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Editorial

Dezbateri de formã, indiferenþã de fond
ADRIAN CIOROIANU

Din multe puncte de vedere, România
rãmîne încã o þarã a aparenþelor. La drept vorbind,
este destul de greu de pariat, în discursul public de
azi, pe importanþa  din perspectivã istoricã  a
vreunui demers din cele care ne animã spaþiul
intelectual. Aceasta nu înseamnã, evident, cã toate
zbaterile noastre recente sînt apriori lovite de
inutilitate. Este în firea lucrurilor cã, în condiþii
normale, va veni odatã ºi timpul ca toate temele
dominante ale ultimilor zece ani sã fie cîntãrite la
rece, cu maturitatea ºi detaºarea caracteristice
normalitãþii civice.
În ciuda oricãrei evidenþe, dilema republicã
 monarhie a pãrut a fi  ºi probabil cã unora le mai
apare încã  una dintre temele importante ale dezbaterii
publice româneºti din ultimii zece ani. Cum voi încerca
sã arãt aici, anii 90 au fost, la prima vedere, puternic
marcaþi de existenþa, în plan secund, a poziþiilor
declarat pro- ºi anti-monarhice.
ªi totuºi, din punctul meu de vedere,
aceastã temã nu a fost niciodatã pusã într-adevãr
în dezbatere  condiþie în care ea nu avea cum sã
fie într-un fel sau altul importantã. Dînd la o parte
încrîncenãrile netrucate ºi naivitãþile patente  de o
parte ºi de cealaltã, dar (pentru a respecta, totuºi,
proporþiile) mai mult de o parte decît de cealaltã
, dilema a fost plasatã sub zodia polemicii mãrunte,
a acuzelor reciproce, a incriminãrilor net vindicative.
Context în care, în realitate, posibila temã s-a
pierdut pe parcurs, devenind piesã din arsenalul
electoral al taberelor aflate în confruntare pentru
conducerea României postdecembriste  altfel
spus, un refren pe care fiecare tabãrã, în funcþie de
necesitãþi, l-a cîntat cu note ascuþite sau, din contrã,
cu surdina pusã.
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Despre argumentul istoric
Istoria, cum se ºtie, are marea calitate ºi
marele defect de a oferi fiecãrei pãrþi implicate în
problemã  în orice problemã  suficient material
pentru susþinerea unor poziþii nu numai diferite, dar
chiar ºi opuse de-a dreptul. Cel puþin astãzi este
clar cã monarhia româneascã a fost gonitã din þarã,
la sfîrºitul lui decembrie 1947, de regimul comunist
 impus ºi susþinut de cãtre armata sovieticã ºi de
propria sa reþea clientelarã  ºi nu de cãtre poporul
român. Nu-þi trebuie mari cunoºtinþe de sovietologie
pentru a înþelege cã regimul de tip leninist nu se
putea consolida într-o Românie condusã de un rege
constituþional. Argumentele pentru susþinerea
acestei idei prisosesc1. Nimeni nu poate astãzi
nega, cu onestitate ºi cu bunã credinþã, aceastã
realitate. Replica ce se dã însã, de regulã, acestei
idei þine de caracterul inevitabil  pur teoretic, dar
credibil în sine  al orientãrii spre stînga a politicii
româneºti de dupã 1944. În sprijin, sînt aduse ºi
evoluþiile net prorepublicane ale unor þãri vecine 
ca ºi scãderea drasticã, în plan mondial, a numãrului
ºi importanþei familiilor regale în funcþie.
Pe de altã parte, era inevitabil ca mulþi
dintre studenþii români care au ieºit în afarã la studii
în ultimul deceniu sã poatã gãsi, în tentantele biblioteci
universitare pe care le-au parcurs cu înfometare
cognitivã, reviste occidentale sau americane  gen
Time  din anii 46 sau 47 în care tînãrul pe atunci
rege al României era prezentat, deloc mãgulitor,
ca un fel de communist puppet. La fel, rãmîne de
discutat aparte în ce mãsurã toate detaliile prezente
în mãrturisirile regelui fãcute cu diverse prilejuri în
anii 90 pot fi astãzi foarte convingãtoare, pentru o
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generaþie inevitabil deprinsã sã priveascã în jur cu
alþi ochi ºi cu alte criterii2.
În fine, este de la sine înþeles cã, sub aceste
auspicii, discuþia nu poate fi dusã niciodatã pînã la
capãt. Abdicarea regelui este o problemã istoricã,
în timp ce avatarele ideii monarhice în ultimii ani 
înainte de a fi o problemã de moralã sau de respect
faþã de propriul nostru trecut  rãmîn o problemã
politicã. Chiar dacã uneori sîntem tentaþi sã
susþinem contrariul, mediul universitar românesc 
ºi, prin extensie, sistemul de învãþãmînt în ansamblu
 este foarte reticent, la nivel declarativ, faþã de
amalgamarea istoriei cu politica, contaminare
perceputã numai în sens negativ, ca o tarã metodologicã3. Paradoxal sau nu, dar mai dezinhibaþi în
aceastã privinþã sînt invariabil adversarii monarhiei,
ºi nu susþinãtorii sãi. Pur teoretic vorbind, un dascãl
riscã sã parã în cel mai bun caz excentric dacã va
susþine cã, dupã o revoluþie anticomunistã, conducãtorul de drept al þãrii ar fi trebuit sã fie regele
izgonit de pe tron de comuniºti; în schimb, nu riscã
efectiv nimic cel care spune cã monarhia este un
capitol de istorie închis odatã cu sfîrºitul sistemului
politic în care ea evoluase.

sovietici ºi a unui mareºal  Antonescu  pus la
stîlpul execuþiei, în continuarea aparent fireascã a
lucrurilor lovitura de Palat de la 23 august 1944
devine primul pas pe calea comunizãrii þãrii4. Regele
apare drept declanºatorul propriei sale abdicãri.
În realitate, aceastã interpretare este mai
mult decît frauduloasã. Mareºalul Antonescu a fost
poate orice, dar mai puþin republican. Este cert cã
în ochii lui Antonescu regele Mihai era un copil
incapabil sã conducã o þarã sau sã ia mãsuri
decisive pentru un popor; în schimb, acelaºi
Antonescu  a cãrui antipatie pentru Carol al II-lea
nu era egalatã decît de antipatia lui Carol faþã de el
 nu pierdea nici un prilej (fie în þarã, fie în afarã 
mai ales în Germania, în primele întîlniri cu Hitler)
pentru a se prezenta ca un salvator al monarhiei
româneºti, prin ceea ce el numea revoluþia din
septembrie 40.
Imaginea unui Antonescu  reper al campaniei antimonarhice a debutat în forþã încã din
1990, în contextul unor lupte politice mult prea
contemporane nouã decît vremurilor la care se
fãcea trimitere. Este clar cã, la acea orã, fostul
mareºal avea un oarecare avantaj în competiþia
imaginarã cu regele: reabilitarea lui Antonescu (ca
simbol al autoritarismului de esenþã naþionalã ºi al
antisovietismului) debutase încã din 1975  dacã
ne gîndim la veritabilul best-seller care a fost
Delirul lui Marin Preda  sau, în orice caz, în anii
80, printr-o serie de volume încurajate de regim,
graþie ciudatei mixturi de comunism, naþionalism ºi
autoritarism nemascat proprie regimului de la
Bucureºti. Evident, în comparaþie cu acest cavaler
tot mai purificat pe nume Antonescu, regele Mihai
avea în 1990 un serios handicap. Este de la sine
înþeles cã foºtii constructori ai reabilitãrii lui
Antonescu nu puteau avea nici un interes în
restabilirea echilibrului. Drept care am ajuns,
oarecum logic, în situaþia în care ne aflãm astãzi:
mareºalul Antonescu este nemurit prin statui ºi
nume de strãzi, în timp ce intrarea ca atare a regelui
în þarã a fost, vreme de ani, subiectul unor
pertractãri lipsite de orice demnitate5.

Regele Mihai vs. mareºalul Antonescu
Pentru cei care mai au vreo îndoialã în
privinþa felului defectuos în care a debutat dezbaterea pro- sau anti-monarhicã, punerea în opoziþie
a celor douã personaje  regele Mihai ºi mareºalul
Antonescu  le poate servi oricînd drept material
de studiu.
Printr-o suprapunere flagrantã de planuri,
în refuzul oricãrei logici ºi realitãþi, Antonescu a
ajuns sã semnifice spiritul republican; altfel spus,
fostul mareºal a fost  ºi rãmîne  un instrument de
contraatac la persoana fostului rege. Vulgata
istoricã abundã: tutelînd arestarea mareºalului,
regele devine vinovat pentru rãpirea acestuia de
cãtre sovietici ºi, prin extensie, pentru condamnarea
ºi moartea sa; dacã alãturãm imaginile unui rege 
Mihai  decorat cu ordinul Victoria de cãtre
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Regele Mihai vs. preºedintele Iliescu a dispãrut imediat dupã instalarea preºedintelui
Constantinescu la Cotroceni. Cursa pentru NATO,
Fãrã voia sa  aceasta e sigur , preºedin- disponibilizãrile din industria falimentarã,
tele Ion Iliescu a avut un oarecare merit în revalori- scandalurile de rigoare ºi de uzurã consumate în
ficarea  preponderent nostalgicã  a regelui Mihai. ultimii ani 90 au aºternut umbra  e drept, o umbrã
Gafele iniþiale ale Frontului Salvãrii Naþionale, mai elegantã  asupra problemei. De la o vizitã la
cariera de dalmaþieni politici a majoritãþii liderilor alta în þarã, primirea regelui a scãzut din punct de
postdecembriºti, inabilitatea lui Ion Iliescu în a vedere al spectaculozitãþii evenimentului ºi al
înþelege cã schimbarea depãºea cu mult limitele retoricii folosite. ªi iarãºi problema a rãmas în
perestroikiste în care el era obiºnuit sã gîndeascã, suspensie. Un ciudat sentiment de déja vu pluteºte
dar ºi victoriile greu de contestat ale aceluiaºi Ion peste mediul public românesc: drept care mi se
Iliescu la alegerile din 1990 ºi 1992 (puse în pare puþin probabil ca o eventualã reîntoarcere la
contrast cu incapacitatea opoziþiei de a gãsi, în scurt vîrf a personajului numit Ion Iliescu sã mai aducã
timp, un contracandidat cu ºanse reale)  toate dupã sine, cu obligativitate, reînviorarea pasiunii
acestea au fost premizele pentru care, vreme de pentru personajul numit Mihai I al României.
cîþiva ani, refrenul Monarhia salveazã România
a devenit un colac de salvare pentru o parte dintre
Regele Mihai vs. regele Mihai
cei dezamãgiþi de evoluþia României postrevoluþionare.
ªi totuºi, regele Mihai nu a avut numai de
Este de la sine înþeles, iarãºi, cã nici în acest luptat cu inamici imaginari (precum Ion Antonescu)
context nu s-a putut ajunge la o discuþie calmã ºi sau cvasi-reali (precum Ion Iliescu). Regele Mihai
detaºatã a dilemei republicãmonarhie. Mai mult, a avut de luptat ºi cu sine  sau cu imaginea oferitã
procesul elaborãrii ºi votãrii Constituþiei din de propria-i persoanã ºi de familie. Ar fi avut
decembrie 1991 a alimentat ºi mai mult sentimentul monarhic românesc mai multã vigoare
ireconciliabila disputã între aºa-ziºii republicani ºi dacã regele ar fi fost un demagog rafinat ºi nu un
monarhiºti români, cu atît mai mult cu cît lideri ai rafinat incapabil de demagogie?; ar fi fost
puterii de atunci au avut, încã o datã, inabilitatea monarhiºtii mai numeroºi dacã regele Mihai ar fi
de a pretinde cã votul pentru Constituþie a fost ºi avut un bãiat cãruia sã-i predea ºtafeta simbolicã a
un vot pro-republicã. Desigur, nu se poate afirma cauzei?  iatã genul de variante ipotetice a cãror
cã în România nu ar exista republicani ºi monarhiºti disecare se poate prelungi la infinit, fãrã prea mare
din convingere  dar numãrul acestora este cîºtig. A fost beneficã, pînã la urmã, discreþia în
probabil mult mai mic decît pare. Mult mai clar mi care s-au desfãºurat majoritatea acþiunilor familiei
se pare cã mulþi dintre republicanii primilor ani regale  precum cele ale Fundaþiei Principesei
90 au fost suporteri necondiþionaþi ai lui Ion Iliescu, Margareta? A produs vreun val de emoþie  în sens
în timp ce mulþi dintre monarhiºtii aceloraºi ani benefic  mariajul din urmã cu cîþiva ani al aceluiaºi
erau mai curînd antiiliescieni decît prodinastici. O vlãstar regal?
consecinþã a acestei stãri de fapt este evoluþia
Pãrerile rãmîn împãrþite  ceea ce, pînã la
lucrurilor dupã 1996. Cei care sperau  sau se urmã, este un semn al normalitãþii.
temeau de  o reîn-toarcere în trombã a monarhiei,
Dar chiar ºi cu pãreri împãrþite, problema
eventual printr-o loviturã de stat de catifea, imediat în discuþie  republicã sau monarhie  nu a devenit
dupã victoria CDR-ului din 1996 au avut toate încã o temã a dezbaterii civice. Ea nu a depãºit
motivele sã-ºi dea seama de debilitatea acestei pînã acum nivelul querelle-i politice purtate dupã
speranþe/temeri. Pasiunea promonarhicã a multora cum bate vîntul (re)sentimentelor. În condiþiile
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actuale  ce þin de mentalitatea dominantã, de
meciul eminamente politic dintre reformatori ºi
contrareformatori, dar ºi de venitul intern brut pe
cap de locuitor  este puþin probabil cã o
schimbare radicalã în statutul acestei probleme se
va produce într-un viitor apropiat.

CINE NE CITEªTE:

Sunt deosebit de mulþumit de câte ori
deschid Sfera Politicii. Þinuta revistei,
sobrietatea ºi profesionalismul ei,
numele prestigioase ale colaboratorilor,
tematicile actuale, reprezintã adevãrate
îndemnuri la o lecturã interesantã.

NOTE
Vezi întîlnirea secretã de la Bucureºti din 7 martie 1945 
a doua zi dupã impunerea manu militari a guvernului
Groza  dintre o echipã a comuniºtilor români, conduºi
de Ana Pauker, ºi cîþiva mesageri ai Moscovei, trimiºi de
cãtre Gheorghi Dimitrov, ocazie cu care aceºtia din urmã
înmîneazã gazdelor un decalog al comunizãrii României
în timp de trei ani; al cincilea punct pe aceastã listã era
Abdicarea regelui ºi exilul familiei regale. Serviciul de
intelligence american Office of Strategic Services a primit
aceastã informaþie spre sfîrºitul lunii martie 1945  v. I.Chiper,
Fl. Constantiniu, A. Pop, Sovietizarea României.
Percepþii anglo-americane, Iconica, Bucureºti, 1993, pp.
135-139.
2
Un singur exemplu: în rememorarea ºi explicarea de cãtre
regele Mihai a abdicãrii forþate din 30 decembrie 1947, un
loc central îl ocupã ºantajul cu eventuala execuþie a celor
peste o mie de studenþi deþinuþi de cãtre guvernul Groza
în arest la acea orã. Acest detaliu l-a convins, dupã toate
aparenþele, pe regretatul Mircea Ciobanu (v. Convorbiri
cu Mihai I al României, Humanitas, Bucureºti, pp. 6162); propria-mi experienþã mi-a arãtat însã foarte clar cã
acest detaliu nu este la fel de convingãtor ºi pentru
generaþiile succesive de studenþi cu care am discutat, în
ultimii ani, episodul istoric al abdicãrii forþate.
3
Ceea ce a devenit foarte clar în contextul scandalului
manualelor alternative, în toamna anului 1999: una dintre
criticile care s-a detaºat prin insistenþã ºi cvasiunanimitate a privit tocmai pretenþiile programei de a
cuprinde ºi evoluþiile din anii 90; pentru mulþi, un manual
corect din punct de vedere istoric trebuia sã se opreascã
la revoluþia din 1989 ºi sã nu facã un pas mai departe.
4
Nu este nici o întîmplare cã acesta era mesajul, nici
mãcar subtil sugerat, al documentarului difuzat de
Televiziunea Românã în decembrie 1994.
5
Cine se mai îndoieºte de ironia istoriei poate încerca o
explicare a logicii prin care, în cazul oraºului Craiova, spre
exemplu, fostul bulevard 1 Mai a devenit, prin reparaþie
istoricã, bulevardul Mareºal Antonescu  de parcã ar fi
mai presus de orice îndoialã cã, în sine, ziua de 1 mai a
fost mai maleficã pentru istoria þãrii decît actele fostului
mareºal.
1

Andrei Chiricã

Preºedintele S.C. MobilRom S.A.

ADRIAN CIOROIANU  Absolvent al Facultãþii de
Istorie a Universitãþii Bucureºti; Master în Istorie
la Universitatea Laval, Quebec din Canada ºi
doctorand al aceleiaºi universitãþi. În prezent este
asistent universitar la Facultatea de Istorie a
Universitãþii Bucureºti. Articole publicate în Sfera
Politicii, Dilema, 22, Dosarele Istoriei etc.
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Republicã ºi Monarhie

Regii dispãruþi
SABINA FATI

Existã în lume peste 40 de familii regale
înlãturate de la putere. Unele dintre acestea s-au
resemnat ºi nu mai au nici o pretenþie, altele luptã
încã pentru vechiul tron, în general, însã, apariþiile
foºtilor suverani sunt controversate ºi privite cu
suspiciune în þãrile lor de origine, chiar dacã
miºcãrile monarhiste s-au activat, la începutul anilor
90, mai cu seamã în statele foste comuniste. Existã
astfel de miºcãri ºi în state care nu au avut tradiþie
monarhicã, Estonia, de pildã, sau în þãri care nu
mai au pretendenþi la tron cum este cazul Ucrainei
sau Poloniei, unde existã ºapte organizaþii monarhice,
deºi ultimul rege, Stanislaw al II-lea a fost înlãturat
dupã destrãmarea þãrii în 1795 ºi nu are nici un
moºtenitor. Sunt monarhi care joacã încã un rol
politic important, dar nu-ºi mai doresc coroana:
Zahir Shah al Afganistanului, care trãieºte la Roma
ºi Otto von Habsburg, nepotul ultimului împãrat
austro-ungar, reprezentant al Germaniei în
Parlamentul European.
Cauza monarhicã a revenit în actualitate la
începutul anilor 90 în statele sud-est europene,
unde regii exilaþi sau moºtenitorii acestora au
încercat sã-ºi susþinã cauza. Simeon al II-lea al
Bulgariei a fost bine primit la Sofia, deºi la fel ca în
România predecesorul sãu Boris al III-lea a girat
o dictaturã fascistã, începând cu 1934. Prinþul
Alexandru al Iugoslaviei a fost destul de repede
abandonat de susþinãtorii sãi de bazã, monarhiºtii
naþionaliºti, fiindcã ambiþiile lui se limitau la Serbia.
Alexandru, care vorbeºte cu destulã greutate sârba,
învãþase, însã, lecþia pe care au primit-o predecesorii
sãi: bunicul sãu, regele Alexandru, a fost asasinat în
1934 de miºcarea teroristã croatã a ustaºilor, dupã
ce a transformat Regatul sârbilor, croaþilor ºi
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slovenilor în 1929 în Regatul Iugoslaviei. În
Iugoslavia, instituþia monarhiei, suprimatã de
Germania hitleristã în 1941 era detestatã de croaþi
ºi sloveni, care vedeau în aceasta instaurarea
hegemoniei Serbiei. În Albania, apariþia cu pistolul
în mânã a regelui Leka a fost privitã ca un gest
extravagant, deºi în cadrul unui referendum legat
de posibila restaurare a monarhiei albanezii l-au
creditat cu 35 la sutã din sufragii. Dintre monarhii
dinaintea rãzboiului, fostul rege al României pare
sã fi avut parte de cel mai nedrept tratament, pe
care puterea neo-comunistã instalatã la Bucureºti dupã
cãderea lui Ceauºescu i l-a rezervat cu argumente
dintre cele mai variate. Între acestea, cel pe care s-a
brodat poate cel mai mult, dupã abdicarea lui Cuza
încoace, este provenienþa de origine strãinã a
monarhiei în România, deºi nici una dintre
monarhiile care domnesc încã nu este originarã din
þara în care se aflã la putere. În Spania este un
Bourbon de origine francezã, în Anglia ºi în Belgia
monarhii sunt de origine germanã, în Suedia sunt
de origine francezã, în Norvegia de origine danezã.
Singura þarã din Europa contemporanã care avea
o monarhie autohtonã a fost Iugoslavia, cu un rege
sârb, care n-a putut însã pãstra echilibrul interior ºi
care aºa cum am vãzut nu a fost în stare sã
restabileascã unitatea naþionalã.
România celor patru regi (încercare
de palimpsest)
În România monarhia nu a fost acceptatã
cu uºurinþã, cu atât mai mult cu cât nu avea tradiþie,
iar construcþia ei a început dupã o loviturã de stat
prin care legendarul Cuza a fost nevoit sã abdice.
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Ideea aducerii unui principe strãin nu a fost pe placul
poporului, care imaginase în persoana lui Cuza
conducãtorul dedicat celor sãrmani. Elitele politice
ale vremii credeau, însã, cã doar o dinastie strãinã
putea menþine echilibrul între despotism ºi
anarhie, conservatorii argumentau cã numai o
monarhie constituþionalã ar fi putut limita radicalismul liberal, garantând astfel propriul lor control
asupra statului, în vreme ce liberalii vedeau în
persoana principelui strãin singura modalitate de
stabilitate socialã ºi politicã.

dezamãgire sentimentalã. Venise în contact cu
realitãþile aspre ale rãzboiului. Din punct de vedere
politic avea idei liberale  spre dezamãgirea
mediilor militare ºi nobiliare prusiene  þãrmurite
totuºi cu destulã ostentaþie într-un spirit cazon, cu
un simþ înnãscut al ierarhiei ºi disciplinei3. Nicolae
Iorga subliniazã în plus trãsãturile aristocratice ale
Regelui Carol I, cu care nu este, însã, întotdeauna
îngãduitor: de staturã mijlocie, de o þinutã magistral
stãpânitã, sobru în gesturi, mãsurat în cuvinte,
capabil de a da o demnitate ºi felului insuficient în
care poseda limba românã ºi care la un altul ar fi
pãrut ridicol, pãtrunzând, scormonind pânã în suflet
cu ochii mici albaºtri foarte mobili lângã linia de
imperialã deciziune a nasului de vultur, omul care
unea în el vechi datini de ev mediu renan, mândria
unei uºoare descendenþe apropiate de Napoleon,
prin bunica sa Stephania Beauharnais, înfiatã de
genialul Împãrat, ºi un fel de ruralism romantic venit
de la Muratii (Iorga se referã la bunica lui Carol I,
Antoinette, fiica lui Pierre Murat) al cãror sânge îl
avea tatãl sãu, era una dintre acele personalitãþi,
mai mult din voinþa lor decât prin largul lui
Dumnezeu, care pot sã domine ºi o lume aºa de
deosebitã de a sa cum era aceea a vechii Românii,
cãrei nu-i dãdea decât ceea ce voia ºi când voia4.
Aristocrat prin naºtere ºi educaþie, Carol I nu s-a
apropiat prea mult de supuºii sãi, cultivând într-un
fel natural distanþa dintre monarh ºi ei, situându-se,
aºa cum se ºi cuvenea deasupra vieþii politice destul
de zbuciumatã, pe care într-un fel a ºi reuºit sã o
modereze. Acesta pare a fi motivul pentru care
dupã 38 de ani de domnie Nicolae Iorga scrie
despre Carol I cã avusese în vedere înainte de
toate marea autoritate a Suveranului rareori vãzut
ºi prin urmare neînconjurat de iubirea care
consolideazã o monarhie5. În 1914, I.G.Duca îl
gãseºte pe primul rege român prea puþin interesat
de treburile interne: cine ar crede cã în aceastã
epocã în care þara era frãmântatã de marea
chestiune a Reformelor ºi în care dupã 47 de ani
de paºnicã ºi rodnicã domnie, regele Carol putea
crede cã ocârmuirea sfârºise într-o apoteozã de

