic-
tatură lasă în urma sa atâtea victime şi o asemenea devastare.

aceste preocupări şi experienţe au dat naştere unei speranţe 
ferme că ar putea fi posibilă împiedicarea instalării unei tiranii, că 
împotriva dictaturii ar putea fi duse lupte victorioase fără masacre 
reciproce masive, că dictaturile pot fi distruse şi renaşterea altora 
noi din propria cenuşă poate fi blocată.

am încercat să analizez cu atenţie cele mai eficiente modalităţi 
de destrămare reuşită a unei dictaturi cu costuri minime în privinţa 
numărului de vieţi şi a suferinţelor. În acest scop, am utilizat studiile 
mele, întreprinse de-a lungul multor ani, asupra dictaturii, a mişcă-
rilor de rezistenţă, a revoluţiilor, asupra gândirii politice, a sistemelor 
guvernamentale şi, mai ales, asupra luptei nonviolente realizabile.
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Ca rezultat, a apărut publicaţia respectivă. am ferma convingere 
că nu este nici pe departe perfectă. Dar poate că ea va oferi unele 
orientări care să sprijine conceptualizarea şi planificarea mişcărilor 
de eliberare, care astfel vor deveni mai puternice şi mai eficiente 
decât ar fi fost altminteri.

Din necesitate şi în mod intenţionat, studiul respectiv se va con-
centra asupra problemei generice a modalităţii de distrugere a unei 
dictaturi şi de împiedicare a apariţiei uneia noi. Nu am competenţa 
necesară pentru a realiza o analiză detaliată şi a oferi o recomanda-
re concretă pentru o anumită ţară. Totuşi am speranţa că această 
analiză generică ar putea fi utilă oamenilor din, în mod regretabil, 
prea multe ţări care se confruntă la momentul actual cu realităţi-
le unui regimul dictatorial. Ei vor trebui să examineze validitatea 
analizei respective în raport cu situaţiile lor concrete şi gradul în 
care recomandările de bază  ale acesteia sunt sau pot fi făcute să fie 
aplicabile în lupta lor de eliberare.

avem datoria de a ne exprima recunoştinţa unor persoane pen-
tru scrierea acestei lucrări. asistentul meu special, Bruce Jen kins, 
a avut o contribuţie inestimabilă, identificând problemele de con-
ţinut şi de prezentare a lucrării şi oferind sugestii profunde în pri-
vinţa unei formulări mai clare şi mai riguroase a ideilor cu un grad 
sporit de complexitate (în special, a celor referitoare la stra tegie), în 
privinţa reorganizării structurale şi a ameliorărilor edi toriale. De 
asemenea, suntem recunoscători lui Stephen Coady pentru activita-
tea de redactare. Dr. Christopher Kruegler şi robert helvey au oferit 
sfaturi şi observaţii importante. Dr. hazel McFerson şi dr. patricia 
parkman mi-au furnizat informaţii referitoare la luptele din africa 
şi, respectiv, din america Latină. Deşi lucrarea a beneficiat în mare 
măsură de o asemenea susţinere generoasă şi nobilă, responsabilita-
tea pentru analiza şi concluziile conţinute o port doar eu.

Nu pretind niciunde în lucrare că înfruntarea dictatorilor va 
constitui o acţiune facilă sau fără sacrificii. Orice formă de luptă 
presupune complicaţii şi pierderi. Cu siguranţă, rezistenţa faţă de 
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tirani va provoca victime. Sper totuşi că analiza respectivă îi va sti-
mula pe liderii mişcărilor de rezistenţă să ia în consideraţie unele 
strategii care le-ar putea spori puterea efectivă, reducând în acelaşi 
timp gradul relativ al pierderilor.

Lucrarea respectivă nu ar trebui interpretată nici în modul care 
ar face să se înţeleagă că, în momentul desfiinţării unei anumite 
dictaturi, toate celelalte probleme vor dispărea de la sine. Căderea 
unui regim nu implică în sine o utopie. Dimpotrivă, ea deschide 
calea muncii asidue şi a eforturilor îndelungate în scopul dezvoltării 
unor relaţii sociale, economice şi politice mai echitabile şi al eradi-
cării altor forme de nedreptate şi opresiune. am speranţa că această 
examinare succintă a modului în care poate fi distrusă o dictatură 
poate fi utilă oriunde există oameni aflaţi sub dominaţie şi dornici 
să devină liberi.

Gene Sharp

6 octombrie 1993 
Institutul albert Einstein (albert Einstein Institution ) 

427 Newbury Street 
Boston, Massachusetts 02115 – 1801
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Capitolul 1

O abordare realistă a dictaturii

În ultimii ani, diverse dictaturi – de origine atât internă, cât şi 
externă – s-au prăbuşit ori au fost zdruncinate de rezistenţa unor 
oameni revoltaţi şi mobilizaţi. Deseori fiind considerate adânc în-
rădăcinate şi invincibile, unele dintre aceste dictaturi s-au dovedit a 
fi inapte să ţină piept provocării politice, economice şi sociale con-
certate lansate de un anumit popor.