Carol I
Istoricii scriu cã noul principe avea cunoºtinþe
modeste cu privire la þara al cãrei tron era invitat
sã-l ocupe, cã doar greºind avea sã înveþe pãrþile
sensibile ale politicii româneºti1 ºi cã rolul sãu în
viaþa politicã internã a fost pentru o bunã bucatã
de vreme limitat, fiindcã îi lipsea popularitatea ºi
nu cunoºtea nici oamenii, nici problemele cu care
se confrunta þara. Pentru un timp, de aceea el a
prezidat, mai curând decît a domnit2. Venit dintr-o
familie nobilã, cel de-al doilea fiu al principelui
Karl-Anton de Hohenzollern Sigmaringen, tânãrul
prinþ avea relaþii în lumea sus-pusã a Europei
occidentale, tatãl sãu fusese ministru prezident al
Prusiei (1858-1862) înainte de venirea lui Bismark
ºi în acest fel a cunoscut destul de bine curtea regalã
prusacã. Bunicul lui Carol I s-a cãsãtorit cu o
principesã Murat, nepoatã a lui Ioachim Murat 
cumnatul lui Bonaparte, iar mama primului rege
român era fiica Marelui duce de Baden ºi a
Stephaniei de Beauharnais (înruditã cu prima soþie
a lui Napoleon), etc. Carol I avea 27 de ani când
a primit sã devinã principe la Bucureºti, era
ordonat ºi metodic, perfect echilibrat, cunoscãtor
într-ale armelor, orientat în viaþa socialã ºi cu un
remarcabil simþ politic. Fãcuse studii temeinice,
cãlãtorise îndeajuns pentru a-ºi face o pãrere
despre lumea contemporanã lui, cunoscuse
monotonia la Curtea regalã din Prusia ºi strãlucirea
celei imperiale din Paris. Depãºise o delicatã
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succese externe, la Sinaia bãtrânii suverani nu
aveau decât o preocupare: ca nepotul reginei
Elisabeta (soþia lui Carol I, principesã de Wield)
sã se urce pe tronul ºubred al ºubredului stat
albanez6. În privinþa reformelor bãtrânul suveran
a consimþit la înfãptuirea lor, dar cerea sã se facã
cu moderaþiune, sã se tempereze avântul prea
democratic al liberalilor ºi în orice caz sã se înscrie
în Constituþie printr-un fel de înþelegere cu conservatorii. Regele Carol era preocupat veºnic de
gândul ca aceste Reforme sã nu stârneascã lupte
violente ºi sã nu zdruncine prea adânc întocmirile
politice7. Criticând dilema Regelui care oscila între
Tripla Alianþã ºi Puterile Centrale, I.G.Duca este
de pãrere cã Regele Carol îmbãtrânise, cã nu mai
era el însuºi, ºi dealtfel în chestiunea aceasta nu
refuza sã urmeze când i se dãdea imboldul, dar n-a
ºtiut niciodatã sã ia iniþiativa. În aceeaºi perioadã,
generalul Radu R. Rosetti nota: ultimele luni
fuseserã deosebit de grele pentru acest slujitor
credincios al Þãrii. De mai mult timp el îºi dãdea
seama cã era cu neputinþã ca armata românã sã
meargã cu austro-ungarii ºi o spusese atât lui
Czernin8, cât ºi lui Waldhausen9. El era însã german
ºi avea credinþa de nestrãmutat cum cã Germania
va ieºi învingãtoare. Totuºi, nu numai cã nu s-a opus
semnãrii protocolului Sazanov-Diamandy10, dar l-a
încuviinþat. Aceasta nu fãrã o grea luptã sufleteascã.
Am cunoscut atunci, prin cei din jurul familiei regale
drama ce se petrecea în sânul ei.11. În ciuda inconfortului în care s-a aflat adesea, inconfort dat atât
de configuraþia politicã destul de incoerentã, de
situaþia socialã ºi economicã a þãrii, cât ºi de jocul
politic extern pe care l-a fãcut, Carol I a gãsit
resortul apropierii de þara sa de adopþie ºi a rãmas
în istorie domnitorul cu cea mai lungã domnie, 48
de ani. Simplu ºi distant, modest ºi impunãtor,
primul Rege al României a încercat sã impunã un
altfel de model: Vodã nu vorbeºte decât foarte
puþin ºi totdeauna cu miez; Vodã nu azvârle banii
pe fereastre; Vodã nu stã la masã decât o jumãtate
de orã; Vodã nu bea; lui Vodã nu-i plac lãutarii;
Vodã trãieºte în palat ca un megaloschimnic în chilia
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lui (...) el a fost iubit de noi mult mai puþin decât a
meritat. Dar ce putem sã facem! Era prea înþelept,
prea virtuos, prea fãrã vinã, pentru noi12.
Eroul independenþei României, în acelaºi
timp strateg ºi combatant pe front, Carol I a avut
de partea sa timpul, ajutat de multe ori ºi de
împrejurãri sã transforme structurile politice ale þãrii,
sã câºtige pentru România prestigiul extern, sã
aducã liniile ferate pânã la Bucureºti. A ºtiut mereu
care îi sunt limitele ºi rareori a exagerat, într-o
împrejurare sau alta. A fãcut greºeli, a schimbat
guverne pentru a pãstra echilibrul dintre liberali ºi
conservatori, nu a fost mereu abil în afacerile
externe deºi era bine vãzut de puterile occidentale,
dar a fost din 1866 când a venit aici, pânã la
moartea sa în 1914, figura politicã centralã a þãrii.
Dar lunga lui domnie reprezenta mai mult decât
epoca noastrã, era o întreagã paginã de istorie ºi,
fiindcã avea darul sã pãstreze pe toatã lumea la
distanþã, el apãrea, cum întotdeauna se întâmplã în
astfel de cazuri, mai mare decât era în realitate13.
Ferdinand
În 1881, dupã ce România devenise Regat,
Carol I s-a preocupat de succesiunea la tron. Fiindcã
nu avea copii, regele a apelat la articolul 83 din
Constituþie, care stabilea cã urmaºul va fi cel mai
în vârstã dintre fraþii regelui sau coborâtorii lui.
Leopold, fratele mai mare al lui Carol ºi fiul acestuia
au refuzat, dar a acceptat cel de-al doilea fiu al
prinþului Leopold, astfel Ferdinand a devenit
moºtenitor al tronului României, stabilindu-se la
Bucureºti în 1889 la 24 de ani. Înalt de staturã,
blond, foarte cultivat (citea mult în greacã, latinã,
germanã, francezã, englezã, rusã), cu solide
cunoºtinþe de muzicã, literaturã, artã, chimie ºi cu
o pasiune devenitã erudiþie, pentru botanicã14,
Regele Ferdinand, un suflet aºa de nobil, n-avea
gust pentru exerciþiul însuºi al puterii ºi mai ales
într-un mediu politic care, la început îl dezgustase.
Evita ceremoniile în care trebuia sã aparã ºi sã
vorbeascã ºi în care avea impresia, nu tocmai
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greºitã, cã popularitatea câºtigatã de frumuseþea,
de curajul ºi spontaneitatea, de meritele pentru
rãzboi ale soþiei sale îl întunecã. Cetitor pe care îl
interesau ºi ultimele apariþii, birocraþia ministerialã,
pe care avea puterea de a o controla, nu-l atrãgea.
Foarte sensibil la plãcerile vieþii pe care e curios
cã le gusta brutal, el prefera sã trãiascã pentru dânsul
în vânãtori prin colþuri retrase15. Tot trãind în
singurãtate, Ferdinand s-a îndrãgostit în 1891 de
Elena Vãcãrescu, domniºoarã de companie a
reginei Elisabeta. Regina a încurajat idila ºi chiar
dorinþa principelui de a se cãsãtori cu Elena
Vãcãrescu. Dar Carol I s-a arãtat neînduplecat,
mai ales cã însãºi Constituþia nu îngãduia cãsãtoria
moºtenitorului decât cu o descendentã a unei familii
regale europene16. Dupã o convalescenþã prelungitã
a principelui moºtenitor, Ferdinand ºi Maria se
duserã sã-ºi petreacã iarna lui 1897 pe Coasta de
Azur, trecând de la carnavalul de la Nisa la balul
mascat de la Cannes; ea se distrase nebuneºte ºi
purta toalete strãlucitoare în timp ce el trãia cu frica
de unchiul sãu care îi þinea sub supraveghere17. În
aceeaºi perioadã viitoarea reginã se îndrãgostise
de unul dintre oamenii de curte ai lui Carol I; dupã
ce Maria a recunoscut faþã de Carol I aventura sa
cu locotenentul Zizi Cantacuzino, regele îi spuse:
ºtim cu toþii cã Nando (Ferdinand) nu este foarte
amuzant, dar asta nu înseamnã nicidecum cã trebuie
sã-þi gãseºti distracþii în altã parte18. De altfel Carol
I nu l-a iubit prea mult pe nepotul sãu care urma
sã-i urmeze la tron ºi l-a îndepãrtat sistematic pe
Ferdinand de la treburile publice, nu l-a iniþiat la
nimic, era gelos de puterea lui, nu vroia s-o împãrtãºeascã cu nimeni ºi cu moºtenitorul sãu mai puþin
decât cu oricine. Se ºtie cã este o tradiþie în neamul
Hohenzollern ca domnitorii sã fie în raporturi rele
cu moºtenitorii lor. Regele Carol I nu s-a abãtut de
la aceastã tradiþie familialã. Nu avea nici o afecþiune
pentru principele Ferdinand, îl tiraniza cât putea ºi
îl umilea mai mult decât trebuia(...). Raporturile lui
bãneºti cu Ferdinand ºi cu Maria erau tipice: i-a
lãsat veºnic sã se zbatã cu ridicole greutãþi
financiare, cu o numeroasã ºi costisitoare familie,

când ar fi putut sã le asigure traiul cuvenit.19 Ca ºi
pe timpul lui Carol I, Regele era elementul central
al vieþii politice. Potrivit Constituþiei din 1923,
Ferdinand pãstra puteri considerabile: putea sã-ºi
aleagã miniºtri chiar din afara parlamentului, putea
sancþiona legile, putea reinterpreta legi prin emiterea
unor regulamente etc. Ferdinand s-a folosit însã
foarte rar de prerogativele sale. Cu toate astea
odatã cu urcarea sa pe tron a cerut dublarea
bugetului care revenise pânã atunci casei regale de
la 1.200.000 lei la 2.500.000 lei. I.G.Duca, unul
dintre cei mai aprigi susþinãtori ai lui socotea cã
având în vedere averea moºtenitã de regele
Ferdinand, veniturile mereu crescânde ale Domeniilor
Coroanei, familia regalã, deºi mai numeroasã decât
a regelui Carol, nu avea absolutã nevoie de o sporire
a listei civile.20 Cu toate acestea Ferdinand îi
impresiona plãcut pe miniºtrii sãi: Nu am avut prea
multe ocazii sã-l vãd, dar atunci când l-am vãzut
din conversaþiile pe care le-am avut mi-am dat
seama, deºi nu avea nici o prea mare inteligenþã,
nici vreo prestanþã care sã-l facã impunãtor, autoritar
sau temãtor, de temeinica sa culturã în toate
domeniile. Supunându-i niºte decrete de reduceri
de pedepse, cu ocazia Anului Nou, când eram
ministru de Justiþie sub Take Ionescu, s-a iscat între
mine ºi el o discuþie asupra Curþii cu Juraþi pe care
eu o criticam. Menþineam faþã de el pãrerile ce
totdeauna am avut despre ºubrezenia acestei
instituþii(...). Regele a þinut din contrã sã mã combatã
ºi între altele, cu un argument nou care m-a
impresionat. El mi-a zis ai oarecum dreptate, dar
instituþia juraþilor este o satisfacþie pe care Revoluþia
Francezã de la 1789 a dat-o poporului, contra
abuzurilor ce sãvârºise pânã aici justiþia regilor ºi
oricâte greºeli ar sãvârºi ea trebuie menþinutã cãci
satisfacþiile de orgoliu ºi de amor propriu se plãtesc
oricât de scump ar costa ele21.
Artizanul Marii Uniri, Ferdinand, O
persoanã atât de delicatã cum îl alinta uºor ironic
Iorga, acest blând îndãrãtnic care fãcea atâtea
greºeli ºi se înconjura de intriganþi, dar care ar fi
putut face atâtea minuni, ºi-a pierdut treptat rolul
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de arbitru , lãsându-se tot mai mult dominat de Ion
C. Brãtianu, iar pentru România se deschidea una
din acele ere periculoase în care puterea în
subordine, fãrã bazã constituþionalã ºi fãrã
popularitate realã, uzurpã tot ce dupã legea
fundamentalã revine regelui, Parlamentului
domeniilor oarecum autonome ale vieþii publice22.
Carol II
În loc sã se înfigã în sufletul prinþului
deprinderile care l-ar fi fãcut destoinic sã urmeze
lui Carol I ºi Ferdinand, i s-a dat libertatea sã-ºi
croiascã el singur deprinderile(...). În locul unui prinþ
pregãtit sã continue cu orice preþ misiunea
Hohenzollernilor de Singmaringen în România, a
ieºit un prinþ cu bune intenþiuni, dar fãrã o voinþã
formatã. De la primul conflict cu oamenii, cu
împrejurãrile sau cu propriul sãu sentiment,
indiferent cu cine, a fost învins. Planuri mãreþe, fãrã
o voinþã puternicã ºi calculatã, este tot ce poate fi
mai dezavantajos pentru un viitor rege. Acestea
sunt bune pentru un bãrbat politic din partidele de
stânga. Regele, în vremea noastrã, îºi are o misiune
specialã, prevãzutã prin legile Þãrii, ºi care nu se
acomodeazã câtuºi de puþin cu rolul de improvizator23. Dupã ce dezertase de la regimentul sãu
în 1918, în plin rãzboi, Carol divorþeazã de prima
soþie, cu care contactase o mezalianþã, revine
asupra declaraþiei de renunþare la tron, în 1921 se
cãsãtoreºte cu prinþesa Elena a Greciei, cu care l-a
avut pe viitorul rege Mihai, dar în 1925 din nou
renunþã la tron, retrãgându-se la Paris împreunã
cu Elena Lupescu, care se pare avea o mare
influenþã asupra lui. ( )La ºase iunie 1930, Carol,
schimbându-ºi încã o datã ideile, revine în þarã într-un
avion sport( ) pentru ca peste douã zile sã se
proclame rege. Regina Elena este obligatã sã plece
în exil, Carol, în pofida unor promisiuni, aducând-o
pe Elena Lupescu în þarã.24 Când Regimentul
prinþului Carol urma sã fie mobilizat într-o ofensivã
împotriva lui Bela Kun, Carol se afla în Deltã
împreunã cu fosta sa soþie însãrcinatã. Carol se
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înfurie foarte tare când aflã cã trebuie sã plece,
zicând cã i se întinde o cursã ca sã-l despartã din
nou de tânãra Lambrino. Carol sosi pe front când
totul se terminase: el se plimba veºnic printre
soldaþi, când exprimând opinii antimonarhiste, când
proclamându-se, aºezat la o masã de han, candidat
la tronul Ungariei. În fapt, înainte de a pleca pe front,
Carol redactase în ºapte exemplare manuscrise o
scrisoare de renunþare la tron, datatã 1 august
191925. Maria (mama lui Carol al II-lea) îºi ºtia
fiul slobod, dar nu ºi-l închipuia într-atât de
uºuratic26. Carol al II-lea ar fi vrut sã fie democrat,
dar a sfârºit mai degrabã ca anarhist, extravagant,
cãlãtor neobosit, amant de profesie, aventurier în
politicã, a construit demolând astfel cã în vremea
lui România era organizatã ca un stat totalitar, cu
o Constituþie autoritarã, cu partid unic, cu regele
ºef de partid, cu toatã lumea îmbrãcatã în uniformã,
cu salutul roman etc.27. Vânzãtor de iluzii, plin de
angoase, încercând sã rãspândeascã certitudine în
perioadele cele mai critice, Carol al II-lea ºi-a
detronat propriul fiu, pe care mai apoi a încercat
sã-l þinã cât mai departe de treburile þãrii. Tatãl
meu era foarte gelos din fire. El singur avea dreptul
sã ocupe scena. Se temea sã nu fie umbrit de
cineva, se înfuria împotriva celor despre care se
vorbea28. Regele nu m-a tratat ca pe un moºtenitor
al sãu, cu grija de a mã iniþia în treburile statului.
Mai mult, s-a strãduit, aº spune, din rãsputeri sã
mã þinã cât mai departe de semnificaþia relaþiilor
dintre noi. N-a discutat niciodatã cu mine despre
viitorul Coroanei29. Spontan, neimplicat, jucându-se
de-a politica, Carol al II-lea a transformat pentru
prima datã România într-un stat totalitar. La
prãbuºirea regimului Carol II, pãrea cã nu poate
urma ceva mai rãu30. Detronarea Regelui însemna
pentru Maniu sfârºitul unei domnii fãrã ideal, fãrã
moralitate ºi fãrã busolã sigurã, în continuã oscilaþie
oportunistã, practicatã prin manevre ºi abilitãþi cari
au sãpat prãpastia între Coroanã ºi Þarã ºi cari au
trebuit sã ducã la falimentul ºi distrugerea politicii
sale. Se încheia totodatã domnia plutocraþiei
exploatatoare a unei camarile care încãlcase toate
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consideraþiunile de dreptate socialã, pauperizând
þara în folos personal judecãþile lui Maniu erau
cele ale unui politician care a ajutat la înscãunarea
lui Carol al II-lea, dar care ulterior îi devenise unul
dintre cei mai mari duºmani, care de altfel a
contribuit în 1940 la îndepãrtarea lui de pe tron.31
În 1940 a abdicat cel care a fost Carol II. Acela
de care generaþiile viitoare îºi vor aduce aminte ca
de cea mai mare pacoste cãzutã vreodatã pe capul
României. S-a sfârºit azi, 6 septembrie 1940, o
parte din calvarul pe care de 10 ani îl îndurã neamul
acesta cu resemnare ºi bãrbãþie. (...)Zece ani
împliniþi ne-am otrãvit viaþa ºi ne-am muiat condeiul
în fiere, cãutând ºi potrivind cuvintele cu care sã se
poatã înþelege mãcar în parte prãpastia spre care
se îndrepta o guvernare inspiratã ºi dirijatã de un
epileptic ºi amoral32. Carol al II-lea este totuºi
un caz special. În cel priveºte contra-mitul s-a
dovedit pe mãsura mitului. Îndeosebi dupã
abdicarea din 1940, avea sã fie tot mai insistent
înfãþiºat ca un rege aventurier, destrãbãlat ºi
profitor, nicidecum constructor al unei Românii noi,
ci responsabil al erodãrii sistemului democratic
românesc. Chiar în actualul discurs monarhist, se
trece repede peste personalitatea lui, fãcându-se
distincþie între galeria completã a celor patru regi
ºi galeria lor idealã, redusã în fapt la trei: Carol I,
Ferdinand, Mihai.33
Mihai
Mihai, spre deosebire de ceilalþi trei regi
din familia sa care domniserã înaintea lui, prefera
hainele civile în locul uniformei. Înalt, blond, destul
de bine fãcut, pãrul îi este puþin ondulat, are ochii
albaºtri ºi un zâmbet absolut încântãtor. (...)La
Sinaia îl gãseam întotdeauna însoþit de un câine lup
german. Înainte avusese un dog danez  nu mi-l
amintesc niciodatã pe Mihai fãrã un câine dupã
el34. Principele Mihai a avut o tinereþe tristã. Tatãl
lui ºi-a pãrãsit familia ºi þara când Mihai era foarte
mic ºi nu s-a mai întors decât când fiul lui avea
ºapte ani. Apoi din cauza divorþului pãrinþilor sãi, a

fost lipsit în cea mai mare perioadã de mamã pânã
la vârsta de 18 ani, când a ajuns rege odatã cu
abdicarea tatãlui sãu. Se spune cã o datã a
remarcat cu tristeþe: când am avut nevoie de o
mamã am avut un tatã; ºi când mi-a trebuit un tatã,
am avut o mamã35. Regele Mihai fusese un rege
bun, precum bunicul sãu Ferdinand. Modest ºi
democrat, cu simþul datoriei faþã de þarã, un simþ
care lipsise tatãlui sãu, ar fi putut ajunge un rege
mare, asemenea lui Carol I. A avut însã parte de
vremuri tulburi pe care nici un cap încoronat sau
om politic nu le-ar fi putut înrâuri36. Dar Antonescu
îl redusese pe tânãrul rege la statutul de figurã pur
ceremonialã, în timp ce el însuºi exercita adevãrata
putere37 fiindcã O datã cu abdicarea lui Carol al
II-lea, a intervenit o drasticã reducere a puterilor
regale. Decretele din 6 ºi 8 septembrie (1940),
semnate de cãtre Mihai au creat o nouã instituþie
politicã  Conducãtorul Statului Român  care a
monopolizat puterea legislativã ºi executivã. Acesta
dispunea de autoritatea de a iniþia ºi de a promulga
toate legile, ca ºi de a le modifica pe acelea care
erau în vigoare; de a numi ºi demite pe orice
funcþionar de stat inclusiv miniºtri; de a încheia
tratate; de a declara rãzboi ºi de a face pace38.
Cu toate acestea la momentul potrivit Mihai a ºtiut
sã-l dea la o parte pe Antonescu. Regele, deºi
tânãr, dar  cum se convingea Maniu  foarte
înþelept, a arbitrat energic controversa dintre guvern
ºi naþiune39. Mihai a fost, însã, mereu ghinionist, a
crescut departe de pãrinþii sãi, care fie n-au putut, fie
n-au vrut sã-l iniþieze în tainele guvernãrii, n-a avut
destule arme ºi suficiente resurse sã i se opunã din
vreme lui Antonescu, a suportat dictatura acestuia,
dupã care n-a putut sã se opunã puterii de la
Moscova, care a instaurat comunismul în România.
Pãrãsit de occidentali, pe care i-a ajutat, exilat de
comuniºtii pe care i-a tolerat, ultimul Rege al României
ºi-a mutat curtea, redusã doar la familie, în Elveþia.
Ghinionul nu s-a oprit doar aici, Regina, care n-a urcat
nicicând pe tron i-a dãruit doar fete, iar schimbarea
regimului comunist de la Bucureºti nu a adus modificãri
substanþiale în viaþa fostului suveran.
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Mitul monarhic a sfârºit lent, dar definitiv în
România, iar regele care în viziunea lui Iorga era
singura continuitate posibilã este acum doar o
realitate virtualã. Dar ºi Iorga privea dinastia mai
degrabã ca pe un rãu necesar, fiind convins cã mutaþi
la noi, Hohenzollerii de la Rin nu au înþeles lecþia de
istorie care nu se poate prinde decât de cine ºtie
foarte bine , cu multã ostenealã trecutul nostru întreg.
De aici a venit cã un Carol I, din mare neam
occidental, învingãtor în lupte ºi încoronat cu coroana
regilor, a fost mai puþin Domn decât Alexandru Ioan
Cuza. Marelui Rege i se putea impune un guvern ºi,
odatã aºezat, acesta putea guverna fãrã Regele, care-ºi
rezerva cu greutate oarecare domenii de politicã
externã. Iar Ferdinand s-a lãsat dominat ºi înlocuit de
un om (Iorga se referã la Ion I.C. Brãtianu) care, cu
fiecare jignire a Suveranului, devenea mai puternic ºi
cãruia a izbutit sã-i smulgã fiul (N.I. face trimitere la
Actul din 4 ianuarie 1926 prin care Carol al II-lea a
renunþat drepturile ºi prerogativele de Principe
moºtenitor în favoarea fiului sãu Mihai), ºi mai mult
decât atâta sã caute a-l dezonora40.
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Un nou început
SABIN DRÃGULIN
Se atinge, cu siguranþã, un stadiu în care este inutil
sã ne mai punem alte probleme sau sã solicitãm alte
raþionamente; însã pânã sã atingem respectivul stadiu, ar
fi bine sã gãsim elemente comune cu alþii atunci când ne
afirmãm propriile opinii, ºi tocmai aceste elemente comune
au o mare importanþã.
H.R.G. GREAVES

Un nou început. Aceastã frazã este
definitorie pentru istoria spaþiului românesc din
ultimele douã secole ale acestui mileniu. Pe
parcursul acestei perioade de timp românii au
început trei cicluri de modernizare ºi au încheiat
douã dintre acestea. Primul ciclu are un moment
de început controversat din punct de vedere al
datei. Specialiºtii se împart în douã categorii: prima
categorie considerã anul 1774 ºi pacea de la
Kuciuk-Kainargi ca moment de începere a modernizãrii societãþii româneºti, iar a doua categorie
considerã anul 1829 ºi pacea de la Adrianopol ca
fiind momentul de plecare. Cert este cã acest ciclu
istoric se încheie în anul 1947 când monarhia ca
formã de guvernãmânt este abolitã instaurându-se
republica. Al doilea ciclu de modernizare începe
pe data de 30 decembrie 1947 ºi se încheie în
decembrie 1989. Aceastã perioadã istoricã este
cunoscutã sub numele de epoca comunistã. Al
treilea ciclu începe în vâltoarea evenimentelor din
decembrie 1989 ºi se continuã în zilele noastre.
Pentru început trebuie sã facem urmãtoarea
observaþie: în toate cele trei cicluri modernizarea
societãþii porneºte de sus în jos de la nivelul elitei
care deþine puterea spre individ ºi nu de jos în sus
de la individ, comunitate, cãtre puterea politicã.
Totodatã, în toate aceste cazuri demersul
modernizator a avut ca scop recuperarea unor
decalaje pe care societatea româneascã le-a
cunoscut ºi le cunoaºte în raport cu statele

occidentale în modernitate ºi contemporaneitate.
Încã din acest stadiu al analizei trebuie arãtat cã
modernizarea unei societãþi se face pe douã nivele:
primul nivel are ca þintã forma sistemului, iar al
doilea nivel fondul sistemului. Prin noþiunea de
formã înþelegem introducerea unor instituþii ºi
norme care schimbã natura sistemului.
Analizând acest aspect Samuel P.
Huntington considerã cã modernizarea implicã o
schimbare a raporturilor dintre sat ºi oraº prin
urbanizarea unor societãþi agrare tradiþionale.
Instituþionalizarea, educaþia, laicizarea ºi urbanizarea sunt stâlpii procesului de modernizare. Ca
finalitate a acestui demers apare un decalaj între
sat ºi oraº. Satul se transformã într-un furnizor de
forþe de muncã ºi devine piaþã de desfacere pentru
produsele manufacturate din oraº, în timp ce acesta
înglobeazã capital, educaþie, activitate industrialã
ºi induce un tip de mentalitate.1
Prin schimbarea de fond a sistemului se
înþelege transformarea mentalitãþii indivizilor de la
valorile statului bazate pe tradiþii ancestrale, de la
un ritm de viaþã bazat pe ciclurile anotimpurilor la
valorile burgheze, ale oraºului în care materialul
precumpãneºte ºi raþionalul se ridicã deasupra
iraþionalului. Banul, timpul ºi mãsurarea a tot ce ne
înconjoarã sunt cele trei elemente care conduc
mentalitatea burghezului care a construit modelul
instituþional occidental.
În cazul societãþii româneºti primul nivel al
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modernizãrii porneºte de la programul boierimii
liberale care a declanºat miºcãrile revoluþionare din
Moldova ºi Þara Româneascã în anul 1848. Elita
acelor vremuri ºi-a îndreptat ochii spre occident
având ca modele Franþa ºi Anglia. Din experienþa
francezã s-a dorit a fi împrumutate principiile care
au stat la baza revoluþiei de la 1789 referitoare la
libertatea individualã ºi egalitatea în faþa legii.
Modelul englez a fost preferat în spaþiul instituþional
prin introducerea principiului separaþiei puterilor în
stat, monarhie constituþionalã ºi parlament bicameral
ca depozitar al atributului legislativ. Pentru a fi
introduse aceste principii în societate elita politicã
româneascã, acea boierime paºoptistã care ºi-a
expus dezideratele în Proclamaþia de la Islaz ºi
Petiþiune proclamaþie, a ajuns la un acord pentru
aducerea unei dinastii strãine în conducerea statului
român.
În cele douã decenii care s-au scurs de la
revoluþia de la 1848 au apãrut la nivelul elitei politice
douã opþiuni de modernizare. Conservatorii erau
promotorii unui curent evoluþionist, lent, care sã le
menþinã, prin natura juridicã a proprietãþii marile
suprafeþe de pãmânt ºi prin sistemul legislativ
cenzitar puterea politicã. Liberalii erau promotorii
unei politici radicale care prevedea trecerea
proprietãþii asupra pãmântului din mâna marilor
proprietari de pãmânt în aceea a þãranilor, iar în
spaþiul dreptului la vot o lãrgire majorã a bazei
electorale. Detronarea lui Al.I.Cuza de cãtre o
alianþã nefireascã formatã din conservatori ºi liberali
a pus bazele unui pact politic care a menþinut o
stabilitate internã pentru o jumãtate de secol.
Expresia acestei înþelegeri este aducerea în anul
1866 în România a prinþului Carol care fãcea parte
din ramura catolicã a familiei Hohenzollern.
Conservatorii considerau cã numai un principe
strãin poate sã tempereze politica liberalilor radicali
garantând astfel menþinerea propriului control, în
timp ce liberalii doreau introducerea unei monarhii
constituþionale care sã fie chezãºia menþinerii unui
echilibru între despotism ºi anarhie. Constituþia
statului român reflectã acest compromis care a avut
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loc la nivelul elitelor. Constituþia elaboratã în anul
1866 este o constituþie pact dupã modelul englez.
Prin intermediul unui contract între statul român ºi
casa dinasticã Carol I devine principe al României
dupã ce a acceptat constituþia. Noul domn este
obligat sã guverneze în baza unui regim constituþional
care îi reglementeazã clar drepturile ºi îndatoririle.
În baza acestui principiu monarhia va deveni centru
de stabilitate în statul român.
În momentul în care începe un proces de
modernizare principiile fondatoare sunt
fundamentale. În funcþie de acestea apar premizele
unui succes sau eºec. În Constituþia din 1866 apar
principiile care stau la baza modelului capitalist:
proprietate privatã care este sacrã ºi inviolabilã,
regim constituþional, parlament bicameral în care
atribuþiile Camerei Deputaþilor ºi Senatului sunt
clare, libertatea presei, a întrunirilor ºi a cuvântului.
Fãrã aceste principii fondatoare o schimbare a
formei ºi a fondului unei societãþi nu poate avea
loc. Aceastã realitate a fost conºtientizatã de elita
politicã româneascã. Procesul este evolutiv, lent,
iar politicile de dezvoltare sunt diferite între
conservatori ºi liberali. România avea de luptat pe
douã planuri: intern ºi extern. Pe plan intern procesul
era în desfãºurare însã reuºita acestuia depindea ºi
de câºtigarea unui drept fundamental: independenþa
politicã. Iscusinþa politicã a acestei elite s-a dovedit
în trei momente: în rãzboiul din Balcani 1877-1878
când România s-a aliat cu Rusia împotriva
Imperiului Otoman pentru a-ºi câºtiga independenþa,
când acest stat ºi-a arãtat tendinþele dominatoare
s-a încheiat alianþa cu Austro-Ungaria dupã care
s-a proclamat regatul în 1881, iar când interesele
naþionale au cerut, în condiþiile existente în primul
rãzboi mondial, anul 1916 aduce România în alianþã
cu Franþa ºi Anglia. Intuiþia clasei noastre politice
promovatã de Casa Regalã a permis câºtigarea
independenþei ºi includerea tuturor teritoriilor
româneºti în anul 1918.2 Prin aceastã evoluþie
istoricã monarhia s-a legitimat în faþa propriilor
cetãþeni. Totodatã, efectele Primului Rãzboi
Mondial conduc la împlinirea idealurilor paºoptiste.
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Pe plan intern între anii 1866-1947 clasa
politicã româneascã introduce pas cu pas
elementele fundamentale ale statului burghez:
proprietate privatã, laicizare, industrializare pe baza
principiilor pieþei, libertatea cuvântului ºi a presei,
iar dupã 1918 votul universal ºi începe procesul
de urbanizare. Observãm cã demersul modernizator
în introducerea elementelor de bazã ale statului
capitalist sunt realizate.
Al doilea nivel al modernizãrii este mult mai
dificil de realizat deoarece implicã schimbarea
mentalitãþii. Repet, este o schimbare de fond a
sistemului. Experienþa ne-a demonstrat cã decalajul
între introducerea mecanismelor ºi schimbarea de
mentalitate este o realitate indiscutabilã în cazul
românesc. Pentru a înlocui un tip de mentalitate
bazat pe valorile agrare este obligatoriu ca prin
diverse metode o parte importantã din populaþia
ruralã sã fie atrasã în interiorul oraºelor pentru ca
la a doua ºi la a treia generaþie sã aibã loc
schimbarea de mentalitate doritã. În România acest
proces a fost cu atât mai lent cu cât proporþia între
populaþia care locuia la sate, cca. 90%, ºi populaþia
care locuia la oraºe, 10%, era mult dezechilibratã.
Aceasta este o dificultate care provine dintr-o
realitate obiectivã. Însã mai este ºi o altã cauzã,
elita conservatoare pentru a-ºi putea menþine
puterea politicã a frânat în mod constant prin
metodele democraþiei parlamentare încercãrile
liberalilor de a grãbi cursul evenimentelor.
Tradiþionaliºtii au combãtut în plan cultural aceste
tendinþe. Junimiºtii, poporaniºtii, semãnãtoriºtii ºi
cei care s-au înscris în curentul trãirismului ºi-au
fãcut un titlu de glorie din a deplânge situaþia
þãranului dezrãdãcinat, a semiorãºeanului speriat
de viaþa trepidantã de la oraº, a zbuciumului interior
cu care se confruntã þãranul proletar care lucreazã
în fabricã. În fond, toþi aceºtia nu fac altceva decât
sã surprindã începutul procesului de modernizare
a societãþii româneºti. Din pãcate acest proces este
deturnat dupã anul 1947.
Abdicarea regelui Mihai, simbolul unei
instituþii monarhice care a condus România

aproape un secol, deschide al doilea ciclu de
modernizare. Comunismul se revendicã a fi agent
al modernizãrii.3 El impune societãþii alte valori în
care proprietatea privatã sucombã, libertatea
cuvântului, a tiparului ºi a întrunirilor dispare,
menþinându-se trei elemente ale vechiului model de
modernizare: laicizarea, industrializarea ºi dezvoltarea oraºelor. Noul regim instaurat de Partidul
Comunist din România avea în spate susþinerea a
circa 1.000 de membri de partid ºi Armata Roºie
eliberatoare. Pentru a-ºi fabrica o legitimitate
Partidul Comunist va crea o crizã artificialã în
societatea româneascã pe fondul unui rãzboi
pierdut, în condiþiile ocupãrii complete a þãrii de
cãtre trupele sovietice, a cenzurii stricte impuse
radioului ºi presei dublatã de o cenzurã indirectã
cauzatã de greve ale tipografilor declanºate la
ordinul liderilor comuniºti. Motivaþia pentru o astfel
de atitudine era cã nu se putea accepta izbucnirea
unei dezordini în spatele Armatei Sovietice sau
permanentizarea unor structuri fasciste în interiorul
þãrii.4
Cu tot efortul depus de comuniºti ºi bolºevici se simþea nevoia ca în cea de-a doua etapã a
constituirii puterii populare sã se realizeze o
legitimare care sã dea soliditate noului regim. Pentru
început s-a realizat eliminarea acelei elite pe care
vechiul regim o produsese ºi patronase. Sute de
mii de oameni au fost încarceraþi ºi decimaþi
sistematic dupã principii riguroase. Ulterior acestei
etape, acþiunea regimului comunist s-a axat pe douã
mari programe: în primul caz s-a acþionat pentru a
se modela societatea (introducerea formei), iar
în al doilea caz în spaþiul economic, instituþional
(fondul). Aceste programe vor fi justificate
ideologic pe parcursul aplicãrii etapelor de
prefacere a societãþii ºi statului de cãtre agenþi ai
regimului.
Fiecare societate are în strãfundurile sale
o memorie colectivã care îi determinã un anume
tip de identitate. Societatea este sensibilã la toate
schimbãrile care se produc în interiorul ºi exteriorul
sãu. Regimul comunist va încerca crearea unei
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solidaritãþi complexe pe baza unei istorii atent
supravegheatã ºi cu încãrcãturã masivã de
ideologie. ªcoala, manualele ºcolare, literatura,
teatrul, artele vizuale, cinematograful ºi televiziunea
sunt agenþi ai nivelãrii ideologice ºi comportamentale.5 Individul este anulat ca element de
unicitate ºi înglobat organic în structura statului.
Apar astfel termeni impersonali ca: poporul, masele
populare, clasa muncitoare, colectivele de oameni
ai muncii. Factorul de legitimitate a regimului
comunist este revoluþia. Momentul de la 23 august
1944 care a însemnat întoarcerea armelor
împotriva Germaniei este confiscat de comuniºti.
Aceastã zi devine începutul revoluþiei de eliberare
naþionalã ºi socialã, antifascistã ºi antiimperialistã.
Gustav le Bon în lucrarea sa Psihologia
maselor considerã cã în cadrul popoarelor apar
schimbãri la nivelul ideilor. Aceastã modificare de
mentalitate impune schimbãri instituþionale. Apare
astfel un proces de înlocuire a vechilor idei cu altele
noi ºi este momentul în care mulþimile îºi impun
voinþa neluând în seamã realitãþile politice ºi economice.6 Paradoxul este cã în România schimbarea regimului monarhic nu s-a produs ca efect
al voinþei poporului român, la momentul 23 august
neavând loc nici o revoluþie. Realitatea este cã
regimul comunist a fost impus de Moscova.
Samuel P. Huntington aratã cã o revoluþie
la scarã mare aduce cu sine distrugerea vechilor
modele ºi instituþii de legitimitate, modernizarea
noilor grupuri, redefinirea comunitãþii politice,
acceptarea noilor valori politice ºi a noilor concepte
de legitimitate politicã. Scopul revoluþiei este
crearea unei comunitãþi noi ºi omogene, de aceea
alungarea, impunerea exilului elementelor disidente
sau neasimilabile rãmâne unul din mijloacele creãrii
unei noi comunitãþi. Ca o concluzie putem sã
afirmãm cã regimul comunist a reuºit sã atingã toate
aceste elemente pe care le implicã izbucnirea unei
revoluþii, cu toate cã nu a avut loc nici o revoluþie.
Pe plan ideologic comunismul a cãutat noi
forme de legitimare. De aceea apare mitul
ilegalistului care provine dintr-o familie sãracã, se
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confruntã cu mari probleme financiare ºi ajunge sã
fie iniþiat de un tovarãº în tainele marxismleninismului dupã care devine un militant activ cu
preþul chiar al propriei vieþi.7 În plan economic
oraºele ºi satele vor fi reconstruite pe noi tipologii,
iar secarea lacurilor ºi asanarea Deltei se înscriu în
marele proiect conceptual al comunismului.8 Toate
acestea vor fi realizate de cãtre membrii partidului.
Ei sunt gestionari ai mijloacelor de producþie sau
funcþionari în ministere. Cele douã categorii exercitã
puterea politicã ºi economicã în interiorul regimului.
Unificarea acestor categorii este inevitabilã.9 Din
acest moment regimul comunist cunoaºte a treia
etapã în procesul legitimãrii: etapa naþionalistã.
Lucian Boia referindu-se la situaþia
istoricului aratã cã libertatea de miºcare a
istoricului se aflã în raport direct proporþional cu
gradul de deschidere socialã ºi libertate intelectualã. Un alt factor îl reprezintã tipul de educaþie,
bazat pe tabuuri.10 Pornind de la aceastã idee
observãm cã Partidul Comunist ordonã impregnarea
ideologiei comuniste cu naþionalismul. Din acest
moment sunt înlocuiþi eroii luptei de clasã cu
exponenþii naþiunii ºi ai statului. Scopul era
realizarea unitãþii întregului popor în jurul partidului
ºi al conducãtorului iubit, iar pe fundamentul unei
legitimitãþi populare sã înceapã aºa numita
distanþare de Moscova. Ulterior se face apel la
Burebista, Decebal, Mircea cel Bãtrân, ªtefan cel
Mare, Mihai Viteazul, Gh. Doja, Horea, Cloºca ºi
Criºan, ºi evident Marx, Engels, Lenin. În perioada
de amurg a comunismului sunt pãstraþi numai
domnitorii la care se adaugã Brîncoveanu, Al. I.
Cuza ºi N. Ceauºescu. Demersul este clar, se dorea
identificarea imaginii voievodale cu aceea a
conducãtorului iubit, Nicolae Ceauºescu.
Aceastã alãturare se înscrie în politica Partidului
Comunist de a crea o simbiozã între persoana
conducãtorului iubit ºi calitãþile tradiþionale ale
voievodului român: autoritate paternalistã, deþinãtor
al unor calitãþi care îi permite sã fie unic judecãtor
ºi sã decidã ceea ce este bine ºi ceea ce este rãu.
Impunerea acestui program de alienare
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mentalã va avea efecte devastatoare asupra
cetãþeanului român. Societatea româneascã se
transformã într-o comunitate incapabilã de a realiza
un minim efort de solidaritate umanã ºi politicã
reuºind sã se capaciteze doar la mesaje de tip
naþionalist-etnicist. De aceea invocarea unor mituri
naþionale prevaleazã în faþa oricãrui argument logic
ºi argumentat. Concluzia ar fi cã al doilea ciclu de
modernizare ºi-a atins scopul. Comunismul a reuºit
ca în douã generaþii sã schimbe mentalitatea
poporului. Acest tip de mentalitate este rezultatul
asaltului ideologic cu care s-a confruntat societatea.
Omul nou: dezideratul puterii comuniste s-a
înfãptuit. Acesta este orãºeanul-þãran, incapabil sã
se capaciteze la nivelul societãþii civile. Regimul
comunist a reuºit sã prevesteascã valorile
fundamentale ale modificãrii pe care primul ciclu
întrerupt brutal în 1947 reuºise sã le impunã:
proprietatea privatã a fost înlocuitã cu proprietatea
comunã asupra mijloacelor de producþie, dreptul
la vot a fost golit de conþinut prin intermediul
alegerilor libere în care se recrutau cadre ale
sistemului, libera expresie a fost confundatã cu
autocritica. Rând pe rând valorile burgheze au fost
distorsionate. Demersul modernizator a eºuat în
planul economic, însã a reuºit în planul mentalului
colectiv.
În iarna anului 1989 va izbucni în România
o revoluþie care va conduce la disoluþia partidului
comunist ºi la pulverizarea întregii structuri
administrative. Cu toate cã elementul instituþional
a dispãrut, la nivelul societãþii s-au pãstrat
elementele mentale specifice comunismului.
Evenimentele din decembrie aduc pe scena istoriei
un surogat al P.C.R. intitulat Frontul Salvãrii
Naþionale. Încã din primele momente, de la centru
spre periferie, aceastã miºcare cetãþeneascã
înlocuieºte structurile fostului partid. Pentru unii
oameni articularea suspect de rapidã a structurilor
din teritoriu nu înseamnã altceva decât schimbarea
titulaturii din P.C.R. în F.S.N. ºi pãstrarea aceloraºi
structuri. La nivelul conducerii centrale au apãrut
foºti lideri comuniºti ca Ion Iliescu, Silviu Brucan

sau Alexandru Bîrlãdeanu, iar în judeþe foºtii
secretari de partid au devenit lideri locali ai noului
partid. Ulterior miºcarea cetãþeneascã s-a transformat în partid. Pentru a fi legalizatã instituþionalizarea
puterii pe data de 20 mai 1990 se vor organiza
alegeri libere în care propaganda vechilor structuri
comuniste ºi-a fãcut datoria asigurând victoria
F.S.N. Metodele instituite de noul regim sunt
definitorii pentru tipul de mentalitate cu adânci
rãdãcini ideologice. De trei ori F.S.N., pe 28-29
ianuarie, 18-19 februarie ºi 13-14 iunie 1990, prin
persoana preºedintelui Ion Iliescu, a iniþiat ºi
aprobat folosirea unor metode ilegale prin
aducerea muncitorilor în stradã pentru a salva noul
regim. Acelaºi scenariu a fost folosit ºi pe 20 martie
1990 când izbucneºte la Târgu-Mureº un conflict
violent între români ºi maghiari pentru a se legitima
înfiinþarea S.R.I. (Serviciul Român de Informaþii).
Atunci apare ideea confiscãrii revoluþiei. Ultima
reglare de conturi are loc pe 25 septembrie 1991
când premierul reformator Petre Roman este
rãsturnat de forþe din jurul noului serviciu de
informaþii condus de Virgil Mãgureanu ºi al
preºedintelui Senatului Alexandru Bîrlãdeanu, loial
sovieticilor.11
Din acest moment apar anomaliile în noul
stat democratic. Constituþia României adoptatã în
1991 reflectã un tip de mentalitate, un model de
socialism cu faþã umanã. Studiind articolele de lege
vedem cã avem un preºedinte ales prin vot direct,
ceea ce aduce cu sine o majorã legitimitate, dar nu
avem un regim prezidenþial. Prerogativele
preºedintelui sunt limitate, însã are posibilitatea prin
controlul asupra serviciilor secrete, folosind totodatã
anomaliile existente, sã revoce un prim-minstru
investit de parlament. Prin aceastã forþare a
textului legii autoritatea Parlamentului este eludatã
ºi încãlcatã. Cu toate acestea, Parlamentul are în
componenþa sa senatori ºi deputaþi care au fost
investiþi în aceastã funcþie în urma sufragiului
popular. Se poate considera astfel cã ºi aceastã
instituþie are o legitimitate tot atât de mare ca ºi
instituþia prezidenþialã. Aceastã ambiguitate
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existentã în sânul Constituþiei reflectã modul de 10 Lucian Boia, Jocul cu trecutul, Bucureºti, Editura
Humanitas, 1998, p. 105.
gândire al acelor persoane care au impus-o. Lipsa 11 Anneli Ute Gabanyi, Revoluþia neterminatã, Bucureºti,
unor reglementãri clare, cu un conþinut indubitabil, Editura Fundaþiei Culturale Române, 1999, p. 193, 194.
12
Ludwig von Mises, Capitalismul ºi duºmanii sãi,
ex: proprietatea este ocrotitã de lege, dar nu
Bucureºti, Editura Nemira, 1998, p. 36.
garantatã, ceea ce permite apariþia unor abuzuri,
sau legislaþia apãrutã dupã 1989 care menþine
acelaºi principiu al ambiguitãþii determinã impunerea
unor inechitãþi la nivelul socialului. Din aceastã
CINE NE CITEªTE:
cauzã, ca sã îl parafrazãm pe Ludwig von Mises
Într-o vreme când oportunismul ºi
care spunea cã libertatea în societate înseamnã
impostura ne invadeazã, când peste
cã un om depinde de ceilalþi în aceiaºi mãsurã în
noapte au apãrut o mulþime de analiºti
care ceilalþi depind de el, putem afirma cã
politici care cred cã un comentariu
societatea româneascã trebuie sã se îndrepte spre
politic este un fel de Procesul Etapei
un model de democraþie liberalã în care parlamentul
ºi îl aduc la acest nivel, Sfera Politicii
sã deþinã suveranitatea delegatã de popor.12 Un
rãmâne un loc în care întotdeauna vei
stat intervenþionist cum este statul român reflectã
gãsi profesionalism ºi consistenþã, un far
gradul de autoritarism de care suferã societatea
pe o mare învolburatã.
româneascã. O mare parte a membrilor ei este
incapabilã sã gândeascã în afara unor limite impuse
direct sau indirect de un ºef sau de Marele ªef
care este Statul.
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Monarhi ºi Salvatori
MIHAI CHIOVEANU

În anii imediat urmãtori revoluþiei din 1989,
puterea abia instalatã la Bucureºti avea sã fie
chinuitã, printre multe altele, de reintrarea 
neaºteptatã, oarecum timidã ºi lipsitã de spirit
revendicativ  pe scena politicã româneascã a
unui personaj pe care, dupã evenimentele lui 1947,
mulþi nu credeau sã-l mai revadã. Mai mult, în
ciuda a mai bine de patru decenii de continue
denigrãri instrumentate de P.C.R., Regele Mihai,
cãci despre el este vorba, se bucurã în 1992 de o
primire ce pune pe gânduri întreaga garniturã a
FSN-ului, pe preºedintele acestuia în primul rând.
Cât despre semnificaþia Actului istoric de la 30
decembrie, aceasta pare a fi literalmente ºtearsã
cu buretele.
Revenirea în þarã a fostului suveran al
României, dupã formula uzitatã obsesiv ºi deloc
condescendent de cãtre susþinãtorii regimului neo-comunist, a Regelui Mihai de România pentru cei aflaþi
de partea Convenþiei ºi pentru monarhiºti, avea sã
devinã brusc una din temele centrale ale luptei
politice româneºti de tranziþie. Miza este atât de
mare încât, Putere ºi Opoziþie se reped în a
transforma pe Rege ºi Monarhia în pericol la adresa
noii democraþii ºi a ordinii constituþionale, respectiv
simbol al vremurilor de legalitate de dinainte de
instaurarea comunismului. Pe de o parte F.S.N. ºi
mai apoi P.D.S.R. îºi iau atât de în serios rolul încât
fac din împiedicarea revenirii Regelui în þarã un
penibil scop al propriei guvernãri. Pe de altã parte,
unii susþinãtori ajung, deºi Regele nu pare deloc a
agrea aceastã idee, sã-i confere acestuia aura de
Salvator al þãrii  vezi binecunoscuta lozincã
Monarhia salveazã România.
Poate cã aceasta a fost în fapt singura

loviturã datã în mod real puterii, chiar dacã mai
degrabã prin ricoºeu, de vizita Regelui în þarã într-un
moment extrem de sensibil. Mai exact nu atât
puterea cât imaginea, mitul în plinã construcþie, pe
care preºedintele de atunci al României încercase
sã-l impunã naþiunii are de suferit. Ion Iliescu,
despotul luminat, artizanul Frontului Salvãrii
Naþionale, omul politic obsedat de ideea consensului naþional, singura în mãsurã a-i face autoritatea
de necontestat, nu va mai putea sã revendice
monopolul absolut asupra altminteri discutabilului
statut de Salvator.
Replica regimului iliescian nu se lasã mult
aºteptatã. Asul din mânecã folosit cu succes în
estomparea popularitãþii regelui îl va reprezenta
bascularea disputei spre tulburii ani 1940 ºi
(re)aducerea intempestivã în scenã a mitului
Antonescu1  filmul Oglinda, regizat de Sergiu
Nicolaescu ºi-a meritat din acest punct de vedere
investiþia financiarã a puterii, în timp ce România
Mare, prin articolele elogioase publicate în oficiosul
sãu a demonstrat, printre altele, cã-ºi meritã rolul
de aliat al P.D.S.R.. Dacã imaginea Regelui
colaborator al sovieticilor nu prinde, datoritã mult
prea grosolanei instrumentalizãri, decât în micã
mãsurã, în schimb cea a Mareºalului simbol al
luptei contra bolºevismului, salvatorul cu aurã de
martir sacrificat la 23 august 1944 pe altarul patriei,
reuºeºte sã atragã în mod surprinzãtor în mrejele
ei inclusiv segmente ale opoziþiei ºi, dupã 1996, o
parte considerabilã a intelectualilor democraþi.
Regretabil este mai ales faptul cã reabilitarea
Mareºalului ºi edulcorarea regimului sãu ajunge
acum sã iasã din marginile discursului istoriografic
din anii 70, când se limitase la estomparea
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dimensiunii fasciste a acestuia, pentru a duce la
negarea Holocaustului ºi chiar, tragic ºi hilar în
acelaºi timp, impunerea lui Antonescu drept
salvator nu doar al românilor ci ºi al evreilor.
Despre acest subiect s-a scris deja enorm
în presa româneascã a ultimilor ani ºi prin urmare
nu-i vom acorda aici o atenþie specialã. Nu vom
insista nici asupra faptului cã intrarea într-un con
de umbrã a chestiunii monarhice se produce
imediat dupã moartea lui Corneliu Coposu pentru
ca, dupã alegerile din 1996, puterea actualã sã dea
semne vizibile de iritare de câte ori subiectul este
repus în discuþie. Semnificativ pentru noi rãmâne
faptul cã reiterarea mitului Antonescu reuºeºte acolo
unde tradiþia inventatã a republicanismului
românesc, susþinutã ºi dupã 1990 de câþiva monºtri
sacri ai etno-vulgatei naþional-comuniste, nu a dat
rezultatele scontate2.
În absenþa unui curent republican
semnificativ, rolul de umbrã ameninþãtoare ºi mai
puþin alternativã la adresa monarhiei româneºti
interbelice o va reprezenta prezenþa Salvatorilor.
Din aceastã perspectivã limitatã, perioada cuprinsã
între 1918 ºi 1944 poate fi descrisã drept o Istorie
în cupluri prin excelenþã. Fuga înapoi în istorie, cea
recentã, focalizarea asupra raportului în permanentã
schimbare dintre Monarhi ºi Salvatori ne-ar putea
ajuta în identificarea raþiunilor ce au stat la baza
reiterãrii acestui cuplu dupã 1989. Asta însã în
mãsura în care va reuºi sã lãmureascã în primul
rând rolul Salvatorului în cultura politicã româneascã
 de orientare mai curând afectivã, necriticã ºi
aperceptivã, îmbibatã încã de raportãri mitologice
la lideri de sorginte autoritar-totalitarã.3
Sfârºitul Primului Rãzboi Mondial avea sã
ducã în Europa Centralã ºi de Est la mutaþii
considerabile în absolut toate planurile, de la
retrasarea frontierelor la apariþia, datoritã rãzboiului tranºeelor ºi masificãrii vieþii politice
postbelice, a unor noi structuri mentale. Monarhiile
zonei nu scapã nici ele tãvãlugului. ªocul este
masiv mai ales în cazul învinºilor. Kaiserul Wilhelm
al II-lea abdicã în toamna lui 1918 ºi se retrage
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definitiv în Olanda. Carol I al Austro-Ungariei nu
reuºeºte sã pãstreze nimic din loialitatea acordatã
anterior de supuºii sãi bãtrânului Franz-Iosef, cu
care imperiul se confundase timp de aproape ºapte
decenii. Austria devine republicã în 12 noiembrie
1918, în timp ce, în cazul Ungariei, încercãrile de
restaurare a Habsburgilor, deºi gãsesc suficienþi
partizani, se lovesc de opoziþia durã a lui Miklos
Horthy ºi de vigilenþa Micii Antante. Sfârºitul
Romanovilor se dovedeºte cu mult mai trist,
întreaga familie a Þarului fiind executatã de bolºevici
în iulie 1918 la Ekaterinburg din frica posibilei lor
eliberãri de cãtre albi. Chiar ºi în Bulgaria monarhia
are de suferit în urma înfrângerii, Þarul Ferdinand I
fiind forþat sã abdice în acelaºi fatidic an 1918.
Imperiul Otoman nu mai rezistã nici el acestui ultim
ºoc iar prãbuºirea sa face posibilã apariþia statului
turc modern.
În paralel cu prãbuºirea monarhiilor, în
toate aceste þãri, cu excepþia Austriei, scena politicã
este invadatã de Salvatori. Hitler se naºte în 1923
din trauma rãzboiului combinatã cu slãbiciunile
Republicii de la Weimar. Amiralul Horthy apare ºi
el ca salvator al patriei sale dupã ce un altul, Bela
Kun, încercase în 1919 prin intermediul nefericitei
comune budapestane sã-ºi revendice acest statut.
Lenin, pãrintele revoluþiei bolºevice apare ºi el în
aceastã posturã, pe care nu doar rãzboiul contra
albilor ci ºi competiþia acerbã din interiorul partidului
o scoate în evidenþã. În Bulgaria anul 1923 aduce
la putere regimul autoritar al lui Alexander Þankov,
ce pozeazã la rându-i în salvator al þãrii intratã în
crizã profundã. Singurul caz ce face notã
discordantã între cele prezentate mai sus prin
imaginea pozitivã rãmasã în mentalul colectiv este
cel al lui Kemal Mustafa-Ataturk.
Salvatori apar ºi în statele învingãtoare din
regiune. Pilsudski, înfãptuitorul minunii de pe
Vistula marcheazã istoria Poloniei interbelice întru
totul, iar memoria timpului îi rezervã în continuare
aura de salvator chiar dacã contribuþia sa la eºecul
parlamentarismului polonez în epocã nu este deloc
neglijabilã. Charismaticul Duce reuºeºte ºi el sã-ºi
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construiascã o imagine de salvator ºi este atât de
convins de poziþia sa ºi de slãbiciunea regelui Victor
Emanuel al III-lea încât nu se gândeºte, greºealã
fatalã, sã-ºi consolideze puterea prin abolirea
monarhiei  deºi majoritatea istoricilor considerã
cã destituirea sa în 1943 s-ar fi produs ºi fãrã
ajutorul Regelui Italiei, chiar dacã cu alte costuri.
Un caz la fel de interesant îl reprezintã cel al lui
Alexandru I Karagheorghevici, creatorul în 1929,
când îºi impune în defavoarea croaþilor propriul
regim autoritar, al Iugoslaviei. Asasinat în 1934 la
Marsilia împreuna cu Louis Barthou de cãtre un
croat, Alexandru rãmâne în memoria sârbilor în
dubla posturã de monarh ºi salvator.
Perioada interbelicã duce în aceastã parte
a Europei la o continuã radicalizare ºi orientare spre
dreapta a sferei politice, o fascizare latentã determinatã de eºecul reformelor politice ºi economice,
de incapacitatea statului (multi)naþional de a-ºi
integra minoritãþile, de eºuare a procesului modernizator ºi a fenomenului de socializare impus de o
industrializare rapidã ºi oarecum mimeticã, etc.4
Tocmai de aceea, opþiunea, în majoritatea cazurilor
 am putea spune în toate dacã ne gândim cã nici
mãcar modelul cehoslovac al democraþiei autentice
nu mai este cu uºurinþã acceptat astãzi , a constituit-o orientarea spre regimuri autoritare sau dictaturi modernizatoare capabile sã transpunã în
realitate promisiunile de început ºi sã ducã la bun
sfârºit proiectul construirii naþiunii. În aceastã
atmosferã impregnatã de statalism invocarea
constituþiei se va face tot mai rar auzitã, pânã ºi
garanþii jocului politic fiind obligaþi sã se conformeze
turbulenþelor epocii, uneori chiar cu preþul
sacrificãrii instituþiilor pe care le reprezintã. Rolul,
asumat sau atribuit, de Salvator avea sã fie jucat în
funcþie de context de preºedinþi, regi, generali, ºefi
de partide ºi/sau miºcãri politice.
Monarhia româneascã trece ºi ea prin numeroase crize în perioada rãzboiului. Poziþia pro-germanã
adoptatã de Carol I în 1914 duce la o diminuare
sensibilã a loialitãþii multora dintre români faþã de
monarh ºi orientarea speranþelor opiniei publice