Încă din anii ’80, în faţa nesupunerii în mod predominant nonvio-
lente a oamenilor, s-au prăbuşit dictaturile din Estonia, Letonia, Litu-
ania, polonia, Germania de Est, Cehoslovacia, Slovenia, Madagascar, 
Mali, Bolivia şi Filipine. rezistenţa nonviolentă a înlesnit o mişcare în 
direcţia democratizării în Nepal, Zambia, Coreea de Sud, Chile, ar-
gentina, haiti, Brazilia, Uruguay, Malawi, Thailanda, Bulgaria, Unga-
ria, Zair, Nigeria şi în diverse regiuni din fosta Uniune Sovietică (fapt 
care a avut un rol important în înfrângerea tentativei ultra-conservato-
rilor sovietici de a organiza o lovitură de stat în august 1991).

pe lângă acestea, în China, Birmania şi Tibet s-a produs, în ul-
timii ani, o sfidare politică masivă2. Deşi luptele de acolo nu au pus 

2 Termenul utilizat în acest context a fost introdus de robert helvey. „Sfidarea po-
litică” (engl. „political defiance”) reprezintă o confruntare nonviolentă (protestul, 
noncooperarea şi intervenţia) aplicată în mod provocator şi activ în scopuri politice. 
Termenul a fost creat ca răspuns la confuzia şi denaturarea generate de egalarea 
luptei nonviolente cu pacifismul şi „nonviolenţa” religioasă sau morală. Noţiunea de 
„sfidare” denotă o provocare intenţionată a autorităţii prin nesupunere, refuzând în 
totalitate obedienţa. „Sfidarea politică” descrie mediul în care are loc acţiunea (po-
litică), cât şi obiectivul (puterea politică). Conceptul respectiv este utilizat în special 



16

capăt ocupaţiilor sau dictaturilor aflate la putere, ele au demascat 
în faţa comunităţii mondiale caracterul violent al acelor regimuri 
represive şi au oferit popoarelor o experienţă valoroasă în privinţa 
acestei modalităţi de luptă.

Desigur, prăbuşirea dictaturilor în ţările anterior menţionate nu 
a eliminat toate celelalte probleme existente în societăţile respecti-
ve: sărăcia, criminalitatea, ineficienţa birocratică şi distrugerea me-
diului înconjurător constituie adesea moştenirea regimurilor repre-
sive. Totuşi căderea unor tiranii a redus, cel puţin, o mare parte din 
suferinţele victimelor opresiunii şi a deschis calea recon strucţiei 
acestor societăţi cu un grad mai ridicat de democraţie politică, li-
bertăţi personale şi justiţie socială.

O problemă persistentă

În ultimele decenii a existat într-adevăr o tendinţă la nivel mondial 
spre o mai mare democratizare şi libertate. potrivit organizaţiei Free-
dom house, care întocmeşte un raport internaţional anual privind 
statutul drepturilor politice şi al libertăţilor civile, numărul ţărilor lu-
mii declarate „libere” a crescut semnificativ în ultimii zece ani3:

Libere Parţial libere Nelibere

1983 55 76 64

1993 75 73 38

Cu toate acestea, tendinţa pozitivă este atenuată de numărul 
mare de popoare aflate încă în condiţii de tiranie. pentru 2008, 
34% din populaţia totală a globului, de 6,68 de miliarde, trăiau în 

pentru a descrie acţiunea întreprinsă de populaţie în scopul recâştigării controlului 
asupra instituţiilor guvernamentale din mâinile dictaturii prin atacuri permanente 
la sursele ei de putere şi prin utilizarea intenţionată în acest scop a acţiunilor şi 
planificării strategice. În lucrarea dată, termenii „sfidare politică”, „rezistenţă non-
violentă” şi „luptă nonviolentă” vor fi folosiţi ca sinonime substituibile, deşi ultimele 
două noţiuni se referă în general la confruntări care urmăresc o gamă mai largă de 
obiective (sociale, economice, psihologice etc.).

3 Freedom house, Freedom in the World, http://www.freedomhouse.org
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ţări şi teritorii descrise drept „nelibere”4, adică, în zone cu drep-
turi politice şi libertăţi civile extrem de restrânse. Cele 42 de ţări 
incluse în categoria „nelibere” sunt conduse de o serie de dictaturi 
militare (precum în Birmania), de monarhii represive tradiţionale 
(de exemplu, arabia Saudită şi Bhutan), de partide politice domi-
nante (ca în China şi în Coreea de Nord), de ocupanţi străini (cum 
se întâmplă în Tibet şi în Sahara de Vest) sau se află în etapa de 
tranziţie.

Multe state se caracterizează astăzi printr-un ritm rapid de 
schimbări economice, politice şi sociale. Cu toate că numărul ţă-
rilor „libere” a crescut în ultimii zece ani, există riscul major că 
multe naţiuni, confruntate cu asemenea schimbări fundamentale 
rapide, se vor deplasa în direcţia opusă şi vor cunoaşte noi forme de 
dictatură. Grupările militare, indivizii ambiţioşi, funcţionarii aleşi 
şi partidele politice dogmatice vor căuta în repetate rânduri să-şi 
impună voinţa proprie. Loviturile de stat sunt şi vor rămâne un fe-
nomen obişnuit. principalele drepturi politice şi drepturile funda-
mentale ale omului vor fi în continuare îngrădite pentru un număr 
mare de popoare.

Din păcate, trecutul se mai află cu noi. problema dictaturilor 
are rădăcini adânci. Oamenii multor ţări au cunoscut decenii sau 
chiar secole de opresiune, de provenienţă fie internă, fie externă. 
Frecvent, supunerea necondiţionată faţă de persoanele şi guvernan-
ţii deţinători ai autorităţii a fost inoculată vreme îndelungată. În 
cazuri extreme, instituţiile sociale, politice, economice şi chiar re-
ligioase ale societăţii – aflate în afara controlului statului – au fost 
intenţionat slăbite, subordonate sau chiar înlocuite de instituţii noi, 
aservite regimului, folosite de stat sau de partidul aflat la putere cu 
scopul de a controla societatea. populaţia era adeseori atomizată 
(transformată într-o masă de indivizi izolaţi), fiind incapabilă de 
a-şi uni eforturile pentru câştigarea libertăţii, de a se încrede unul 
în altul sau chiar de a acţiona din proprie iniţiativă.

4 Ibidem