cãtre prinþul moºtenitor. Fidel, ca ºi unchiul sãu,
angajamentelor luate de România faþã de Dreibund,
Ferdinand acceptã în cele din urmã rolul de virtual
Întregitor al Neamului. Aºteptãrile uriaºe ale
românilor sunt însã insuficiente în asigurarea
victoriei ºi, la câteva luni de la intrarea în rãzboi,
Regele, Guvernul, Armata ºi o mare parte a populaþiei
sunt forþate sã se retragã la Iaºi. Dinastia va fi
nevoitã sã facã faþã nu doar greutãþilor inerente
frontului ci ºi presiunilor provocate pe de o parte
de propaganda bolºevicã pãtrunsã în rândurile
soldaþilor  decretele privitoare la reforma agrarã
ºi sufragiul universal, semnate în 1917 de Rege la
sfatul lui I.I.C. Brãtianu, vizau în primul rând
contracararea ideilor revoluþionare , pe de alta
de intenþia Reich-ului german ºi a monarhiei duale
de a îndepãrta de pe tronul României dinastia de
Hohenzollern ºi a o înlocui cu una favorabilã Puterilor
Centrale.
România are însã în 1918 atât de mult
noroc, încât cu greu s-ar putea spune cã mai are
nevoie de politicieni (P.P. Carp). Ferdinand devine
Regele tuturor românilor ºi împreunã cu Regina 
mama rãniþilor a jucat în timpul rãzboiului un rol
esenþial în menþinerea popularitãþii monarhiei ºi chiar
în creºterea capitalului politic al acesteia  apar drept
Salvatori ai Neamului. Nu singuri însã, Mareºalul
Averescu reprezentând cel puþin între 1917 ºi 1922
cazul exemplar de mitificare, transfigurare, de cãtre
þãranul în uniformã ºi mai apoi masa electoralã, a
unui militar în Salvator, omul capabil nu doar de
extraordinare fapte de arme ci ºi de a reforma,
regenera, da un nou curs istoriei. Din fericire pentru
România anilor 20 Averescu nu devine un Hitler
sau Mussolini al României aºa cum ºi-ar fi dorit
Argetoianu. Legalismul mareºalului ºi profunda sa
loialitate faþã de coroanã, dorinþa acestuia de a face
carierã politicã în stilul tradiþional al secolului al
XIX-lea ºi deci absenþa oricãrui veleitarism ºi
element mesianic  Averescu electrizeazã involuntar
masele dar este totodatã uimit de reacþia acestora ,
duc la o lamentabilã eºuare a aºteptãrilor celorlalþi, ce
sperau sã devinã martorii transfigurãrii României.5
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Ajuns prim-ministru, Averescu se pronunþã
mai curând pentru temperarea acceselor revoluþionare iar Liga Poporului, deºi absoarbe masiv
energiile ºi tensiunile de dupã rãzboi, nu face altceva
decât sã le canalizeze spre forme de legalitate. Eroul
de la Mãrãºti ºi Oituz eliminã astfel presiunile pe
care rãzboiul tranºeelor le crease ºi care vizau
înlãturarea a tot ceea ce reprezenta vechiul regim.
Primul deceniu postbelic românesc nu cunoaºte prin
urmare nici un Salvator autentic. România nu este
marcatã de complexul victoriei mutilate ºi de
ofensiva stângii ºi a miºcãrilor sindicale de tip italian,
sau de un conflict precum cel apãrut între croaþi ºi
sârbi ca pãrþi constitutive ºi deci teoretic egale în
drepturi ale noului stat. Mai mult, reformele, cea
agrarã ºi cea electoralã, promise încã din timpul
rãzboiului, reuºesc sã rãspundã aºteptãrilor uriaºe
de dupã rãzboi ºi sã rezolve, chiar dacã parþial ºi
de moment, o parte din nevoile stringente ale
naþiunii. Ferdinand I rãmâne prin urmare doar
Regele tuturor românilor, un simbol viu al Unitãþii
neamului, beneficiar al unei imagini mai curând de
Sfânt. Chiar dacã va abuza uneori de prerogativele
sale, monarhul rãmîne pânã la moartea sa, survenitã
în 1927, acelaºi factor constituþional, garantul
funcþionãrii jocului politic parlamentar.
Alþi salvatori nu apar pe scena politicã
româneascã a acelor ani. Opþiunea republicanã nu
apare decât în câteva cazuri marginale, ºi, cu
excepþia articolelor lui N.D. Cocea, atacurile la
adresa Regelui sunt mai curând anemice. Practic,
monarhia se confruntã în primul deceniu de dupã
Unire doar cu dezertãrile, ce-i drept repetate,
ale prinþului Carol, datorate apolitismului sãu,
spiritului rebel, ºi conflictului, de personalitate, cu
Brãtianu, crize considerate mai curând minore ºi
rezolvabile în stilul secolului XIX  Ferdinand
avusese ºi el o aventurã similarã celor ale fiului.
Atunci când situaþia se complicã în 1925, odatã cu
decizia lui Carol de a renunþa definitiv la tron,
existenþa tânãrului Principe Mihai ºi atitudinea fermã
a lui I.I.C. Brãtianu6 oferã o rezolvare mai mult
decât rezonabilã crizei dinastice ºi asigurã totodatã
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continuitate instituþionalã monarhiei.
ªocul Crizei Economice ºi neputinþa partidelor de a rezolva problemele mult prea numeroase
ale þãrii ºi de a respecta promisiunile electorale 
cazul PNÞ-ului este paradigmatic în acest sens 
vor duce la o permanentã cãutare de salvatori,
capabili sã scoatã naþiunea din marasm. Lepãdarea
violentã de trecut ºi (re)construcþia manolicã de
care vorbeºte Sorin Alexandrescu7 vor gãsi acum
în persoana unui Carol al II-lea, Codreanu ºi în
final Antonescu acele personaje providenþiale
dispuse sã medieze între România, destinul ei istoric
ºi chiar Dumnezeu. Mitul regenerãrii ºi antipoliticianismul datorat rapidei masificãri a vieþii politice
de dupã rãzboi vor gãsi în aceastã perioadã þapi
ispãºitori în partidele politice ºi Parlament iar în cei
amintiþi mai sus un alt tip de rezonator decât cel al
anilor douãzeci. Salvatorii deceniilor patru ºi cinci
corespund standardelor clasice impuse de imaginarul politic prin faptul cã au vocaþie totalitarã sau
cel puþin dictatorialã. Propaganda, beneficiarã a
unor noi mijloace media, va contribui ºi ea în mod
sensibil la reuºita salvatorilor, mai ales a celor ajunºi
la putere, prin obstinaþia cu care se concentreazã
asupra proiectelor propuse de aceºtia ºi mai puþin
asupra realizãrilor.
Carol al II-lea revine în 1930 în absenþa
oricãrui acord instituþional ºi mai ales a lui Brãtianu,
mort în 1927, sau a unei personalitãþi la fel de
intransigente. Restauraþia se produce rapid ºi
întâlneºte o minimã opoziþie. Detronarea lui Mihai,
în fapt o loviturã de stat ce aduce atingere instituþiei
monarhice însãºi, se produce cu acordul Parlamentului ºi a partidelor ce dau astfel Regelui un vot în
alb. Nici una din mãsurile luate împotriva întoarcerii
lui Caraiman  modificarea Legii Mîrzescu,
controalele la vamã, procesul intentat lui Manoilescu,
etc.  nu poate face faþã curentului pro-carlist
aproape generalizat în epocã. Regenþa, porcãria
cu trei capete ...lipsitã de autoritate... (prinþul
Nicolae) trebuie sã moarã pentru a face loc Soluþiei
Salvatoare. Un Nae Ionescu, Goga, Prezan,
Averescu, Vaida-Voievod, Nichifor Crainic,
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Argetoianu etc., se reped sã instrumentalizeze
acceptarea lui Carol drept Salvator al României
Mari. Nu doar apropiaþii noului Rege ci ºi o parte
a corpului ofiþeresc ºi facþiuni importante ale
partidelor se pronunþã pentru acest personaj
...puternic, popular ºi creativ. Prin urmare nu
Carol inventeazã maºina de tocat regalã a anilor
treizeci, el nu face altceva decât sã o exploateze
cu succes pânã în 1937.
Este greu de spus dacã bucuria restabilirii
ordinii dinastice denotã doar un paternalism funciar
al clasei politice ºi al societãþii româneºti, nevoia
de Rege puternic în spiritul unei tradiþii, totuºi, recent
inventate, sau dacã în persoana lui Carol cei mai
mulþi vedeau un pol capabil sã coaguleze, în
absenþa stângii, pe antifasciºti  în fond Garda era
încã insignifiantã în 1930. La fel de greu este de
spus dacã Carol, prin acþiunile sale8, vizeazã încã
de la început instaurarea unei dictaturi personale.
Cert este mai curând faptul cã odatã ajuns rege
Carol reuºeºte sã intre destul de repede în pielea
personajului clamat, a monarhului salvator.
Impunerea lui 8 iunie drept zi naþionalã, obsesia sa
pentru estetismul politic ºi festivism reprezintã doar
elemente de suprafaþã, cele mai uºor identificabile.
Primul sãu discurs public vine sã sublinieze, dincolo
de plasarea, aducãtoare de legitimitate, în ºirul
înaintaºilor sãi scopul noii domni: crearea
consensului naþional prin intermediul legãturii
indisolubile între tron ºi naþiune, a mãnunchiului de
voinþã ºi putere capabil sã împingã România pe
calea propãºirii ºi sã-i apere integritatea teritorialã
 într-un moment în care nimic în interior ºi exterior
nu pãrea sã o ameninþe.9 O reiterare în fond a
Mitului Unitãþii politice ºi naþionale asezonatã cu
fiziocratism ºi autarhism economic, regenerare
moralã, naþionalism-cultural de tip Iorga ºi obsesia
înarmãrii, generalizatã în epocã.
Diferenþa esenþialã între Carol al II-lea ºi
precursorii sãi, la rândul lor mitificaþi încã din timpul
vieþii, constã în faptul cã aceºtia nu au subscris la
statutul de salvator pe care cel din urmã nu doar îl
râvneºte ci ºi implorã. Carol al II-lea vine pe tron

într-un moment în care în România nu mai era nimic
de fondat  regatul fusese proclamat încã din 1881
în timpul lui Carol I, întregirea naþionalã realizatã în
1918 sub Ferdinand cel Loial. Greu de spus dacã
Regele, ca ºi legionarii, a suferit de pe urma
inexistenþei unui ideal de înfãptuit ºi dacã asta l-a
împins spre dorinþa de a realiza o schimbare la
faþã a României.
În fond singurul Rege problematic al
românilor, ºi aici mai curând din perspectiva postpoliticã ºi a valorilor anilor 1990, Carol al II-lea a
rãmas în memoria compatrioþilor sãi mai ales
datoritã corupþiei camarilei  aceasta atrage în
schimb în perioada 1930-1937 ura celorlalþi ºi mai
ales a Gãrzii de Fier asigurând imunitate Regelui
, jocului politic murdar practicat, în care Regele
iese adesea din postura de arbitru  dar care joc
este acceptat pe rând de aproape toþi marii
politicieni , bãnuielii de a fi fost implicat în
asasinarea lui Duca  considerat în epocã de cãtre
naþionaliºti drept un ultim fanariot , introducerii
crimei de stat în viaþa politicã româneascã  chiar
dacã aceasta a vizat exclusiv pe legionari ,
dictaturii sale modernizatoare cu întreg cortegiul
de cosmetizãri ce includeau legi rasiale, partid
unic, organizaþii de tineret controlate de stat, ºi nu
în ultimul rând datoritã pierderilor teritoriale din
1940. Într-adevãr România anilor 1938-1940
devine laboratorul totalitar ce va oferi modele
demne de urmat dictaturilor urmãtoare 
Ceauºescu mai ales va invoca perioada ca pe una
de renaºtere economico-culturalã, dar fãrã a
aminti, din raþiuni lesne de înþeles, rolul jucat de
monarh  deºi intenþia lui Carol, dupã cum ne aratã
scena de la Ateneul Român, era aceea de a rãmâne
în Istorie drept Regele þãranilor, intelectualilor,
industrializãrii ºi vieþii urbane, Conducãtor al armatei
ºi Garant al Unitãþii Naþionale. O încarnare a
Principelui Ideal, plasat în linia marilor voievozi ai
neamului ºi lipsit de ajutorul politicienilor. Or, înainte
de toate celelalte elemente, acesta este cel care a
dus la scurtcircuitarea tradiþiei dinastice româneºti
ºi plasarea lui Carol în afara ºirului de monarhi

23

S.P. nr. 81/2000

Republicã ºi Monarhie
constituþionali. Ceea ce determinã sfârºitul de
Salvator ºi mai apoi de monarh al lui Carol nu este
opoziþia partidelor democrate ºi nici competiþia sa
cu Codreanu10, celãlalt mare Salvator al României
anilor treizeci, cât imposibilitatea de a-ºi respecta
ºi duce la bun sfârºit promisiunile uriaºe, mai ales
pãstrarea moºtenirii Unirii, pe care venise. Devenit
un absurd Rege fascist, Carol pleacã în 1940 hulit,
abandonat ºi uitat de toþi, pentru a face loc
urmãtorului Salvator.
Antonescu nu apare în 1940 drept un nou
Tudor Vladimirescu venit sã-l scoatã din domnie
pe Carol al II-lea, Ultimul Fanariot. Construcþia
aceasta þine mai curând de mitologia ulterior
construitã ºi cizelatã. Generalul reprezintã mai
curând pe Salvatorul apãrut aproape din neant 
spunem aproape pentru cã Antonescu se fãcuse
cunoscut opiniei publice româneºti încã din timpul
lui Carol, când ia atitudine publicã împotriva
camarilei, a corupþiei ºi incompetenþei din
conducerea armatei  în condiþii de maximã crizã.
Lipsit de legitimitatea oferitã lui Carol de regalitate
ºi legionarilor de opþiunea a mai bine de 15% din
electorat, Antonescu se bazeazã doar pe
slãbiciunile momentului, absenþa unui contraestablishment politic ºi suportul oferit mai curând
de aparatul funcþionãresc de stat decât de armatã.
Lovitura sa de stat nu îmbracã deloc forma unei
revoluþii antimonarhice, Antonescu fiind mai curând
un contra-revoluþionar dupã cum îl aratã evenimentele lui ianuarie 1941. Ea nu reprezintã în fond decât
simpla uzurpare a Salvatorului de dinaintea sa.
Este greu de spus de ce Antonescu nu
aboleºte monarhia, poate la fel de greu ca ºi în
cazul lui Mussolini. Cert este faptul cã Mareºalul,
foarte sigur pe poziþia sa de Conducãtor al Statului,
se mulþumeºte a-l obliga pe tânãrul Rege la un
aproape permanent low profile, din care el,
Antonescu sã-l scoatã doar din raþiuni
propagandistice. Asta explicã oarecum uimirea din
momentul arestãrii sale, un act de care tânãrul Rege
nu pãrea, cel puþin în viziunea Mareºalului, capabil.
Venit la putere pentru a reface unitatea
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teritorialã a României, Antonescu intrã în vâltoarea
rãzboiului în primul rând pentru a recupera
Transilvania de Nord  interesant faptul cã aceleiaºi
provocãri puerile, lansate de diplomaþia celui de al
Treilea Reich, îi vor rãspunde ºi guvernanþii maghiari
în intenþia de a-ºi adjudeca definitiv acest teritoriu ,
pentru ca mai târziu, în 1946 revenirea acestei
provincii la România sã confere, prin intermediul
deciziei Moscovei, un plus de popularitate
comuniºtilor autohtoni. Cruciada anti-bolºevicã din
Est, obsesie mai veche la români  legionarii se
plâng în lagãrul de la Rostov cã nu sunt lãsaþi sã
participe la rãzboiul lor  ºi, cu excepþia campaniei
de la Budapesta din 1919, neîmplinitã, se terminã
însã dezastruos. Actul de la 23 august 1944 pune
capãt la timp carierei acestui ultim salvator al
României interbelice. Dacã decizia lui Mihai a fãcut
un mare deserviciu cuiva, atunci cu siguranþã l-a
fãcut comuniºtilor ºi Moscovei, tocmai prin faptul
cã a scos România din rãzboiul contra aliaþilor la
timp ºi astfel a întârziat punerea în aplicare a unei
decizii. Vãzut mai puþin ca salvator ºi mai curând
drept promisiune ºi garanþie a revenirii la
normalitate, cel care închisese cercul interbelic al
salvatorilor este obligat sã abdice de cei ce deschid
al doilea cerc, cel al salvatorilor comuniºti. Pe
acesta din urmã abia revoluþia din 1989 ºi, în multe
privinþe, alegerile din 1996 reuºesc sã-l închidã.
Greu de spus acum în final dacã nu cumva
simpla existenþã a monarhiei în România nu a atenuat
impactul Salvatorilor asupra sferei politice
interbelice ºi nu a ferit þara de cãderea în afara
istoriei înainte de vreme. Ar trebui sã demonstrãm
faptul cã Averescu nu ar fi fost atât de marcat de
legalism în acþiunile sale în absenþa lui Ferdinand,
cã nimeni nu ar fi reuºit sã impunã soluþia eliminãrii
legionarilor în absenþa lui Carol al II-lea sau
înlãturarea lui Antonescu în cea a lui Mihai. Or,
acest lucru este imposibil de fãcut.
Regele Mihai a fost desemnat omul anului
1998 în condiþiile în care sintagma Monarhia
salveazã România se face tot mai rar auzitã în viaþa
politicã româneascã. Actualul preºedinte al þãrii,
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Emil Constantinescu, se bucurã de o masivã
scãdere de popularitate tocmai pentru cã nu a
rãspuns  mai mult, s-a opus cu obstinaþie  rolului
conferit de un electorat nesigur încã de opþiunile
sale politice, cel de Salvator. Singurul care se
încãpãþâneazã sã acceadã la aceastã posturã, acum
la început de nouã campanie electoralã este
preºedintele P.D.S.R., domnul Ion Iliescu.
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structuri de tip fascist ºi joacã simultan rolul lui VictorEmanuel ºi al lui Mussolini. Mai mult, Carol, ca ºi
Antonescu, preia parþial din negaþiile legionare ºi le aplicã
în politica sa, devenind astfel un interpus ºi asigurând
oarecum victoria competitorilor sãi. În ce priveºte Garda
de Fier, aceasta nu se va lansa nici dupã 1938 în atacuri la
adresa monarhiei. Din contrã, Codreanu ºi mai apoi Sima
îºi vor lega speranþele de maturizarea lui Mihai, în van
însã, pentru cã acesta nu se va plia niciodatã pe orizontul
aºteptãrilor lor.
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Ultimul obstacol  Regele Mihai
LAURENÞIU CONSTANTINIU

Procesul de comunizare a României, impus
ºi supravegheat de ocupantul sovietic, a întâlnit în
Regele Mihai unul din cei mai fermi ºi curajoºi
opozanþi. Suveranul fãcuse dovada calitãþilor sale
politice  în pofida tinereþii lui  în pregãtirea ºi
realizarea desprinderii României de cel al treilea
Reich, prin lovitura de stat de la 23 august 1944.
Faþã de ezitãrile ºi precauþia manifestatã de liderii
politici, Regele voise sã acþioneze cu câteva luni
mai înainte. Aºa cum relateazã agentul secret britanic
A.G. Gardine de Chastelaine, care a discutat cu
suveranul în noaptea de 23/24 august 1944, acesta
i s-a plâns de starea de inerþie a liderilor opoziþiei,
spunând cã el proiectase schimbarea încã din
februarie anul acesta, dar cã, ori de câte ori
condiþiile pãreau sã se fi copt, el era împiedicat sã
ia vreo mãsurã de obiecþiile ridicate de opoziþie.1
Este incontestabil cã în succesul loviturii de stat
contribuþia Regelui Mihai I a fost hotãrâtoare.
Acuzaþia adusã, dupã decembrie 89, de
elementele ostile monarhiei, cã Regele este responsabil de comunizarea/sovietizarea României, întrucât
prin actul de la 23 august 1944 ar fi deschis Armatei
Roºii drumul spre interiorul þãrii, este lipsitã de orice
temei. În august 1944, dupã declanºarea Operaþiei
Iaºi-Chiºinãu (20 august), România era ameninþatã
sã devinã un câmp de bãtãlie între Wehrmacht ºi
Armata Roºie. Acþiunea suveranului, sprijinitã de
o largã coaliþie politicã întruchipatã în Blocul
Naþional Democratic, a fost, aºadar, salutarã. În
acel moment, nici Regele, nici conducãtorii
partidelor democratice (PNÞ, PNL, PSD), nu ºtiau
 nu aveau cum sã ºtie  cã între Marea Britanie ºi
Uniunea Sovieticã funcþiona un acord pe trei luni
privind delimitarea sferelor de influenþã ale celor
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douã þãri în Europa de Sud-Est, acord în virtutea
cãruia România fusese integratã sferei sovietice de
interes. Aceastã înþelegere, care a pregãtit acordul
de procentaj, din octombrie 1944, avea
consimþãmântul preºedintelui Roosevelt, dat fãrã
consultarea Departamentului de Stat, la solicitarea
presantã a lui Churchill, îngrozit la perspectiva
intrãrii trupelor sovietice în Grecia.2 Când acest
acord a expirat, premierul britanic a venit la Moscova
ºi, la 9 octombrie 1944, a fixat în procente influenþa
Uniunii Sovietice ºi a Marii Britanii (în principiu,
asociatã cu SUA) în þãrile Europei de Sud-Est.
Potrivit Acordului Churchill-Stalin din octombrie
1944, în România influenþa sovieticã era în proporþie
de 90%.3
Speranþele cã România va relua calea
democraticã din perioada interbelicã, odatã cu
repunerea în vigoare a Constituþiei din 1923, s-au
spulberat repede în faþa imixtiunilor brutale ale
ocupantului sovietic ºi ale acþiunilor instrumentului
sãu, Partidul Comunist din România, vizând
destabilizarea þãrii.
Încercãrile suveranului ºi ale liderilor
forþelor democratice de a cunoaºte intenþiile angloamericane în privinþa României, precum ºi de a obþine
sprijinul celor douã mari democraþii occidentale, nu au
avut nici un rezultat. Reprezentanþii diplomatici ºi
militari britanici ºi americani au dat de fiecare datã
asigurãri cã þãrile lor doreau sã vadã o Românie
independentã ºi democratã; despre recunoaºterea
unui drept de the first say al Uniunii Sovietice în
problemele româneºti nu s-a pomenit niciodatã.
Declaraþia privind Europa eliberatã
adoptatã la sfârºitul Conferinþei de la Ialta (411
februarie 1945)4, putea sã aparã ca o tentativã a
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Washingtonului ºi a Londrei de a pune stavilã
amestecului Moscovei în viaþa politicã internã a
þãrilor eliberate de Armata Roºie. În realitate,
Moscova s-a folosit de douã prevederi ale acestui
document pentru a intensifica amestecul în þãrile
incluse în orbita ei: lichidarea oricãror vestigii ale
fascismului ºi nazismului ºi sprijinirea forþelor
democratice de cãtre marile puteri semnatare.
Aparatul de propagandã sovietic a etichetat
partidele democrate ca fasciste ºi a justificat
concursul oferit de sovietici comuniºtilor, prezentaþi
drept exponenþi ai democraþiei.
În împrejurãri care rãmân încã a fi elucidate
când sursele sovietice vor fi mai bine cunoscute,
Stalin a decis, la sfârºitul lunii februarie 1945, sã
valorifice cele 90% din acordul sãu cu Churchill,
încheiat în octombrie 19445. Sosit la Bucureºti, la 27
februarie, emisarul sovietic, A.I. Vâºinski, a folosit
criza declanºatã, evident la ordinele Kremlinului, de
comuniºti, prin provocãrile din 24 februarie 1945,
pentru a cere ultimativ regelui demiterea guvernului
prezidat de generalul Rãdescu6.
În zilele cât reprezentantul Moscovei s-a
aflat la Bucureºti, ºi, în cele din urmã, ºi-a impus
voinþa, regele Mihai, ca factor constituþional cãruia
îi revenea de jure rezolvarea crizei guvernamentale,
a încercat din toate puterile sã se opunã dictatului
sovietic. La un moment dat, el a vrut sã abdice,
dar atât patriarhul Nicodim, cât ºi liderii PNÞ ºi
PNL l-au disuadat de la un astfel de gest7.
Dacã, în cele din urmã, suveranul a acceptat
guvernul Groza controlat de PCR, faptul s-a datorat
convingerii sale cã serveºte interesul naþional în trei
privinþe: continuitatea statalã a României, revenirea
administraþiei române în Transilvania de Nord ºi
atenuarea rigorilor Convenþiei de Armistiþiu.
Încã din noiembrie 1944, când sovieticii
au expulzat autoritãþile române din teritoriul recent
eliberat al Transilvaniei, anexat de Ungaria prin
Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, Regele
ºi-a exprimat îngrijorarea în discuþia avutã cu
reprezentantul politic al SUA la Bucureºti, Burton
Berry, la 16 noiembrie 19448 . Aprehensiunile

suveranului aveau sã fie confirmate de evoluþia
situaþiei politice din România, când a devenit evident
cã Moscova dorea sã-l ºantajeze pe Rege, condiþionând restituirea Transilvaniei de Nord de
acceptarea unui guvern controlat de comuniºti.
Declaraþiile repetate ale acestora din urmã, cã
problema Transilvaniei de Nord va fi soluþionatã
de îndatã ce va fi instalat un guvern FND,
dovedesc limpede cã sovieticii hotãrâserã sã
utilizeze dorinþa românilor de a vedea anulat Dictatul
de la Viena, în fapt, un instrument de presiune pentru
a impune la cârma þãrii un guvern de pseudocoaliþie
(pentru a relua formula cunoscutã a lui Hugh Seton
Watson) sub egidã comunistã.
În discuþia avutã cu Burton Berry, la 7
martie 1945, Regele a explicat împrejurãrile numirii
guvernului Groza. El a primit în ziua de 5 martie
douã mesaje: unul de la Vâºinski, spunând cã dacã
regele nu acceptã un guvern Groza pânã a doua zi
dupã amiazã, Vâºinski nu poate dispune de
continuitatea României ca stat independent, ºi altul
adus de Groza, spunând cã sovieticii acceptaserã
o mare ameliorare în relaþiile dintre Uniunea
Sovieticã ºi România dacã se constituia un guvern
FND. El a menþionat, în chip specific, restabilirea
controlului asupra sistemului de transport, restituirea
nordului Transilvaniei ºi aplicarea condiþiilor de
armistiþiu cu mai mare toleranþã.9
În criza politicã din februarie-martie 1945,
Regele a acþionat în interesul naþional, în condiþii
extrem de defavorabile. Asupra lui s-au îndreptat
presiunile ºi ameninþãrile lui Vâºinski, ºi, practic,
suveranul a rãmas singur în faþa emisarului lui Stalin.
A doua zi, dupã instalarea guvernului Groza,
reprezentantul american, Burton Berry, rãspunzând
la întrebarea reginei, de ce nu intervenise mai activ
în desemnarea noului prim-ministru, a spus cã s-ar fi
putut interpreta cã punem degetul nostru în supa
politicã româneascã; suveranul a comentat
rãspunsul diplomatului american într-o formulare
antologicã: De ce ezitaþi sã puneþi degetul în supã,
când ºtiþi cã aliatul dvs. îmi bagã mâna în gât?.10
Câteva luni mai târziu, suveranul a încercat
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sã înlocuiascã guvernul Groza cu un cabinet
reprezentativ, aºa cum ceruse Declaraþia privind
Europa eliberatã de la Ialta, cerere reiteratã de
guvernele SUA ºi Marii Britanii, dupã Conferinþa
de la Potsdam11 .
Încurajat, iniþial, de Roy Melbourne,
reprezentantul ad-interim al SUA la Bucureºti,
Regele a cerut, la 19 august 1945, demisia guvernului Groza. La refuzul premierului de a da curs cererii
suveranului  caz unic în istoria constituþionalã a
României12  regele a intenþionat sã facã apel la
Primul Preºedinte al Curþii de Casaþie ºi la
autoritãþile militare pentru a informa opinia publicã
asupra caracterului ilegal al guvernului. Hotãrârea
curajoasã a Regelui a trebuit sã fie abandonatã din
momentul în care în faþa sprijinului total dat de
Moscova marionetelor sale de la Bucureºti, angloamericanii s-au arãtat din ce în ce mai ºovãitori.
Guvernul britanic l-a informat pe rege cã nu
doreºte sã dea nici un sfat ºi nici o încurajare
Regelui deoarece nu este în mãsurã sã-i protejeze
pe Rege ºi pe liderii opoziþiei de consecinþele unei
încercãri de rãsturnare a guvernului, deºi nu considerã
FND-ul ca un regim democratic ºi reprezentativ.13
Singura modalitate rãmasã suveranului de
a continua rezistenþa faþã de cabinetul Groza ºi,
implicit, faþã de sovietici, a fost refuzul de a semna
decretele-legi prezentate de guvern (greva
regalã). Asupra suveranului s-au exercitat presiuni
de tot felul pentru a-l determina sã reia colaborarea
cu guvernul Groza. Una din mãrturiile cele mai
concludente în acest sens este scrisoarea din 7
decembrie 1945, adresatã de Gheorghe Tãtãrescu,
vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi ministru
al Afacerilor Externe, Regelui. Pentru a slãbi
hotãrârea Regelui, a fost, din nou, reluatã problema
Transilvaniei. În discuþiile privind elaborarea
tratatelor de pace cu þãrile foste satelite ale
Germaniei, reprezentanþii anglo-americani adoptaserã o poziþie rezervatã faþã de revenirea necondiþionatã a Transilvaniei de Nord la România. Atitudinea lor se explica prin faptul cã în Ungaria, la
alegerile din 4 noiembrie 1945, Partidul Micilor
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Agrarieni câºtigase o victorie categoricã, în timp
ce comuniºtii obþinuserã doar 17% din voturi.
Aºadar, în timp ce în Ungaria principalul partid
democratic izbutise sã se impunã în condiþiile
ocupaþiei sovietice, în România, acelaºi ocupant
sovietic dispunea de un instrument fidel, întruchipat
de guvernul Groza. Era firesc, deci, ca Londra ºi
Washingtonul sã sprijine guvernul de la Budapesta
ºi sã încerce slãbirea celui de la Bucureºti. În
scrisoarea sa cãtre Rege, Gheorghe Tãtãrescu
încerca sã speculeze sentimentele naþionale ale
monarhului. El sublinia cã: Rãzboiul diplomatic al
frontierelor a început, dar statul român nu poate sã
se pregãteascã pentru luptã deoarece nu este în
mãsurã sã-ºi trimitã reprezentanþii sãi peste hotare
întrucât, aºa cum Maiestatea Voastrã ºtie,
ambasadorii ºi miniºtrii pot fi acreditaþi doar prin
decret regal, iar Maiestatea Voastrã nu mai
consimte sã semneze astfel de decrete ºi sã lucreze
cu miniºtrii Maiestãþii Voastre. Mâinile îmi sunt
legate ºi vãd cu mare neliniºte cum adversarii noºtri
se pregãtesc pentru luptã împotriva noastrã, iar eu
sunt incapabil sã fac vreo pregãtire.14 Sensul
scrisorii lui Gheorghe Tãtãrescu, un tipic tovarãº
de drum al comuniºtilor, era clar: greva regalã
avea un efect nociv asupra interesului naþional 
recunoaºterea diplomaticã a revenirii Transilvaniei
de Nord la România  ºi ea trebuie sã înceteze
imediat.
Reacþia Regelui la acest ºantaj a fost pe
cât de laconicã, pe atât de categoricã: Domnul
Tãtãrescu ar putea contribui la îmbunãtãþirea
situaþiei, demisionând din postul sãu ministerial.15
Faþã de rezistenþa monarhului României,
Moscova, la început, luatã prin surprindere ºi
descumpãnitã, s-a manifestat tot mai intransigent,
pe mãsurã ce a constatat pasivitatea angloamericanã. Aflat la Londra, la Conferinþa miniºtrilor
Afacerilor de Externe, Molotov a primit, la 12
septembrie 1945, urmãtorul ordin de la Stalin:
Trebuie sã te þii tare; nici o concesie în privinþa
României.16
Fermitatea sovieticã a fãcut ca ultima ºansã
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de revenire la un guvern autentic reprezentativ sã
fie ratatã.17 Soluþia introducerii în guvernul Groza
a câte unui reprezentant al PNÞ ºi PNL nu conferea
decât formal reprezentativitate guvernului Groza;
în realitate, cei doi miniºtri fãrã portofoliu nu aveau
nici un mijloc de a influenþa efectiv activitatea
cabinetului. Nici în aceastã situaþie regele nu a
abandonat lupta. Membrilor Comisiei tripartite,
veniþi de la Moscova (A.I. Vâºinski  URSS; A.
Harriman  SUA; A. Clark Kerr  Marea Britanie),
le-a spus, în audienþa din 1 ianuarie 1946, cã în
vederea pregãtirii alegerilor libere era necesarã
neutralizarea unor ministere, în primul rând a
Ministerului de Interne. Harriman ºi Kerr  raporta
Vâºinski, în aceiaºi zi, la Moscova  mi-au lãsat mie
sã rãspund la aceastã întrebare. I-am rãspuns cã
nu poate fi vorba de nici un fel de «neutralizare»,
cã o astfel de problemã nu se pune ºi nu se poate
pune în faþa noastrã. Este vorba doar de
introducerea complementarã a doi noi miniºtri în
componenþa guvernului actual, aºa cum este acesta.
În special, nu este ºi nu poate fi vorba despre
Ministerul de Interne. Kerr ºi Harriman au tãcut.18
În faþa agresivitãþii reprezentantului sovietic ºi a
pasivitãþii celor occidentali, regele a trebuit sã se
încline. Temerile Regelui aveau sã se dovedeascã
corecte: alegerile din 19 noiembrie 1946, desfãºurate
în condiþiile deþinerii tuturor pârghiilor puterii de
cãtre comuniºti sau aliaþii lor, au fost grosolan
falsificate.
S-a reproºat Regelui, acum ºi mai târziu,
cã a acceptat deschiderea oficialã a Parlamentului,
nãscut prin fraudã electoralã. În realitate, suveranul
nu avea altã ieºire. Întocmai ca ºi în timpul grevei
regale, Marea Britanie ºi SUA nu au fost dispuse
sã acorde Regelui o asistenþã eficientã dupã
comunicarea rezultatului alegerilor falsificate.
Londra ºi Washingtonul s-au mãrginit doar la
proteste formale. Foreign Office-ul a atras atenþia
cã suveranul României nu trebuie încurajat în
adoptarea unei atitudini de contestare a alegerilor
deoarece nu suntem nici în situaþia de a-l sprijini
efectiv, nici de a-i asigura, în cazul în care ar fi forþat

sã abdice, mijloace de existenþã.19
Avertismentul dat Regelui de cei care îl
sfãtuiau sã nu deschidã Parlamentul, citind mesajul
tronului  Parlamentul pe care îl veþi inaugura va
proclama republica  s-a realizat. În condiþiile
agravãrii tensiunii Est-Vest, dupã lansarea Planului
Marshall ºi refuzul URSS ºi a þãrilor satelite de a
participa la el, prezenþa regelui incomoda
Moscova, decisã sã impunã o severã disciplinã de
bloc þãrilor de democraþia popularã. Deºi în
raportul prezentat la ºedinþa de constituire a
Cominformului, în septembrie 1947, Gheorghiu-Dej
menþionase elaborarea unei noi Constituþii care sã
restrângã considerabil prerogativele regale20, trei
luni mai târziu, liderul comunist avea sã-l însoþeascã
pe premierul Petru Groza la audienþa în cursul
cãreia Regele a fost somat sã abdice (30 decembrie
1947).
Cei trei ani (19441947), în care regele
Mihai s-a aflat, practic, în situaþia de ostatic al
ocupantului sovietic, au însemnat un efort stãruitor
ºi anevoios de a se opune procesului de
comunizare/sovietizare a României. În istoria
regimurilor comuniste din Europa de Est, greva
regalã rãmâne un episod unic întrucât regele Mihai
a fost singurul ºef de stat din sfera de influenþã a
Moscovei care s-a opus oficial acþiunilor Moscovei
de consolidare a puterii marionetelor ei.
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Constituþiile monarhice
OVIDIU HORIA MAICAN

Unul dintre cele mai importante aspecte
atunci când facem o comparaþie între Monarhie ºi
Republicã este cel al profilului lor constituþional,
adicã ce Constituþii au existat în perioada când
România a fost monarhie ºi ce Constituþii au
funcþionat (bineînþeles din punct de vedere teoretic,
inclusiv în momentul de faþã) ºi poate mai
funcþioneazã în perioada republicanã a þãrii noastre.
Comparaþia trebuie începutã printr-o prezentare a
evoluþiei constituþionale româneºti, de la 24 ianuarie
1859 pânã la 8 decembrie 1991.
Prima perioadã începe cu Unirea de la 24
ianuarie 1859 ºi se sfârºeºte cu Constituþia din
1866. În interiorul acestei perioade s-au petrecut
convulsii sociale, economice ºi politice inevitabile.
Aceste convulsii au fost agravate de lovitura de
stat a lui Cuza din 2 mai 1864. Lovitura de stat a
lui Cuza a avut efecte sociale pozitive, datoritã
reformei agrare, efectele politice fiind însã negative.
Afirmaþia se justificã prin faptul cã se instaurase un
regim politic autoritar (dar diferit de regimul autoritar
din perioada lui Antonescu), iar Cuza dorea sã
reinstaureze o dinastie pãmânteanã (însã dinastie
care trebuia sã debuteze cu cei doi bastarzi pe care
îi avea cu principesa sârbã Maria Obrenovici). În
acelaºi timp însã, devenea din ce în ce mai clar cã
regimul instaurat de Cuza ar fi degenerat în
dictaturã. Toatã aceastã stare de lucruri a fost
rezolvatã prin lovitura de stat de la 11 februarie
1866, prin care Cuza a fost înlãturat ºi a venit pe
tronul þãrii viitorul rege Carol I. În ciuda antipropagandei care i s-a fãcut în egalã mãsurã ºi
înainte ºi dupã 1989 (ceea ce nu este de mirare,
dacã ne uitãm cine sunt unii din marii istorici de
azi, care au fost mari ºi pânã în 1989, ideile lor

fiind neschimbate), acest act politic a avut un efect
benefic, marcând începutul creãrii unui sistem
democratic similar celui occidental, precum ºi
renunþarea la mentalitatea ºi tradiþiile politice
balcanice, retrograde, autoritare ºi ineficiente.
Cea de a doua perioadã începe prin
Constituþia de la 1866 ºi se încheie odatã cu
dictatura regalã a lui Carol al II-lea. Acest interval
de timp reprezintã momentul de apogeu al
dezvoltãrii constituþionale a României, înãuntrul sãu
având loc cele mai importante evenimente istorice
din istoria modernã a þãrii noastre (Rãzboiul de
Independenþã, Marea Unire, etc).
A treia perioadã poate fi consideratã fãrã
teamã de exagerare perioada loviturilor de stat si
a regimurilor autoritare (cel al lui Carol al II-lea ºi
cel al lui Antonescu). Ne referim aici la lovitura de
stat a lui Carol al II-lea de la 20 februarie 1938,
cea de la 6 septembrie 1940, cea de la 23 august
1944 (care a reuºit pentru scurtã vreme sã
restaureze sistemul parlamentar) ºi cea de la 30
decembrie 1947.
În sfârºit, ultima perioadã (a patra), se
înscrie între o loviturã de stat ºi o semi-loviturã de
stat, adicã cea din 1947 ºi cea de la 22 decembrie
1989. În interiorul acestui interval de timp nu putem
vorbi despre vreo evoluþie constituþionalã, ci despre
involuþie constituþionalã (involuþie care din pãcate
mai dureazã ºi astãzi).
1. Prima Constituþie democraticã din
istoria þãrii noastre, Constituþia din 1866 a fost
adoptatã de cãtre Adunarea Electivã la data de
29 iunie 1866 ºi a intrat în vigoare a doua zi. Ulterior,
a fost revizuitã de trei ori (prin lege), în 1879 (ca
urmare a Rãzboiului de Independenþã, când
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României i s-a impus modificarea regimului juridic
al acordãrii cetãþeniei), 1884 ºi 1917. Au mai
survenit schimbãri, prin intermediul a 5 decretelegi, 2 din 1918 ºi 3 din 1919. Structura însemna 8
titluri, capitole ºi secþiuni. Cu totul erau 133 de
articole.
La primul Titlu (Despre Teritoriul României), se arãta cã România este un singur Stat
indivisibil. Dupã cum se vede, nu apãruserã
conceptul ºi sintagma de stat naþional, prezentã
în Constituþiile din 1923, 1938 ºi 1991 (precum ºi
în legãturã cu statul naþional-legionar).
În ceea ce priveºte Titlul II, denumit
Despre Drepturile Românilor este interesant de
remarcat modul amãnunþit ºi clar în care se
reglementa acordarea cetãþeniei (împãmântenirea
sau naturalisarea, potrivit terminologiei vremii).
Cetãþenia era conferitã numai de cãtre Parlament,
prin lege ºi în mod individual. Cei care dobândeau
cetãþenia românã puteau dobândi imobile rurale
(adicã pãmânt ºi clãdiri în mediul rural). Numai ei
ºi cei nãscuþi cetãþeni români aveau acest drept.
Demn de remarcat este faptul cã ºi cetãþenii strãini
puteau deþine funcþii publice, însã numai în cazuri
excepþionale, stabilite prin lege.
Articolul 16 arãta cã orice pedeapsã putea
fi aplicatã numai potrivit legii. Mai mult decât atât,
articolul urmãtor prevedea în mod clar cã nu se
putea dispune prin nici o lege pedeapsa confiscãrii
averii (prevedere menþinutã ºi în cadrul Constituþiei
din 1923). Din pãcate, o prevedere similarã lipseºte
din actuala Constituþie. Pedeapsa capitalã era
permisã numai în caz de rãzboi, în situaþiile
menþionate de Codul Penal Militar.
Potrivit articolului 19 Proprietatea de orice
naturã, precum ºi toate creanþele asupra Statului,
sunt sacre ºi neviolabile. Aceasta spre deosebire
de actuala Constituþie, unde Conþinutul ºi limitele
acestor drepturi sînt stabilite de lege (ceea ce
creazã din start posibilitatea limitãrii ºi încãlcãrii lor),
iar proprietatea este fie ocrotitã (nespunându-se
cine ºi cum o ocroteºte), fie inviolabilã, dar numai
în condiþiile legii. Interesant este ºi regimul

S.P. nr. 81/2000

exproprierii pentru cauzã de utilitate publicã.
Alineatul 3 al articolului 19 stabilea cã Prin causã
de utilitate publicã urmeazã a se înþelege numai
comunicaþiunea ºi salubritatea publicã, precum ºi
lucrãrile de apãrarea þãrei. În actuala Constituþie,
utilitatea publicã se stabileºte potrivit legii, ceea ce
poate da naºtere la abuzuri din partea autoritãþilor
publice.
Demn de luat în consideraþie este ºi articolul
24 (libertatea de exprimare). Alineatul 2 al acestui
articol arãta cã Nici o lege excepþionalã nu se va
putea înfiinþa în aceastã materie. Ceea ce însemna
cã nu se considera necesarã o lege a presei.
Abuzurile în domeniu erau pedepsite potrivit
Codului Penal, însã nici chiar Codul Penal nu putea
restrânge acest drept. Nu se cerea nici o autorizare
prealabilã din partea niciunei autoritãþi publice
pentru apariþia unei publicaþii. În continuare, nici o
publicaþie sau ziar nu puteau fi suspendate sau
interzise.
Delictele de presã erau judecate numai
de cãtre jurii (alcãtuite din juraþi), cu excepþia
acelora întreprinse împotriva regelui, a membrilor
familiei regale sau a suveranilor strãini. Mai mult
decât atât, era interzisã arestarea preventivã în
materie de presã.
Titlul III era intitulat Despre Puterile
Statului ºi este cel mai mare titlu ca dimensiuni.
Erau enumerate cele 3 puteri în stat, adicã
cea legislativã, executivã ºi judecãtoreascã. Puterea
legislativã era împãrþitã între rege ºi Reprezentaþiunea Naþionalã (Senatul  120 de senatori ºi
Adunarea Deputaþilor  183 de deputaþi). Puterea
executivã aparþinea numai regelui. Puterea judecãtoreascã era exercitatã de cãtre curþi ºi tribunale.
Dupã cum se vede, erau acordate atribuþii
foarte mari regelui, care aparþinea atât puterii
legislative, cât ºi celei executive. Aceasta fãcea ca
separarea puterilor în stat sã fie foarte dificil de
realizat în practicã.
În ceea ce priveºte Adunarea Deputaþilor
ºi Senatul, ele erau diferite nu numai din punct de
vedere al numãrului membrilor lor (cum se întâmplã
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în prezent). Diferenþele erau mult mai substanþiale.
Astfel, deputaþii erau aleºi pentru 4 ani, iar senatorii
pentru 8 ani. Jumãtate din mandatele de senatori
erau reînnoite la fiecare 4 ani prin tragere la sorþi.
Deputaþii ºi senatorii trebuiau sã fie cetãþeni români
prin naºtere sau prin naturalizare, sã beneficieze
de totalitatea drepturilor civile ºi politice ºi sã
domicilieze în România. Acestea erau cerinþele
comune.
Vârsta minimã pentru deputaþi era de 25
de ani, iar pentru senatori de 40 de ani. În plus,
senatorii erau obligaþi sã posede un venit anual de
9400 lei. Existau ºi exceptãri de la cerinþa venitului
anual de 9400 de lei (foºtii preºedinþi ºi vicepreºedinþi ai celor douã camere, foºtii deputaþi ºi
senatori care îndepliniserã cel puþin 2 mandate,
generalii activi, coloneii în rezervã, miniºtrii sau
ambasadorii în funcþie sau foºti, foºtii preºedinþi,
judecãtori, procurori generali sau simpli procurori
de la Înalta Curte de Justiþie ºi Casaþie care au stat
3 ani în funcþie, cei cu studii superioare care ºi-au
exercitat profesia cel puþin 6 ani ºi membrii
Academiei Române).
În acelaºi timp, erau membri de drept ai
Senatului (senatori de drept) moºtenitorul tronului
(dupã vârsta de 18 ani, însã nu putea vota decât
dupã 25 de ani), precum ºi mitropoliþii ºi episcopii.
Pe lângã senatorii de drept, Universitãþile din Iaºi
ºi Bucureºti trimiteau câte un senator, aleºi de cãtre
profesorii respectivi.
Era aplicat votul cenzitar, ceea ce însemna
cã nu votau toþi cetãþenii, ci numai cei care aveau
un anume venit. Din acest punct de vedere, corpul
electoral se împãrþea pe colegii, 3 pentru Adunarea
Deputaþilor ºi 2 pentru Senat.
Din Colegiul I pentru Adunarea Deputaþilor
fãceau parte cei care aveau un venit de cel puþin
1200 lei. Colegiul al II-lea îi cuprindea pe alegãtorii
de la oraºe care plãteau un impozit anual de cel
puþin 20 de lei. Erau exceptaþi de la aceastã cerinþã
profesiile liberale, ofiþerii în retragere, pensionarii
de stat ºi absolvenþii învãþãmântului primar. La
Colegiul al III-lea votau cei care nu erau cuprinºi

la Colegiile I ºi II ºi care plãteau un impozit cât de
mic, cu excepþia învãþãtorilor rurali, a preoþilor ºi a
celor ce plãteau o arendã anualã de minimum 1000
de lei.
Colegiul I pentru Senat îi cuprindea pe cei
cu un venit anual de cel puþin 2000 de lei. Excepþiile
erau aceleaºi ca ºi cele prevãzute pentru dobândirea
calitãþii de senator. Colegiul II pentru Senat includea
pe alegãtorii cu un venit anual între 800 ºi 2000 de
lei, precum ºi unii comercianþi ºi industriaºi. Se
bucurau de dispensã de cens cei cu titlul de doctor,
licenþiaþii în drept, litere, filozofie sau ºtiinþe,
magistraþii (fie foºti, fie în funcþie) cu cel puþin 6 ani
vechime, inginerii, arhitecþii, farmaciºtii ºi veterinarii,
profesorii de la oraº, precum ºi cei ce beneficiau
de o pensie anualã de minimum 1000 de lei.
Dreptul de iniþiativã legislativã aparþinea
oricãreia dintre camerele parlamentare, precum ºi
regelui. Legile financiare ºi cele referitoare la
contingentul armatei trebuiau votate în primul rând
în Adunarea Deputaþilor.
Atât Adunarea Deputaþilor, cât ºi Senatul
aveau drept de anchetã fiecare în parte.
Deputaþii ºi senatorii se bucurau de
imunitate parlamentarã. Astfel, ei nu puteau fi traºi
la rãspundere pentru opiniunile ºi voturile
exprimate în cursul mandatului. Arestarea sau
urmãrirea lor era posibilã (cu excepþia flagrantului
delict) numai cu aprobarea camerei respective ºi
putea fi suspendatã pe durata sesiunii parlamentare,
la solicitarea camerei respective.
Poziþia regelui era reglementatã amãnunþit
(art. 8296, Capitolul II, Titlul III).
La tron puteau veni numai bãrbaþii, dupã
vârsta de 18 ani ºi provenind dintr-o dinastie
suveranã din Europa. Dacã regele nu avea urmaºi
sau dacã aceºtia nu acceptau tronul, regele îºi putea
numi succesorul dintr-o dinastie europeanã. Acest
succesor trebuia votat de cãtre camerele
parlamentare. Dacã nu se întâmpla nici una dintre
cele trei situaþii precedente, Adunarea Deputaþilor
ºi Senatul votau o Locotenenþã regalã pe timpul
vacanþei tronului ºi, în acelaºi timp, trebuiau sã
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numeascã un succesor aparþinând unei dinastii
suverane din Europa Occidentalã. Regele putea
numi în timpul vieþii sale o Regenþã (alcãtuitã din 3
persoane, acelaºi numãr prevãzut ºi în cazul
Locotenenþei), pentru a rezolva problemele curente
pe durata minoritãþii succesorului sãu. ªi Regenþa
trebuia votatã de Parlament. Aceastã Regenþã avea
rolul ºi de a exercita tutela asupra moºtenitorului
tronului pe durata stãrii sale de minoritate. Regenþa
putea fi numitã de camerele parlamentare ºi la
propunerea miniºtrilor, în cazul în care aceºtia
constatau cã regele era în imposibilitatea de a-ºi
exercita atribuþiile.
Regele nu putea fi tras la rãspundere, ci
numai miniºtrii sãi. Cu toate acestea, orice act al
regelui trebuia sã fie contrasemnat de un ministru
pentru a avea o valoare legalã. Miniºtrii erau numiþi
ºi demiºi numai de cãtre rege.
Suveranul avea competenþa de a promulga
legile. Bineînþeles cã putea refuza sancþiunea regalã,
fãrã de care legea nu putea intra în vigoare.
Pe lângã acestea, ºeful statului avea
urmãtoarele puteri :
 numirea în toate funcþiile publice ºi conferirea de
decoraþii (însã nu putea crea noi funcþii fãrã o lege);
 acordarea de grade militare (în virtutea prerogativelor de ºef al puterei armate);
 dreptul de amnistie în materie politicã ºi de graþiere (cu excepþia miniºtrilor);
 încheierea de tratate internaþionale (dar numai
dupã aprobarea Parlamentului);
 convocarea sesiunilor parlamentare (ordinare sau
extraordinare) ºi dizolvarea camerelor;
Miniºtrii trebuiau sã fie cetãþeni români fie
prin naºtere, fie prin dobândirea cetãþeniei. Puteau
fi ºi membri ai Adunãrii Deputaþilor sau ai Senatului.
Calitatea de ministru era interzisã membrilor familiei
regale. Erau responsabili pentru actele lor,
neputând fi apãraþi nici de cãtre un ordin verbal
sau scris al regelui. Ei puteau fi acuzaþi de cãtre
suveran sau de cãtre una din camere ºi trimiºi în
faþa judecãþii Înaltei Curþi de Justiþie ºi Casaþie (dar
numai în privinþa actelor comise drept urmare a
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exercitãrii funcþiei). Acuzarea era susþinutã în primul
caz de Ministerul Public, iar în al doilea caz de
însãºi camera respectivã. Miniºtrii aveau obligaþia
ca cel puþin unul dintre ei sã participe la fiecare
dintre ºedinþele camerelor parlamentare. Prezenþa
lor putea fi solicitatã ºi de Adunarea Deputaþilor ºi
Senat.
Capitolul IV al Titlului III reglementa
organizarea puterii judecãtoreºti. Astfel, se arãta
cã orice instanþã putea fi înfiinþatã decât prin lege,
în acelaºi timp fiind interzisã crearea oricãrui fel de
comisii sau tribunale extraordinare.Erau stabilite ºi
juriile, care aveau competenþã în procesele penale,
precum ºi în ceea ce priveau delictele politice ºi
de presã.
Titlul IV reglementa problema finanþelor.
Se prevedea cã orice impozit putea fi stabilit ºi
încasat numai prin intermediul unei legi (nu
ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã). Impozitele
fixate de consiliile judeþene ºi comunale aveau
nevoie de aprobarea Parlamentului ºi a regelui. Nu
puteau fi stabilite exceptãri, scutiri sau privilegii în
materie de impozit. Proiectul de buget trebuia
prezentat Adunãrii Deputaþilor cu un avans de un
an înaintea aplicãrii lui practice ºi putea fi considerat
ca definitiv numai dupã sancþionarea sa de rege.
În ceea ce priveºte Titlul V (Despre
Puterea Armatã), este demn de menþionat faptul
cã efectivele armatei erau votate anual de cele
douã camere.
În Titlurile VI, VII ºi VIII erau reglementate
modalitãþile de revizuire a Constituþiei, precum ºi
alte dispoziþii generale, suplimentare ºi transitorii.
2. A doua Constituþie democraticã a
României, cea din 1923, a apãrut drept urmare a
creãrii statului naþional unitar român. A fost
consideratã ca o necesitate imperioasã a momentului, mai ales pentru faptul cã atât Sfatul Þãrii de
la Chiºinãu, cât ºi Marea Adunare Naþionalã de la
Alba-Iulia solicitaserã alcãtuirea unei Adunãri
Constituante, alese prin vot universal.
Din punct de vedere practic, Parlamentul
apãrut ca urmare a alegerilor din 1922 a fost
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declarat Adunare Constituantã prin Decretul Regal
de convocare a Parlamentului. Au existat mari
discuþii la acea vreme în legãturã cu adoptarea
proiectului de Constituþie. Astfel, Constituþia
reflecta în principal ideile Partidului NaþionalLiberal, care la acea datã era majoritar în ambele
camere parlamentare. Opoziþia (mai ales Partidul
Naþional Român al lui Iuliu Maniu ºi Partidul
Þãrãnesc al lui Ion Mihalache) nu au acceptat
calitatea de Adunare Constituantã a Parlamentului
ºi au declarat cã din punctul lor de vedere proiectul
de Constituþie era nul ºi neavenit, pentru cã nu
respecta procedurile constituþionale de revizuire
prevãzute de Constituþia din 1866. Cu toate
acestea, Constituþia a fost adoptatã în Camera
Deputaþilor pe data de 26 martie 1923 cu 247 de
voturi pentru, 8 împotrivã ºi 2 abþineri dintr-un total
de 369 de deputaþi, precum ºi în Senat, pe data de
27 martie 1923, cu 137 de voturi pentru, 2 contra
ºi 2 abþineri dintr-un total de 194 de senatori. A
fost publicatã în Monitorul Oficial nr. 282 din 29
martie 1923. A fost abrogatã în mod expres prin
apariþia Constituþiei din 1938. A reintrat în vigoare
(însã parþial ºi într-o formã modificatã) la 31 august
1944. A mai suferit ºi alte modificãri, la 10
octombrie 1944 ºi 13 iunie 1946. A doua abrogare
a fost definitivã ºi a survenit pe 30 decembrie 1947.
Din punctul de vedere al structurii,
diferenþele între Constituþia din 1866 ºi cea din 1923
sunt aproape infime (8 titluri în ambele cazuri ºi
138 de articole în loc de 133). Denumirea titlurilor,
a capitolelor ºi a secþiunilor este aceeaºi (cu o
singurã excepþie). Diferenþele mai profunde erau
cele de ordin ideatic ºi conceptual. De exemplu, la
articolul 1 România era considerat un Stat naþional,
unitar ºi indivizibil. Articolul 1 al Constituþiei din
1866 vorbea numai despre un singur Stat
indivisibil.
O altã schimbare intervenea în domeniul
acordãrii cetãþeniei (naturalizarea). Cetãþenia nu
mai era acordatã de cãtre Parlament, ci de cãtre
Guvern (Consiliul de Miniºtri potrivit denumirii
existente în 1923), ca urmare a avizului unei comisii

alcatuite din primul-preºedinte ºi preºedinþii Curþii
de Apel Bucureºti.
Modificãri apãreau ºi în ceea ce priveºte
exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã. Spre
deosebire de vechea concepþie, când prin utilitate
publicã se înþelegea numai comunicaþiunea ºi
salubritatea publicã, precum ºi lucrãrile de apãrarea
þãrei, acum utilitatea publicã semnifica cãile de
comunicaþie, salubritate publicã, apãrarea þãrii ºi
lucrãri de interes militar, cultural ºi acele impuse de
interesele generale directe ale Statului ºi
administraþiilor publice. În completare, celelalte
cazuri de utilitate publicã trebuiau sã fie stabilite
prin legi votate cu majoritate de douã treimi.
Articolul 19 al noii Constituþii extindea
destul de mult regimul proprietãþii publice. Astfel,
pe lângã cãile de comunicaþie, spaþiul atmosferic,
apele navigabile ºi flotabile ºi apele ce pot
produce forþã motrice ºi acele ce pot fi folosite în
interes obºtesc (care ºi pânã atunci aparþineau
domeniului public), statul deþinea în proprietatea
sa zãcãmintele miniere precum ºi bogãþiile de orice
naturã ale subsolului. În completare, articolul 21
pomenea despre factorii producþiunii, dând
statului competenþa de a interveni în relaþiile dintre
aceºtia, în vederea prevenirii conflictelor economice
ºi sociale. Aceste douã articole vãdesc o viziune
mult mai etatistã, mai centralistã ºi mai
intervenþionistã decât vechea Constituþie.
Se schimba într-o anumitã mãsurã ºi
regimul cultelor, în sensul cã biserica ortodoxã ºi
cea greco-catolicã erau considerate biserici
româneºti. Biserica ortodoxã era biserica
dominantã în Statul român, iar biserica grecocatolicã avea întâietate faþã de celelalte culte.
Aceste formulãri creau întrucâtva unele discriminãri,
cel puþin din punct de vedere teoretic.
Regimul învãþãmântului era acelaºi, în
sensul obligativitãþii învãþãmântului primar.
Libertatea de exprimare (în special a
presei) se încadra cam în aceleaºi linii generale.
Existau totuºi unele aspecte noi. O primã noutate
era aceea cã, înainte de apariþia unei publicaþii,

35

S.P. nr. 81/2000

Republicã ºi Monarhie
proprietarul ei avea obligaþia de a declara ºi înscrie
numele sãu la tribunalul de comerþ. Era reglementatã mai amãnunþit problema responsabilitãþii.
Astfel, la publicaþiile periodice responsabilitatea
aparþinea (în urmãtoarea ordine) autorului
articolului, directorului sau redactorului. Directorul
ºi redactorul unei publicaþii periodice trebuiau sã
se afle în deplinãtatea drepturilor civile ºi politice.
La publicaþiile neperiodice, erau responsabili autorul
ºi editorul (sau chiar patronul tipografiei în situaþia
în care autorul ºi editorul nu erau descoperiþi). În
ambele situaþii, proprietarul avea o responsabilitate
solidarã cu ceilalþi în ceea ce priveºte plata
despãgubirilor civile. Altã diferenþã intervenea în
ceea ce privea excepþiile de la judecarea delictelor
de presã de cãtre jurii. Pe lângã vechile excepþii,
au fost introduse ºi altele noi, adicã cele comise
împotriva reprezentanþilor statelor strãine, cele ce
îndemnau la omor ºi rebeliune (când nu se trecea
la comiterea infracþiunii), precum ºi calomniile,
injuriile, difamaþiile aduse particularilor sau
funcþionarilor publici, care aveau repercursiuni
negative în viaþa lor particularã sau în cinstea lor
personalã.
Modificãri foarte importante a suferit Titlul
III (Despre Puterile Statului). Prima mare modificare era aceea cã se desfiinþa votul cenzitar ºi se
introducea votul universal, direct, obligator ºi
secret pe baza reprezentãrii minoritãþii. Conceptul
de reprezentare a minoritãþii era nou faþã de
Constituþia anterioarã. Tot relativ la votul universal,
în practicã nu era chiar universal, deoarece articolul
6, alineatul 2 arãta cã legi speciale, votate cu
majoritate de douã treimi, vor determina condiþiunile
sub cari femeile pot avea exerciþiul drepturilor
politice. Iar pentru alegerea senatorilor puteau
vota numai cetãþenii având peste 40 de ani.
Numãrul de deputaþi ºi senatori era diferit.
Astfel, numãrul lor nu mai era fixat prin texte
constituþionale (nu mai era precizatã nici durata
mandatului deputaþilor ºi senatorilor). Noile texte
constituþionale prevedeau cã o lege electoralã urma
sã fixeze numãrul de deputaþi ºi senatori din fiecare
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judeþ. Câte un senator în fiecare judeþ era ales în
mod indirect, adicã prin votul consilierilor locali ºi
judeþeni.
Un alt mare progres, pe lângã introducerea
votului universal, era desfiinþarea condiþiilor de cens
în ceea ce-i privea pe senatori. În privinþa deputaþilor, condiþiile erau aceleaºi.
Senatorii erau tot senatori aleºi ºi senatori
de drept. Sfera senatorilor de drept era însã mult
mai mare. Pe lângã moºtenitorul tronului, mitropoliþi
ºi episcopi, mai aveau aceastã calitate preºedintele
Academiei Române, precum ºi capii cultelor
recunoscute de stat (dar cu cel puþin 200.000 de
membri) ºi seful cultului musulman. Pe lângã aceºtia,
puteau fi senatori de drept foºtii prim-miniºtri
(preºedinþi de consiliu în limbajul vremii) care au
stat în funcþie cel puþin 4 ani sau foºtii miniºtri cu
minimum 6 ani de activitate ca miniºtri, foºtii
preºedinþi de camere care au exercitat aceastã
funcþie pe durata a cel puþin 8 sesiuni ordinare sau
foºtii deputaþi ºi senatori aleºi în minimum 10
legislaturi, foºtii preºedinþi sau prim-preºedinþi ai
Înaltei Curþi de Justiþie ºi Casaþie, generalii în
rezervã ºi în retragere, foºtii comandanþi de armate
(care au exercitat comanda cel puþin 3 luni), foºtii
ºefi ai Marelui Stat-Major sau comandanþi de
armate pe timp de pace (cu 4 ani vechime în
funcþie), precum ºi foºtii preºedinþi ai Adunãrilor
Naþionale de la Alba-Iulia, Cernãuþi ºi Chiºinãu,
care au proclamat Unirea. În sfârºit, fiecare
universitate avea posibilitatea de a trimite un senator
de drept, ales de cãtre profesorii respectivi. Aceeaºi
posibilitate o aveau ºi membrii camerelor de comerþ,
industrie, muncã ºi agriculturã.
Era creat ºi un Consiliu Legislativ, al cãrui
rol era sã ajute în mod consultativ la facerea ºi
coordonarea legilor, emanând fie de la puterea
executivã, fie din iniþiativã parlamentarã, cât ºi la
întocmirea regulamentelor generale de aplicarea
legilor.
Capitolul III al Titlului III (Despre miniºtri)
modifica condiþiile tragerii la rãspundere a
miniºtrilor. Astfel, indiferent de cine solicita
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urmãrirea vreunui ministru (una din Camere sau
Regele), acuzarea înaintea Înaltei Curþi de Justiþie
ºi Casaþie era efectuatã de cãtre Ministerul Public.
În plus, orice persoanã care se considera
prejudiciatã (pãgubitã) de un act semnat sau
contrasemnat de cãtre un ministru (ºi care în acelaºi
timp încãlca o lege sau Constituþia), putea solicita
statului despãgubiri bãneºti pentru prejudiciul
respectiv. Mai mult decât atât, un ministru putea fi
chemat de stat (ulterior votului în cadrul unei
camere) în faþa instanþelor civile, pentru a rãspunde
din punct de vedere civil pentru dauna suferitã de
stat.
ªi Titlul IV, care reglementa organizarea ºi
atribuþiile puterii judecãtoreºti aducea completãri
ºi modificãri destul de importante. Secþiile Unite
ale Înaltei Curþi de Justiþie ºi Casaþie îndeplineau
rolul de Curte Constituþionalã, judecând cazurile de
neconstituþionalitate (inconstituþionalitate) a legilor.
Tot aceeaºi Curte avea competenþa de a se pronunþa ºi în privinþa conflictelor de competenþã (de
atribuþiuni) între diferitele instanþe judecãtoreºti.
Articolul 104 consacra pentru prima datã
inamovibilitatea judecãtorilor în condiþiunile
speciale ale unei legi, iar articolul 106 arãta cã
justiþia militarã se organizeazã prin osebitã lege.
Tot puterii judecãtoreºti i se dãdea în competenþã
judecarea cazurilor de contencios administrativ.
În domeniul administraþiei publice locale,
se prevedea cã membrii consiliilor judeþene ºi
consiliilor comunale sunt aleºi de cãtre cetãþenii
români prin votul universal, egal, direct, secret,
obligatoriu ºi cu reprezentarea minoritãþii, dupã
formele prevãzute de lege. Existau membri de
drept ºi membri cooptaþi ai acestor consilii (femeile
majore puteau fi membri cooptaþi).
Titlul V prevedea în plus cã puteau fi create
impozite ºi în folosul instituþiunilor publice cari
îndeplinesc servicii de Stat. În plus, bugetul nu
mai avea nevoie ºi de sancþiunea regalã. Era
menþinutã Curtea de Conturi, care, spre deosebire
de Constituþia anterioarã, dispunea de prerogative
suplimentare. Este ilustrativ articolul 115, potrivit

cãruia Controlul preventiv ºi cel de gestiune a
tuturor veniturilor ºi cheltuielilor Statului se va
exercita de Curtea de Conturi, care supune în
fiecare an Adunãrii Deputaþilor raportul general
rezumând conturile de gestiune al bugetului trecut,
semnalând totdeodatã neregulile savârºite de
miniºtri în aplicarea bugetului.
În privinþa puterii armate, era creat în plus
un Consiliu Superior al apãrãrii þãrii, care va îngriji,
în mod permanent, de mãsurile necesare pentru
organizarea apãrãrii naþionale.
Revizuirea Constituþiei avea o procedurã
mai complicatã (era mai dificilã revizuirea
Constituþiei) ºi putea avea loc ºi la iniþiativa Regelui.
Ultimul titlu, în articolul 137, decidea în ce condiþii
urma sã aibã loc armonizarea legislativã, proces
care, în realitate, a fost desãvârºit abia în perioada
(sau sub conducerea) lui Antonescu.
3. Urmãtoarea Constituþie, cea din
1938, a fost o Constituþie autoritarã, fiind practic
impusã de cãtre Carol al II-lea, ca rezultat al
instaurãrii dictaturii regale. A fost prima Constituþie
românã care a fost supusã sancþiunii populare
(referendum sau plebiscit). În cazul de faþã,
plebiscitul a fost impus, având o formã oralã, iar
participarea la vot a avut un caracter obligatoriu.
Din punct de vedere practic, a intrat în vigoare la
data publicãrii în Monitorul Oficial (27 februarie
1938), abrogând în acelaºi timp Constituþia din
1923. La rândul ei, a fost suspendatã tot de cãtre
Carol al II-lea, pe 5 septembrie 1940.
La fel ca ºi cele 2 Constituþii precedente ºi
aceasta avea tot 8 titluri (ºi 100 de articole). Cu foarte
mici excepþii titlurile aveau aceleaºi denumiri ca ºi în
cazul celor 2 legi fundamentale precedente.
Un prim indiciu al caracterului autoritar este
numele Titlului II (Despre Datoriile ºi Drepturile
Românilor). Datoriile Românilor (Capitolul I)
erau înainte de Drepturile Românilor (Capitolul
II). Este exact o prefigurare a concepþiei totalitare
potrivit cãreia datoriile erau considerate mai
importante decât drepturile. În precedentele
formulãri, Titlul era intitulat numai Despre
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Drepturile Românilor. În articolul 4, al cãrui limbaj
era apropiat de cel al Constituþiilor comuniste, se arãta
cã toþi cetãþenii români aveau obligaþia de a socoti
Patria drept cel mai de seamã temei al rostului lor în
viaþã, a se jertfi pentru apãrarea integritãþii, independenþei ºi demnitãþii ei; a contribui prin munca lor la
înãlþarea ei moralã ºi propãºirea ei economicã; a
îndeplini cu credinþã sarcinile obºteºti ce li se impun
prin legi. Mai mult decât atât, prin articolul 7 se
interzicea a propovãdui prin viu graiu sau în scris
schimbarea formei de guvernãmânt a Statului (formulare foarte asemãnãtoare cu prevederea din actuala
Constituþie potrivit cãreia nu poate fi supusã revizuirii
forma republicanã de guvernãmânt  articolul 148).
O restrângere foarte importantã a drepturilor
fundamentale ale omului era prevãzutã în articolul 15.
În conformitate cu acest articol, pedeapsa cu moartea
nu mai era aplicatã numai pe timp de rãzboi (potrivit
Codului Justiþiei Militare), ci ºi pe timp de pace.
Aceasta era agravatã de faptul cã situaþiile de aplicare
a pedepsei capitale în timp de pace erau decise de
cãtre Consiliul de Miniºtri (Guvernul), ceea ce putea
da naºtere la abuzuri din partea puterii executive (cum
s-a ºi întâmplat în realitate). Situaþiile se refereau la
atentate contra Suveranului, Membrilor Familiei
Regale, ªefilor statelor strãine ºi demnitarilor Statului
din mobile în legãturã cu exerciþiul funcþiunilor ce le
sunt încredinþate, precum ºi în cazurile de tâlhãrie cu
omor ºi asasinat politic. Se introducea ºi pedeapsa
confiscãrii averilor, în cazurile de înaltã trãdare ºi
delapidare de bani publici.
Secretul scrisorilor, telegramelor ºi convorbirilor telefonice nu mai era chiar inviolabil, deoarece
erau exceptate cazurile în care justiþia e datoare sã
se informeze conform legii (formulare foarte ambiguã,
care uºura sãvârºirea de abuzuri).
Prevederile Titlului III conduceau la concentrarea puterii în stat în mâinile regelui. Puterea legislativã
nu mai era exercitatã împreunã de cãtre Rege ºi
Reprezentaþiunea Naþionalã, ci numai de cãtre Rege
prin Reprezentaþiunea Naþionalã. Iniþiativa legislativã
aparþinea practic în cea mai mare mãsurã regelui, nu
ºi Adunãrii Deputaþilor ºi Senatului. Cele douã camere
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parlamentare puteau avea iniþiativã legislativã, dar
numai dacã aveau drept scop legi în interesul obºtesc
al Statului. Aceastã formulare era foarte ambiguã
(similar formulãrilor din actuala Constituþie), blocând
practic orice iniþiativã legislativã parlamentarã,
deoarece nu se specifica cine decidea în ce consta
interesul obºtesc al Statului.
Articolul 46 conferea unele prerogative
suplimentare regelui. În primul rând, el putea emite
decrete cu putere de lege între sesiunile parlamentare,
decrete care trebuiau votate de cãtre Parlament în
prima sesiune ulterioarã apariþiei decretelor respective.
În al doilea rând, avea competenþa de a acredita
Ambasadorii ºi Miniºtrii Plenipotenþiari pe lângã ªefii
Statelor Strãine.
O altã omisiune importantã, care putea
îndemna la lovituri în forþã ºi instaurarea unui regim
autoritar sau totalitar, era aceea cã nu se mai specifica
cã nu putea fi pusã nici o putere armatã la uºile
celor douã camere parlamentare, fãrã încuviinþarea
lor. Au fost modificate ºi condiþiile de eligibilitate ale
deputaþilor ºi senatorilor. Astfel, cei eligibili pentru
Adunarea Deputaþilor trebuiau sã aibã cel puþin 30
de ani împliniþi. Tot vârsta de 30 de ani era necesarã
ºi pentru cei care îi alegeau pe deputaþi. Acestora
(alegãtorii), pe lângã condiþiile de vârstã, li se cerea
sã desfãºoare o activitate constând în agriculturã ºi
muncã manualã, comerþ ºi industrie, ocupaþiuni
intelectuale.
Numãrul de deputaþi pentru fiecare circumscripþie urma sã fie fixat prin lege. Deputaþii erau aleºi
pe bazã de scrutin uninominal (pentru prima datã în
România), pe o perioadã de 6 ani. Mandatul
senatorilor era de 9 ani. Nu erau cerute nici un fel de
condiþii de eligibilitate pentru senatorii aleºi ºi nici pentru
alegãtorii pentru Senat. Pe lângã senatorii aleºi (tot
pe bazã de scrutin uninominal) ºi cei de drept, apãrea
o nouã categorie de senatori, cea a senatorilor numiþi
de rege. Numãrul senatorilor numiþi era jumãtate din
cel al senatorilor aleºi. Era restrânsã sfera senatorilor
de drept. Aceºtia erau reprezentaþi de prinþul
moºtenitor (peste 18 ani), principii majori ai familiei
regale, precum ºi aceleaºi categorii de prelaþi
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prevãzute de Constituþia din 1923. Locurile de senatori
aleºi se reînnoiau în proporþie de 1/3 la fiecare 3 ani.
În ceea ce priveºte Guvernul, acesta era
alcãtuit din miniºtri ºi subsecretari de stat. Miniºtrii
rãspundeau din punct de vedere politic numai în faþa
regelui. Puteau fi miniºtri numai cei care erau cetãþeni
români de cel puþin 3 generaþii, cu excepþia celor care
fuseserã deja miniºtri. Foºtii miniºtri de Justiþie nu
puteau exercita profesia de avocat timp de 1 an dupã
încetarea funcþiei, iar foºtii miniºtri nu puteau fi membri
ai consiliilor de administraþie ai întreprinderilor cu care
semnaserã contracte pe o duratã de 3 ani dupã
pãrãsirea funcþiei.
Erau menþinute aceleaºi prevederi în privinþa
Consiliului Legislativ.
La Titlul IV, singurul aspect negativ era
desfiinþarea juriilor.
În domeniul finanþelor, pe lângã Înalta Curte
de Conturi, mai era creat un corp superior de control,
subordonat primului-ministru (ªefului Guvernului).
În sfârºit, la Titlul VII (Revizuirea Constituþiei), se specifica cã orice revizuire constituþionalã
nu putea avea loc decât din iniþiativa Regelui ºi cu
consultarea prealabilã a Corpurilor Legiuitoare care
urmeazã a indica ºi textele de revizuit.
4. Dupã cum se vede, constituþiile monarhice
erau mult mai democratice în conþinut ºi spirit faþã de
cele de dupã 1947. Prezenta Constituþie este mai
apropiatã de constituþiile comuniste decât de cele
antebelice (cu excepþia celei din 1938). Explicaþia
constã în condiþiile interne ºi internaþionale în care au
apãrut, precum ºi în calitatea umanã a constituanþilor.
Scopul Constituþiilor din 1866 ºi 1923 era
de a determina progresul pe toate planurile al societãþii
româneºti ºi de a o civiliza. Actuala Constituþie este
mult prea pliatã condiþiilor actuale ºi caracterului
poporului român pentru a determina vreun pas înainte.
De aceea a ºi fost supusã referendumului popular (deºi
puþinã lume a înþeles-o sau o înþelege în prezent). În
plus ea însãºi creeazã condiþiile pentru a fi încãlcatã.
Tot haosul existent în viaþa noastrã de toate zilele
dovedeºte cã este principalul obstacol în calea
evoluþiei societãþii româneºti. Din pãcate puþini au

înþeles aceasta ºi mult mai puþini au curajul sã o afirme.
Aceasta pentru cã principalele calitãþi a oamenilor
noºtri politici sunt laºitatea ºi populismul. Ei preferã sã
gândeascã pe termen scurt ºi bineînþeles pentru ei
decât pe termen lung ºi pentru cei care i-au ales. Iar
la faptul cã actuala Constituþie este printre cele mai
proaste din istoria României probabil cã nici nu s-au
gândit. Poate pentru cã nici n-au citit-o. Deºi o invocã.
Însã numai în avantajul lor, adicã al coaliþiei aflate la
Putere în momentul respectiv, care atunci când este
în Opoziþie criticã Constituþia.
Toate cele scrise pânã acum pot fi un motiv
de reflecþie. Dar concluziile ºi reflecþiile aparþin
fiecãruia în parte.

CINE NE CITEªTE:

Sfera Politicii este o revistã de þinutã,
care reflectã cu maturitate procesele
tranziþiei, reforma economiei ºi a
societãþii româneºti declanºate în urmã
cu zece ani, prin demolarea sistemului
totalitar comunist. Am speranþa cã
revista nu va face abstracþie de sfera
ideilor ºi experienþei social-democraþilor
români, în care cetãþenii îºi pun
speranþele de viitor.

Ion Iliescu

Preºedintele P.D.S.R.,
fost preºedinte al României

OVIDIU MAICAN  a absolvit Facultatea de Drept,
Universitatea Bucureºti. Lector universitar la
Catedra de Drept a Academiei de Studii
Economice din Bucureºti. Este doctorand în drept
la Facultatea de Drept a Universitãþii Bucureºti.
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Ceauºescu ºi Justiþia
Continuãm din numãrul trecut cuvântarea lui Nicolae Ceauºescu referitoare
la activitatea justiþiei socialiste

Plenara Comitetului Central a acordat o
atenþie deosebitã problemei pagubelor aduse
avutului obºtesc pe calea furturilor ºi delapidãrilor,
felul în care lucreazã organele de justiþie ºi aportul
pe care ele l-au adus ºi mai cu seamã aportul pe
care trebuie sã-l aducã pentru a pune capãt acestor
stãri de lucruri în ce priveºte furturile ºi delapidãrile.
Aþi vãzut din Hotãrîrea Partidului ºi
Guvernului cît de mari sînt sumele care au fost
sustrase din economia naþionalã pe calea furturilor
ºi delapidãrilor. Sã ne închipuim cîte întreprinderi,
sau ce s-ar putea face cu aceºti bani pentru lãrgirea
economiei naþionale ºi cît de mare ar fi aportul adus
de aceste sume în producþie ºi deci la ridicarea
nivelului de trai al oamenilor muncii. Prin însuºi acest
fapt cã o sumã importantã de sute de milioane de
lei este sustrasã din venitul naþional, furturile ºi
delapidãrile îmbracã un caracter duºmãnos,
contra-revoluþionar ºi mai ales dacã þinem seama
ºi de faptul cã marea majoritate a celor ce comit
furturile ºi delapidãrile sînt în general elemente
duºmãnoase, foºti legionari, foºti comercianþi,
elemente aparþinînd fostelor clase exploatatoare,
care, datoritã lipsei de vigilenþã, atitudinii liberaliste
manifestatã de o serie de organe de stat, au putut
sã pãtrundã în diferite sectoare de activitate ºi sãºi desfãºoare activitatea lor duºmãnoasã, deschis
contrarevoluþionarã, pentru ca pe aceastã cale sã
loveascã în munca de construcþie socialistã a
poporului nostru muncitor.
Ceea ce este însã mai grav este faptul cã
organele chemate sã loveascã ºi sã pedepseascã
pe aceste elemente n-au dat cu toatã tãria ºi n-au
înþeles în suficientã mãsurã gravitatea pe care o
reprezintã furturile ºi delapidãrile, caracterul lor
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contrarevoluþionar ºi mã refer aici la organele de
justiþie, organe ale dictaturii proletariatului care sînt
chemate sã loveascã în toþi cei ce aduc daune, care
submineazã construcþia socialismului în þara noastrã.
Din felul cum au acþionat un timp destul de lung
organele noastre de justiþie, multe din ele au dat
dovadã de foarte multã îngãduinþã faþã de hoþi ºi
delapidatori, deºi ele sînt chemate sã aplice legile
dictaturii proletariatului, sã asigure ºi sã apere
munca paºnicã a poporului pentru construcþia
socialistã.
Mulþi judecãtori au mers pe linia de a da
asemenea pedepse care nu numai cã n-au contribuit
la frînarea ºi lichidarea infracþiunilor, dar au constituit
unele dintre ele o primã de încurajare pentru
infractori. Cînd se dau asemenea pedepse de cîteva
luni de zile pentru furturi de zeci de mii de lei din
avutul obºtesc ºi cînd cei ce au jefuit bunurile
poporului muncitor sînt puºi în libertate ca sã se
îndrepte ºi urmeazã ca pedeapsa sã fie executatã
dacã s-ar îndrepta, nu s-a fãcut de fapt decît sã se
dea posibilitatea acestor elemente sã-ºi continue
activitatea lor duºmãnoasã contrarevoluþionarã. Pot
fi date destule exemple negative în acest sens.
Astfel Tribunalul Vaslui care a achitat un inculpat
care a sustras 50.000 lei sau Tribunalul oraº
Craiova care a achitat pe un inculpat, delapidator
al sumei de 30.000 lei. Cred cã fiecare din cei
prezenþi în salã, dacã va face o analizã serioasã a
felului în care a acþionat, va gãsi multe de spus. ªi
fiecare va trebui sã facã o asemenea analizã pentru
cã va trebui ca o asemenea stare de lucruri sã fie
curmatã pentru totdeauna.
Tribunalul Beclean aplicã pentru furtul a 4
metri de sîrmã 3 ani închisoare corecþionalã pentru
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ca, mai tîrziu, pentru o delapidare de 10.000 lei sã
aplice o pedeapsã mai micã. Felul acesta de
administrare a justiþiei este o stare de lucruri care
trebuie sã dea foarte serios de gîndit organelor de
justiþie, începînd cu Ministerul Justiþiei care este
chemat sã îndrumeze ºi sã controleze felul cum
tribunalele noastre aplicã pedepsele.
De fapt am avut ºi cazuri mai deschise de
atitudini directe de sprijinire a elementelor
duºmãnoase din partea unor tribunale. Au fost
cazuri cînd s-a dat posibilitatea unor chiaburi sã fie
repuºi în drepturile lor în ce priveºte casele
confiscate, prin evacuarea ºi mutarea sediilor unor
Gospodãrii Colective. Asemenea cazuri s-au
semnalat ºi la Piteºti ºi la Oradea. Este oare aceasta
o atitudine care vorbeºte de grija justiþiei pentru
apãrarea proprietãþii socialiste sau o atitudine
duºmãnoasã faþã de proprietatea socialistã? Cum
este posibil ca în acest an sã se mai gãseascã
asemenea judecãtori care sã aibã mai multã grijã
de chiaburi decît de proprietatea gospodãriei
colective? Existã vreo justificare pentru o asemenea
atitudine? Fãrã îndoialã cã asemenea oameni nu
meritã sã mai stea în cadrul justiþiei.
Ceea ce i se poate reproºa Ministerului Justiþiei ºi tov. Ministru în aceastã privinþã, este faptul cã a
dovedit foarte multã îngãduinþã faþã de asemenea stãri
de lucruri ºi faþã de asemenea elemente, care constituie
o ruºine pentru justiþia noastrã.
Au fost cazuri de achitãri chiar în situaþii cînd
inculpaþii erau trãdãtori. Aceasta este o stare de lucruri
de care rãspunde ºi Ministerul Justiþiei pentru cã are
în sarcina sa controlul Direcþiei Tribunalelor Militare.
Directorul acestei direcþii a dovedit o atitudine
liberalistã ºi oportunistã inadmisibilã pentru conducãtorul unei direcþii care trebuie sã dea dovadã de
combativitate ºi fermitate faþã de duºmanii orînduirii
noastre socialiste, care trebuie sã aibã grijã pentru a
lovi fãrã cruþare în cei ce se ridicã împotriva puterii
muncitorilor ºi þãranilor din patria noastrã.
În delapidãri de sute de mii de lei tribunalele
nu iau mãsuri de a asigura recuperarea banilor de a
dispune confiscarea averii acelora ce delapideazã din

avutul obºtesc. Ca exemplu poate fi dat Tribunalul
Mediaº care într-un proces în care erau implicaþi un
grup de infractori care jefuiserã aproape 4.000 lei
n-a considerat necesar sã confiºte averea acestora
pentru a asigura recuperarea pagubelor aduse statului.
Se poate considera cã acest tribunal a servit prin sentinþa datã interesele statului? Evident cã nu, ci dimpotrivã aceasta este o pactizare cu inculpaþii, cu infractorii.
De unde aceastã îngãduinþã faþã de hoþi ºi delapidatori
la judecãtorii din justiþia noastrã? Fãrã îndoialã cã
aceasta este legatã ºi de faptul cã noi mai avem în
justiþie o serie de oameni care sînt legaþi de fostele
clase exploatatoare care se lasã influenþaþi de o serie
de elemente ºi de stãri de spirit mic burghez ºi care în
loc sã înþeleagã cã datoria lor este de a asigura apãrarea intereselor oamenilor muncii, stau pe o poziþie
strãinã de interesele oamenilor muncii, de interesele
construcþiei socialiste, de interesele statului nostru
democrat popular.
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Citesc cu mare plãcere Sfera Politicii
fiindcã de multe ori, prin analizele sale
eretice ºi iconoclaste îmi contrazice
multe idei primite necritic ºi-mi lumineazã
cotloanele spirituale unde se strâng
platitudinile auzite sau citite în grabã în
alte pãrþi.

Bogdan Baltazar

Preºedintele
Bãncii Române pentru Dezvoltare,
Groupe Société Générale

S.P. nr. 81/2000

Politicã internã

PDSR în Opoziþie (I)

 studiu asupra funcþionãrii puterii în societatea postcomunistã 

DAN PAVEL
Prezenþa sau absenþa opoziþiei politice
instituþionalizate este criteriul de clasificare a
societãþilor în liberale sau dictatoriale, democratice
sau autoritare, constituþionale sau monolitice  iatã
una dintre cele mai importante teze susþinute de
Ghiþã Ionescu ºi Isabel de Madariaga în cartea lor
consacratã opoziþiei1. Studiul sistematic al rolului
ºi funcþiilor opoziþiei l-a condus de altfel pe Ionescu,
political scientist britanic de origine românã, la
înfiinþarea uneia dintre cele mai importante reviste
de ºtiinþã politicã din lume, Government and
Opposition. Nu este de mirare cã o asemenea
revistã se publicã în Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, unde existã instituþionalizat
obiceiul de a plãti un salariu liderului opoziþiei, de a
aloca prin urmare din bugetul public o sumã de
bani pentru a menþine viu spiritul opoziþiei. Puterea
ºi relevanþa opoziþiei dintr-o þarã este unul dintre
cele mai relevante criterii cu privire la soliditatea
unei democraþii. Instituþionalizarea opoziþiei
semnaleazã faptul cã formei celei mai avansate a
conflictului politic i se conferã nu numai legitimitate,
dar cã acel conflict este mutat în zona consensului,
a procedurilor, normelor ºi instituþiilor care definesc
democraþia. Dacã privim problema din punctul de
vedere al faptului cã nici un sistem politic complex
din lume nu este pe deplin democratizat, cã
standardele democraþiei sunt în mare parte de
naturã idealã ºi normativã, atunci ne intereseazã
ceea ce se petrece în lumea realã a politicului. În
acest sens, au fost propuºi termeni care descriu
mult mai adecvat realitatea politicã, cum ar fi cel
de poliarhie2. Poliarhia este un regim politic extrem
de inclusiv ºi deschis în mod extensiv contestaþiei
publice. În funcþie de criterii diverse privind
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posibilitatea exprimãrii libere a contestaþiei, a
opoziþiei, existã clasificãri complexe ale þãrilor din
lume. Se poate spune despre România de dupã
alegerile din noiembrie 1996 cã este o poliarhie cu
largi posibilitãþi create pentru partidele din opoziþie.
Istoria postcomunistã a opoziþiei politice
din România a cunoscut câteva capitole dramatice.
Este suficient sã ne aducem aminte de faptul cã în
momentul în care puterea legislativã ºi executivã
instalatã dupã prãbuºirea comunismului (Frontul
Salvãrii Naþionale)  al cãrei rol era pregãtirea
primelor alegeri libere ºi corecte  s-a transformat
în partid politic ºi a anunþat participarea la alegeri,
opoziþia de atunci a organizat primul mare miting
împotriva puterii. Era 28 ianuarie 1990, iar partidele
istorice (Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin
Democrat, Partidul Naþional Liberal) au protestat
împotriva abuzului fesenist, considerat pãcatul
originar al democraþiei româneºti postcomuniste.
Protestului legitim al partidelor care fuseserã
interzise aproape o jumãtate de secol i s-a rãspuns
atunci prin violenþã. Iar liderilor care îºi petrecuserã
o mare parte a tinereþii lor în închisorile comuniste
li s-au strigat lozinci antidemocratice, populiste, de
cãtre grupuri de oameni ai muncii conduºi de foºti
securiºti. De pildã, în faþa lui Corneliu Coposu s-a
defilat cu un sicriu pe care era scris numele
fruntaºului þãrãnist. Problema era cã dacã întradevãr se prãbuºise comunismul ca regim, cum
puteau fi în continuare consideraþi liderii partidelor
din opoziþie drept duºmani de clasã? FSN-ul a
organizat prima mineriadã, iar pânã când au sosit
minerii în Bucureºti, muncitorii din diferite
întreprinderi bucureºtene au fost transformaþi în
masã de manevrã. Atunci s-a lansat celebra lozincã
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antiintelectualistã Noi muncim, nu gândim!,
pentru cã pe lângã partidele istorice au mai protestat
grupuri de intelectuali, studenþi, elevi. Tot atunci s-a
creat principalul clivaj care a dominat viaþa politicã
româneascã, cel dintre puterea fesenistã (în mare
parte condusã de linia a doua ºi a treia a fostei
nomenclaturi comuniste) ºi partidele democratice.
Era clivajul dintre putere ºi opoziþie. El era total
dezechilibrat, în favoarea FSN-ului ºi a lui Ion
Iliescu, care câºtigau la primele alegeri (care nu au
fost nici libere, nici corecte) 65%, respectiv 85%
dintre voturi. În ciuda acestui dezechilibru, puterea
de atunci a comis numeroase abuzuri în campania
electoralã, la urnele de vot, în diferite circumscripþii,
ceea ce a pus serios sub semnul îndoielii caracterul
liber ºi corect al acelor alegeri. Este semnificativ
faptul cã 10 ani dupã, înainte ca alegerile generale
sã se fi desfãºurat, PDSR îi acuzã pe cei de la putere
de incorectitudini care amintesc de alegerile de atunci.
Tot în 1990, dupã alegeri, puterea a organizat o nouã mineriadã (a treia!), împotriva celei mai
lungi manifestaþii politice a opoziþiei extraparlamentare, dar care a þintit  în mod absurd ºi inutil  ºi
partidele opoziþiei parlamentare, care nu reuºiserã de
fapt sã îºi atragã prea multe voturi în alegerile
generale. Episodul Piaþa Universitãþii ºi reprimarea
în forþã a opoziþiei au fost momentele care au
pricinuit cea mai serioasã deteriorare a prestigiului
internaþional al României. Pentru mulþi ani de atunci
încolo România a rãmas cu mult în urma plutonului
fostelor þãri comuniste care au fãcut progrese în
democratizare. Dupã ce opoziþia politicã, civicã ºi
intelectualã, parlamentarã ºi extraparlamentarã a
pãrut a fi pusã la respect, nu a fost toleratã nici
chiar opoziþia din interiorul puterii feseniste. Nucleul
antireformist dur din jurul preºedintelui Ion Iliescu
a organizat cea de-a patra mineriadã, de data
aceasta împotriva grupului considerat reformist din
jurul premierului Petre Roman3. Separarea celor
douã grupuri feseniste a avut darul de a mai atenua
puþin din dezechilibrul existent atunci între putere
ºi opoziþie. În ciuda despãrþirii din septembrie 1991,
maºina de vot fesenistã a încetat sã funcþioneze abia

dupã alegerile din 1992. Pânã atunci, se poate spune
cã existenþa opoziþiei a fost mai degrabã simbolicã.
Opoziþia parlamentarã ºi extraparlamentarã, de naturã politicã ºi de naturã intelectualã,
antifesenistã ºi antipedeseristã a lucrat ani de zile
pentru a alcãtui un dosar gros al puterii de atunci.
Frustratã pe bunã dreptate din pricina faptului cã
era ignoratã în Parlament, precum ºi în majoritatea
deciziilor privind soarta României, opoziþia de
dinainte de 1996 a încercat din greu sã îºi impunã
punctul de vedere, sã fie bãgatã în seamã. Rareori
s-a întâmplat acest lucru. Câtã vreme a fost la
putere, PDSR-ului i s-a pãrut mai comod sã se
foloseascã de partide profund antidemocratice,
xenofobe, naþionaliste sau chiar rasiste. Chiar ºi
acest lucru a contat în dosarul puterii din perioada
cât Iliescu a fost preºedinte. Piesele cele mai grele
ale acelui dosar (întocmit nu numai de opoziþie sau
de presa independentã, ci ºi de presa internaþionalã,
de analiºtii politici din alte þãri) au fost: înscenarea
din decembrie 1989 din care s-a fabricat
pseudolegitimitatea revoluþionarã, transformarea
FSN-ului din putere executivã ºi legislativã
temporarã în partid politic ºi participarea sa la
alegeri, manipularea credulitãþii populare prin
intermediul controlului canalelor publice de
televiziune, radio ºi a unei importante pãrþi a presei
scrise, persecutarea partidelor istorice ºi intelectualitãþii critice, respingerea principiilor Proclamaþiei
de la Timiºoara ºi a spiritului Pieþii Universitãþii,
organizarea mineriadelor cu complicitatea Securitãþii, poliþiei, procuraturii, patronarea jafului
organizat al unei oligarhii nomenclaturisto-securiste,
irosirea ocaziei istorice de unire cu Moldova, semnarea
tratatului cu Uniunea Sovieticã ºi îndepãrtarea
României de NATO ºi UE, obstrucþionarea
reformelor economice ºi a terapiei de ºoc, singurele
care puteau aduce prosperitate în România,
menþinerea în stare de funcþionare a gãurilor negre
ale economiei  din motive populiste , încurajarea
conflictului dintre români ºi maghiari, asocierea la
guvernare cu partide extremist-naþionaliste,
încurajarea ºi întreþinerea pãrtinitoare a conflictului
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dintre românii ortodocºi ºi românii greco-catolici,
mergând pe favorizarea necondiþionatã a celor
majoritari ºi defavorizarea celor minoritari,
obstacolele puse în calea restituirii proprietãþilor
private, furate de comuniºti, în calea accesului la
dosarele Securitãþii ºi a lustraþiei, votarea unei
Constituþii pline de imperfecþiuni, de naturã a
împiedica constituirea statului de drept, ruinarea
economicã a României, provocarea scãderii nivelului
de trai al populaþiei, precum ºi o mulþime de hotãrâri,
mãsuri politice ºi administrative într-un spirit contrar
Constituþiei. Este o listã scurtã, cu certitudine. Ea
trebuie pãstratã în minte, pentru a o compara cu lista
criticilor ºi a reproºurilor fãcute de PDSR-ul din
opoziþie actualelor partide aflate la putere.
Felul în care FSN-ul ºi PDSR-ul au tratat
vreme de ºapte ani opoziþia a fãcut subiectul a
numeroase critici din partea presei independente
din România ºi a presei internaþionale, dar ºi a
cercurilor politice din democraþiile liberale ale lumii.
Tocmai din pricina marginalizãrii opoziþiei din
România, caracterul democratic al regimului
postcomunist a fost adesea pus sub semnul
întrebãrii. În campaniile electorale din 1990, 1992
ºi chiar 1996, una dintre temele favorite ale
propagandei fesenisto-pedeseriste a fost cã venirea
la putere a opoziþiei de atunci se va solda cu arestãri
ºi represalii împotriva foºtilor membri PCR, cu
reîntoarcerea (însoþitã de rãzbunãri) a foºtilor
moºieri ºi capitaliºti, cu persecutarea celor care
fuseserã pânã atunci la putere. Nimic din toate
acestea nu s-a întâmplat. În acelaºi timp, trebuie
spus cã PDSR ºi fostul preºedinte Iliescu au
recunoscut cu fair-play ºi spirit democratic faptul
cã au pierdut alegerile. Chiar dacã au existat la un
moment dat tentaþii legate de scoaterea în stradã a
armatei împotriva simpatizanþilor opoziþiei4,
raþionalitatea a prevalat, a fost acceptatã pierderea
alegerilor, iar ideea alternanþei la putere a devenit
o realitate politicã. De fapt, în urma alegerilor din
noiembrie 1996 a fost pentru prima datã în istoria
României când un partid (sau o alianþã) din opoziþie
s-a clasat pe primul loc, iar partidul aflat la putere
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a pierdut.
Viaþa politicã româneascã s-a schimbat în
mod radical datoritã faptului cã vechea opoziþie 
aflatã acum la putere  nu a trecut la represalii
împotriva fostei puteri, aflatã acum în opoziþie.
Datoritã respectãrii procedurilor legale ºi constituþionale, statul de drept a avut de câºtigat, iar
democraþia s-a consolidat. PDSR a ajuns în
opoziþie parlamentarã, împreunã cu o parte a
fostelor partide care îi fuseserã asociate la
guvernare, dar activitatea sa nu a fost împietatã de
agresiuni în forþã, de tipul mineriadelor, aºa cum se
întâmplase când aceastã formaþiune era la putere.
În mod paradoxal însã, forþe din opoziþia
parlamentarã i-au manipulat ºi agitat pe mineri
pentru a porni din nou înspre Bucureºti, tot
împotriva celor care fuseserã agresaþi în cele patru
mineriade din 1990-1991, dar care se aflau acum
la putere.
Intrarea PDSR în opoziþie a însemnat o
adevaratã ºcoalã politicã pentru liderii acestui
partid. Pentru prima datã de când au apãrut pe
scena politicã româneascã, liderii acestui partid au
început sã lãrgeascã aria ºi conþinutul noþiunilor
democratice folosite, ba chiar sã vorbeascã despre
noi realitãþi politice. Astfel, a trebuit ca PDSR-ul
sã piardã atât alegerile generale, cât ºi prezidenþiale,
pentru ca Ion Iliescu sã vorbeascã despre
societatea civilã. El a recunoscut faptul cã o parte
din explicaþia faptului pierderii puterii a stat în faptul
cã partidul sãu nu a acordat societãþii civile atenþia
care ar fi trebuit. La fel, în primãvara anului 2000,
Institutul Român de Studii Social-Democrate
(apropiat de PDSR) a þinut un seminar public
consacrat dezbaterii democraþiei sociale. Lipsa
represaliilor ºi rãzbunãrilor politice, respectarea
statutului legitim al opoziþiei, crearea unui cadru
adecvat desfãºurãrii activitãþii de opoziþie  sau mai
degrabã respectarea acestui cadru de cãtre cei
care fuseserã înainte în opoziþie  toate acestea au
avut efecte benefice asupra PDSR. Noul statut al
opoziþiei politice din România a fost de fapt unul
protectiv. El a permis partidului condus de Iliescu
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nu numai sã supravieþuiascã pierderii alegerilor, dar
chiar sã renascã, sã se întãreascã. În al doilea rând,
influenþa activitãþii din opoziþie a contribuit în mare
mãsurã la democratizarea PDSR. Acest partid este
la ora actualã departe de ceea ce a fost în toatã
perioada de dinainte de noiembrie 1996, chiar dacã
mai sunt încã anumiþi lideri centrali sau regionali care
nu au înþeles nimic din rigorile ºi standardele
democraþiei.
Dupã pierderea alegerilor din noiembrie
1996, Partidul Democraþiei Sociale din România a
intrat într-o crizã prelungitã, ba chiar în disoluþie. Noua
coaliþie guvernamentalã ºi parlamentarã care a preluat
conducerea þãrii a început sã facã publice date privind
consecinþele catastrofale ale guvernãrii Vãcãroiu.
Noua coaliþie nu era pregãtitã nici psihologic, nici
managerial pentru a face faþã dezastrului lãsat în urmã
de pedeseriºti. Chiar dupã mai bine de trei ani, factori
guvernamentali ºi lideri politici afirmã cã una dintre
principalele cauze pentru lipsa de rezultate pozitive ºi
pentru întârzierea reformelor a fost tocmai moºtenirea
pedeseristã. Chiar ºi unii dintre foºtii miniºtri ai
Cabinetului Vãcãroiu (de pildã, fostul ministru de
externe, Teodor Meleºcanu) recunosc acum faptul
cã PDSR a adus þara la dezastru (cu toate cã le
este greu sã recunoascã faptul cã o parte din
responsabilitatea moralã, politicã ºi managerialã le
revine, atât în calitate de fruntaºi pedeseriºti, cât ºi de
membri ai guvernului). Noua putere, în special
preºedintele Constantinescu, a pornit în 1997 o
spectaculoasã campanie anticorupþie. Unul dintre
primii arestaþi a fost Miron Cozma, principalul lider al
minerilor din Valea Jiului, asociat în mod strâns cu
mineriadele din perioada fesenistã. Au urmat cercetãri
cu privire la ingineriile financiare fãcute de o serie de
oameni de afaceri, în special în perioada pedeseristã.
Noua putere a tãiat capetele unor influente mafii (ale
alcoolului, petrolului, flotei, chimicalelor, îngrãºãmintelor, etc.), care prosperaserã înainte de noiembrie
1996, fãrã ca nimeni sã le ia la întrebãri. În sondajele
de opinie, PDSR a continuat sã scadã sub nivelul
înregistrat în alegeri, iar CDR sã creascã (de pildã, în
decembrie 1997, sondajul CURS arãta cã 42% dintre

opþiuni mergeau cãtre CDR, iar numai 16% cãtre
PDSR). Treptat, clientela politicã ºi economicã a
trecut în tabãra noii puteri. Anumite grupuri de iniþiativã
din PDSR au încercat atunci sã salveze ce se mai
putea, imprimând partidului tendinþe reformiste, dar
s-au lovit pânã la urmã de rezistenþa conservatorilor.
Situaþia se asemãna în multe privinþe cu cea de la
sfârºitul anului 1991 ºi începutul anului 1992, când
reformiºtii lui Roman s-au separat de conservatorii
lui Iliescu. Cu o deosebitã energie, Ion Iliescu s-a
impus în partid, împreunã cu câteva dintre cele mai
dure ºi inflexibile elemente. Pânã la urmã, un grup
destul de puternic  sub conducerea lui Teodor
Meleºcanu, Iosif Boda, Mugurel Vintilã, Viorel
Sãlãgean, Marian Enache  s-a desprins din partid,
întemeind o nouã formaþiune politicã, Alianþa pentru
România (ApR). Aceastã miºcare politicã a fost una
pragmaticã, iar în scurtã vreme iniþiativa ºi-a arãtat
oportunitatea. În decembrie 1997, deja 9% dintre
opþiunile publice mergeau cãtre ApR. În acea
perioadã, fostul preºedinte Ion Iliescu a fost considerat
de presã ºi de adversarii politici drept un om politic
terminat, un cadavru politic, etc. Tot în decembrie
1997, în timp ce 49% dintre cei chestionaþi l-ar fi
votat pe noul preºedinte Emil Constantinescu (sondajul
LUAS din septembrie 1997 îi dãdea 51%), Ion Iliescu
se prãbuºea pe locul al patrulea (cu 13%), fiind întrecut
de noua stea politicã Teodor Meleºcanu (14%) ºi de
Corneliu Vadim Tudor, care urca la un neaºteptat 14%.
1997 a fost anul cel mai prost din istoria politicã a
pedeserismului.
Cu toate acestea, PDSR a ieºit însã destul
de repede din ceea ce pãrea o crizã, dacã nu chiar o
disoluþie. Trebuie spus însã cã aceastã revenire nu
s-a datorat în nici un fel eforturilor politice pedeseriste
sau vreunei strategii de imagine. Comentatori ºi analiºti
politici au observat faptul cã Partidul condus de Iliescu
a revenit spectaculos pe scena politicã fãrã a face
nimic. De fapt, PDSR nici nu mai avea forþa de a
întreprinde ceva pe scena politicã, fiind aparent
compromis nu numai de vechile contraperformanþe
politice, dar ºi de dezvãluirile noii puteri sau a presei
cu privire la corupþia din vremea când era la putere.
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Multe dintre ele au fost confirmate de relatãrile celor
care fugeau pe capete de pe corabia care continua
sã se scufunde. Revenirea ºi întãrirea acestui partid
este unul dintre paradoxurile vieþii politice româneºti,
care îi scoate în evidenþã lipsa de consistenþã, de
alternative. În mod normal, unui partid cu asemenea
performanþe îi este greu sã mai revinã la guvernare.
Nu este mai puþin adevãrat cã faþã de promisiunile
fãcute ºi faþã de aºteptãrile populaþiei, realizãrile coaliþiei
au fost extrem de modeste. La fel, reorientarea
opiniei, legarea unor speranþe publice (în mod mistic,
dacã nu chiar apocaliptic) de revenirea PDSR la
putere scoate în evidenþã o anumitã capacitate de
uitare din partea electoratului. Dar revenirea
spectaculoasã a PDSR din sondaje se datoreazã în
cea mai mare parte ajutorului nesperat primit în mod
constant din partea coaliþiei majoritare. În tenis, asta
se numeºte a câºtiga pe greºelile adversarului. Exact
în momentul în care toate scorurile în sondajele de
opinie indicau un sprijin consistent pentru coaliþie, la
sfârºitul anului 1997, au început certurile ºi
neînþelegerile care au dus mai întâi la retragerea
Partidului Democrat din cabinet, iar apoi la cãderea
primului guvern al coaliþiei, cel condus de Victor
Ciorbea. În trei ani, formaþiunea fostului preºedinte
Ion Iliescu a redevenit (în sondaje) partidul cel mai
puternic din România, cu ºanse reale de a reveni la
putere. Mai mult decât atât, PDSR s-a transformat
semnificativ, devenind un partid în parte diferit de acela
care a guvernat þara  sub diferite forme, de front
sau partid  vreme de 7 ani. Faptul cã fostul partid de
guvernare a învãþat câte ceva despre democraþie abia
când a ajuns în opoziþie nu este întâmplãtor.
Dacã mãsura în care partidele dintr-o þarã
au cunoscut calvarul opoziþiei ar constitui un criteriu
al democratizãrii, atunci þara noastrã ar fi una dintre
cele mai democratice. Oricum, cine studiazã în mod
comparat discursul politic al partidului fostului
preºedinte al României înainte ºi dupã noiembrie 1996
poate sã constate o diferenþã fundamentalã nu numai
între temele abordate, ideile, valorile, principiile
enunþate, dar ºi între acþiunile întreprinse. De câte ori
PNÞCD sau PNL sau PD, ba chiar UDMR au comis
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vreo acþiune îndoielnicã din punct de vedere legal sau
constituþional, reprezentanþii politici ai PDSR au
protestat în numele principiilor ºi valorilor democratice
de care nu se obosiserã sã þinã seama câtã vreme au
deþinut puterea. Cu toate cã prin comparaþie, situaþiile
nu se asemãnau nici pe departe prin gravitate cu cele
dinainte de noiembrie 1996, cel puþin formal a pãrut
cã situaþia s-a inversat. PDSR ºi-a luat în serios rolul
de principal partid din opoziþie. Iar ocaziile nu au lipsit.
Prima dintre ele a fost legatã chiar de
situaþia primãriei Bucureºtiului, dupã schimbarea
premierului Victor Ciorbea, în martie 1998. Fostul
lider sindical îºi câºtigase popularitatea politicã
datoritã faptului cã fusese candidatul CDR (al
opoziþiei) la primãria Bucureºtiului (post care
solicita cele mai multe voturi în România, dupã cele
de care are nevoie un candidat pentru a fi ales
preºedinte al þãrii) împotriva candidatului puterii (al
PDSR). Ciorbea îl învinsese într-o spectaculoasã
cursã pe însuºi Ilie Nãstase. Dupã victoria din
noiembrie 1996, coaliþia a fãcut marea sa greºealã,
de a pune în postul de prim-ministru care trebuia
sã facã o reformã capitalistã, bazatã pe terapia
de ºoc, un fost sindicalist (ºi fost candidat pe listele
unui obscur partid socialist din Timiºoara). Câtã
vreme a fost prim-ministru, Ciorbea ºi-a pãstrat ºi
postul de primar. A fost pus la Bucureºti un primar
interimar, în persoana lui Viorel Lis. PDSR ºi
întreaga opoziþie au contestat legalitatea ocupãrii
celor douã posturi (vezi moþiunile). Dupã pierderea
postului care nu i se potrivea, Ciorbea a refuzat sã
se mai întoarcã în postul de primar al Bucureºtiului,
pe care îl câºtigase în alegeri. Dar Lis a continuat
sã fie primar. Cel mai vehement critic al situaþiei de
ilegalitate a fost atunci PDSR. Argumentele aduse
atunci au fost de bun-simþ, iar principalul partid de
opoziþie a câºtigat puncte importante în ochii
publicului. S-au organizat din nou alegeri la
Bucureºti. A câºtigat candidatul CDR, dar a fost
în primul rând un vot politic, dat pentru a împiedica
victoria candidatului PDSR. Felul în care aratã în
continuare Bucureºtiul pune sub semnul întrebãrii
capacitãþile lui Viorel Lis.
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PDSR ºi-a învãþat rapid rolul de principal
partid de opoziþie, în special în activitatea parlamentarã. Ea s-a desfãºurat pe mai multe planuri.
Voi lua aici în considerare situaþia întrebãrilor ºi
interpelãrilor, a intervenþiilor, a diferitelor tipuri de
moþiuni, precum ºi situaþia iniþiativei legislative
parlamentare5. În perioada 1 septembrie 1997 
1 iulie 1999, PDSR a luat parte activã la exercitarea
controlului parlamentar asupra guvernului României,
astfel încât dintr-un total de 2.225 de întrebãri ºi
interpelãri, dintre care 689 au fost ale coaliþiei
majoritare, iar 1.049 ale opoziþiei, acestui partid i-au
revenit 708. Cele mai multe dintre acestea au fost
intervenþii constructive, raþionale, rezonabile, de
interes internaþional, naþional, regional, judeþean
sau local. Ele pot fi consultate de oricine este interesat de substanþa vieþii parlamentare româneºti. De
pildã, atât în Senat, cât ºi în Camerã, reprezentanþii
PDSR au adresat întrebãri ºi interpelãri tuturor
ministerelor. Senatorul Ioan Bold ºi alþi colegi de-ai
sãi au cerut în repetate rânduri Ministerului Muncii
ºi Protecþiei Sociale sã anunþe când se va recorela
sistemul de pensii; Doru Gaiþã a interpelat Ministerul
Finanþelor cu privire la legislaþia din domeniul
zonelor defavorizate; Constantin Sava s-a adresat
Primului Ministru, cerând lãmuriri în aspecte legate
de privatizarea RomTelecom ºi sistemele de
transmisiuni speciale; Gheorghe Dumitraºcu a
interpelat Ministerul Justiþiei în legãturã cu birocraþia
ºi piedicile puse de birourile notariale la intrarea în
posesie a caselor de cãtre moºtenitori; Sergiu Chiriacescu a interpelat Ministerul Învãþãmântului în
legãturã cu suplimentarea fondurilor pentru învãþãmânt; Liviu Maior a cerut lãmuriri Ministerului
Sãnãtãþii privind situaþia dezastruoasã în domeniul
sãnãtãþii. La fel, în Camera Deputaþilor, intervenþiile
au fost de multe ori de substanþã: Dumitru Buzatu
a cerut Departamentului pentru Administraþia Publicã Localã explicaþii privind conduita abuzivã a
prefectului de Vaslui; Mihai Vitcu a cerut explicaþii
Ministerului Învãþãmântului cu privire la cauzele
care au determinat neplata unui mare numãr de ore
suplimentare; Gheorghe Ana a cerut explicaþii

Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale privind
aspecte legate de grija acordatã persoanelor cu
handicap.
Desigur, multe dintre aceste intervenþii sunt
de naturã politicã, nefiind neapãrat dictate de
preocupãri reformiste sau democratice, ci mai
degrabã de logica luptei politice, de nevoia de a
înfrunta forþele politice din majoritatea parlamentarã
ºi guvernamentalã. Aºa cum se întâmplã însã în
politicã, cucerirea puterii chiar ºi de cãtre forþe de
naturã democraticã nu garanteazã practicarea
jocului democratic în mod consecvent. Tentaþia
corupþiei ºi a îmbogãþirii rapide, numeroasele
abuzuri, încurajarea de cãtre anumite grupuri ale
coaliþiei a sistemului clientelar, a nepotismului,
favoritismului, încurajarea nedreptãþii, descurajarea
meritocraþiei în favoarea diletantismului, cinismul ºi
inconºtienþa politicã, o mulþime de alte tare politicianiste  toate acestea au furnizat din plin partidelor
din opoziþie, presei independente sau celei care
serveºte interesele opoziþiei, ocazii nenumãrate de
a o critica, ataca, ridiculiza, contrazice ºi contesta.
Adesea, PDSR nu a avut altceva de fãcut decât sã
monitorizeze greºelile fãcute sau lipsa de profesionalism a unora, dar mai ales lipsa de coordonare
între diferitele partide, lideri sau între diferite grupuri
ale coaliþiei majoritare.
În perioada 1 septembrie 1997  1 iulie
1999, au fost înregistrate în cele douã camere ale
Parlamentului României 1.711 intervenþii (446 în
1997, 755 în 1998, 510 în 1999), pe parcursul a
130 de ºedinþe. Þinând cont de situaþia partidelor
parlamentare, PDSR conduce în mod detaºat la
numãr de intervenþii, atât la Senat, cât ºi la Camera
Deputaþilor. Astfel, dacã puterea a avut un total de
584 de intervenþii, independenþii un numãr de 95
de intervenþii, iar reprezentanþii grupului minoritãþilor
naþionale (altele decât cea maghiarã) au avut 4
intervenþii, opoziþia a avut în aceastã perioadã 1.028
de intervenþii. Dintre acestea, 493 au fost ale senatorilor ºi deputaþilor pedeseriºti.
Desigur, multe dintre aceste interpelãri,
întrebãri ºi intervenþii sunt de naturã politicã, nefiind
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dictate neapãrat de ideea apãrãrii unor drepturi,
valori ºi principii democratice, ci mai degrabã de
lupta cu puterea. Trebuie spus însã cã o altã parte
semnificativã a activitãþii PDSR în Senat ºi în
Camera Deputaþilor este marcatã de opþiuni
ideologice mai vechi, de pe vremea când partidul
se afla la putere, de rezistenþa la interesele naþionale
de integrare în NATO ºi UE, de manifestarea unor
mentalitãþi nedemocratice, reflectând fie reprezentãri privind teorii conspiraþioniste, fie opþiuni
geopolitice ºi strategice de altã naturã decât cele
favorabile Occidentului democratic ºi liberal,
precum ºi resentimente faþã de organismele internaþionale. De pildã, în buna tradiþie naþionalistã ºi
intolerantã, senatorul Gheorghe Dumitraºcu cerea
explicaþii Consiliului Naþional al Audiovizualului cu
privire la prestaþiile UDMR la emisiunile de limba
maghiarã de la TVR; senatorul Constantin Sava
cerea explicaþii Ministerului Apãrãrii Naþionale
privind declaraþiile ministrului Victor Babiuc în
legãturã cu situaþia din Iugoslavia, iar Constantin
Sava aceluiaºi minister privind punerea la dispoziþia
NATO a aeroporturilor româneºti. Tot în Senat,
cu ocazia mineriadelor (în mare parte organizate
cu sprijinul ºi la îndemnul Partidului România Mare,
dar cu simpatia tacitã a unui front mai larg al
opoziþiei), când chiar existenþa democraþiei ºi a
statului de drept au fost puse în primejdie, Victor
Apostolache, Vasile Vãcaru, Gheorghe Dumitraºcu,
Sava Constantin cereau fie demiterea ministrului
Justiþiei, fie a celui de Interne, solicitau constituirea
unor comisii de anchetã privind participarea armatei
la reprimarea mineriadelor, explicaþii privind reprimarea minerilor la Stoeneºti, etc. În momente de
mare importanþã pentru România, când s-au fãcut
gesturi de naturã geopoliticã ºi moralã legate de
opþiunea pentru NATO, care au avut fiecare
importanþa lor pentru decizia de la Helsinki privind
începerea negocierilor de aderare la UE, reprezentanþii PDSR-ului au avut intervenþii mai degrabã
retrograde. Astfel, senatorii Radu Timofte, Ghiorghi
Prisãcaru, Gheorghe Dumitraºcu se legau de declaraþia preºedintelui Constantinescu în problema
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Kosovo, de o aºa-zisã crizã internã ºi a politicii
externe, legate de Iugoslavia ºi NATO, rolul negativ
în lume al SUA. La fel, senatorul Dan Mircea Popescu
critica activitatea Guvernului în legãturã cu încheierea
acordurilor cu Banca Mondialã ºi FMI. Poziþiile din
Camera Deputaþilor nu au fost cu mult mai nuanþate.
(va urma)
NOTE
1
Ghiþã Ionescu, Isabel de Madariaga, Opoziþia. Trecutul ºi
prezentul unei instituþii politice, traducere de Valeriu
Mihãilã (Bucureºti: Humanitas, 1992), p. 17.
2
Robert A. Dahl, Polyarchy. Participation and Opposition
(New Haven and London: Yale University Press, 1971), în
special capitolul Democratization and Public Opposition
ºi Appendix A, 114 Countries Classified According to
Eligibility to Participate in Elections and Degree of
Opportunity for Public Opposition. De asemeni, vezi
Giovanni Sartori, Teoria democraþiei reinterpretatã,
traducere de Doru Pop, prefaþã de Dan Pavel (Iaºi: Polirom,
1999), în special capitolul Democraþia verticalã.
3
Imaginea cu privire la caracterul reformist al guvernului
Petre Roman este un mit politic. Pentru a recepta realitatea
istoricã a timpului, ar trebui recititã colecþia revistei 22 din
perioada anilor 1990-1991. Doar ulterior, dupã ce nu a mai
fost premier, a putut Petre Roman (iar o datã cu el întregul
grup de iniþiativã care a fondat FSN-PD) sã pretindã cã
reprezenta o tendinþã reformistã.
4
Faptul cã Iliescu ºi liderii pedeseriºti s-au gândit sã
foloseascã armata împotriva opoziþiei de atunci a fost scos
la ivealã de un parlamentar pedeserist (devenit aperist) abia
dupã trei ani. Dezvãluirile deputatului (fost PDSR) Mugurel
Vintilã nu au condus însã nici mãcar la o anchetã a actualei
puteri, deci nici nu putea fi vorba despre represalii.
5
Toate aceste date utile care urmeazã provin din Buletinul
documentar intitulat Iniþiativa legislativã a Guvernului
României, 18 decembrie 1996  1 iulie 1999, întocmit la
Departamentul pentru Relaþiile cu Parlamentul al
Guvernului României.

DAN PAVEL  Absolvent al Facultãþii de Filosofie,
Universitatea Bucureºti.Doctor în filosofie. A fost
director de cercetare la Institutul de Studii Politice
de Apãrare ºi Istorie Militarã. A fost redactor-ºef
adjunct la revistele 22 ºi Polis. Autor al lucrãrilor
Bibliopolis ºi Etica lui Adam. Sau de ce scriem
istoria. Recent a publicat Cine ºi de ce? Interviuri
despre politicã ºi alte tabuuri.
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Genealogie ºi evoluþie politicã 1848 - 1989
GABRIEL SÃVULESCU

Sistemul de partide din Germania se aflã
într-o perioadã de reaºezare strategicã ºi reorientare
politicã. Un exemplu vivid al acestui proces este
evoluþia politicã a Partidului Socialismului
Democratic. Genealogia socialiºtilor germani se
poziþioneazã în culoarul doctrinar al bateriei de idei
emulate de Manifestul Comunist. Din punct de
vedere organizatoric, socialiºtii germani îºi reclamã
descendenþa politicã la douã partide: Partidul Social
Democrat Independent USPD, formaþiune
disidentã de orientare socialist-radicalã înfiinþatã în
1914 ºi Partidul Comunist German înfiinþat în 1918
prin fuziunea Partidului Social Democrat Independent cu miºcarea revoluþionarã Spartakus. Prin
etalarea Partidului Comunist German în perioada
Republicii de la Weimar în culoarul doctrinar stângastânga comuniºtii concureazã cu social-democraþia
tradiþionalã, reprezentatã de Partidul Social
Democrat German SPD. Concurenþa politicã
stânga-stânga persistã sã simbolizeze relaþiile
actuale între socialiºti ºi social-democraþi. Ambele
partide vor fi interzise de cãtre naziºti în 1933 ºi se
vor reînfiinþa în 1945. Interesant este faptul cã atât
socialdemocraþii, dar ºi comuniºtii germani au primit
licenþã de reînfiinþare ºi activitate politicã în mai
1945 în toate sectoarele de ocupaþie, fiind sprijiniþi
logistic atât de cãtre comisarii politici sovietici, dar
ºi de cãtre comandamentul francez de ocupaþie în
Germania. În sectorul sovietic comuniºtii abordeazã
campania de fuziune cu social-democraþii germani,
fuziune forþatã din care va rezulta în 1948 Partidul
Unitãþii Socialiste, partid bolºevic unic al
Republicii Democrate Germane. În sectoarele de
ocupaþie occidentalã, sectoare din care va rezulta
Republica Federalã Germanã, Partidul Comunist

German candideazã la alegerile parlamentare din
1949 ºi 1953. Dacã în 1949 comuniºtii vest-germani
obþin sumare 5%, patru ani mai târziu ei se regãsesc
în careul neparlamentar obþinând 3,5%. În urmãtorii
ani, comuniºtii germani îºi radicalizeazã mesajul
politic, drept urmare Partidul Comunist va fi interzis
în 1956. Concomitent cu scoaterea în afara legii,
în spaþiul politic comunist apar o serie de curente
revizioniste ºi grupuri de discuþii disidente doctrinei
staliniste. Curentele revizioniste promoveazã modelurile comunismului maoist, titoist sau troþkist. Chiar
ºi modelul albanez îºi regãseºte suporterii în cadrul
unui cerc de discuþii intelectual. O serie de cadre
staliniste se vor înscrie în anii 60 în rândurile
Partidului Social Democrat German activând în
cadrul curentului politic de stânga denumit
capitalismul monopol de stat STAMOKAP.
Curentul STAMOKAP va ajunge sã domine în
totalitate organizaþia de studenþi social-democratã
SDS cu patru ani înainte de revolta anului 1968.
Miºcarea comunistã de sorginte leninist-stalinistã
va cunoaºte o infuzie de cadre venite din rândurile
generaþiei revoltei anilor 68-69, reînfiinþând în 1972
Partidul Comunist German. Noua formaþiune
comunistã a fost finanþatã timp de 17 ani cu sume
între 1520 milioane de mãrci germane de cãtre
autoritãþile staliniste din RDG. Cu toate acestea,
impactul electoral al comuniºtilor germani nu a
depãºit procentul de 0,5%, însã bugetul electoral
depãºind cheltuielile electorale ale Partidului Liberal
Democrat. Concomitent cu implozia socialismului
real în blocul sovietic, comuniºtii germani vor suferi
o serie de transformãri ºi transferuri doctrinare. În
RFG Partidul Comunist German va conduce încã
de la sfârºitul anului 1989 o existenþã politicã
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marginalã. La finele anului 1989 Partidul Unitãþii
Socialiste s-a transformat în cadrul unui congres
extraordinar dintr-un partid marxist de clasã într-un partid
socialist, schimbându-ºi titulatura în Partidul
Socialismului Democratic. Drept lider este ales
Gregor Gysi. Schimbarea de nume a implicat
participarea la alegerile pentru Camera Popularã
a RDG din martie 1990, la care postcomuniºtii
germani vor obþine 16,5% din sufragii. În alegerile
federale din decembrie 1990, rezultate în urma
Unificãrii Germaniei din 3 octombrie, Partidul
Socialismului Democratic va deveni partid parlamentar, obþinând în total 2,4% din voturi ºi fiind
reprezentat de cãtre 17 parlamentari. De menþinut
cã baremul electoral de 5% a fost aplicat în mod
exclusiv în fiecare stat în parte. Devenind
parlamentari, socialiºtii germani ºi-au mãrit
electoratul obþinând în alegerile federale din 1994
4,4% ºi fiind reprezentaþi de cãtre 30 de parlamentari. În acest scrutin socialiºtii germani au cucerit
patru mandate în mod direct, extrapolând astfel
baremul electoral de 5%. În scrutinul din 1998
socialiºtii germani au obþinut procentajul de 5,1%,
obþinând astfel statutul de fracþiune parlamentarã
ºi fiind reprezentaþi de 36 de parlamentari. Prin
transferul unui deputat social-democrat, fracþiunea
socialistã numãrã în prezent 37 de deputaþi. În
1999, la alegerile pentru Parlamentul European,
socialiºtii germani obþin 5,8% (1994: 4,7%)
devenind astfel o forþã politicã redutabilã ºi stabilã
în sistemul de partide din Germania. În landul
Sachsen-Anhalt Partidul Socialismului Democratic
susþine din 1994 guvernul regional minoritar socialdemocrat, iar landul Mecklenburg-Vornpommer
este guvernat din 1998 de o coaliþie socialistsocial-democratã.
Organizare internã, electorat
Partidul Socialismului Democratic este
configurat în structura sa de cadre ºi de foºti membri
ai sistemului stalinist, care în funcþie de noul rol se
implicã atât în structura organizatoricã sau se
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manifestã în cadrul electoratului. Organizarea
teritorialã cuprinde toate circumscripþiile electorale
din fosta RDG, capacitatea de campanie fiind
maximã. În culoarul organizatoric alãturat
socialiºtilor, funcþioneazã o serie de organizaþii 
de facto independente  de studenþi, elevi ºi
pensionari, dar conectate politic de acþiunile ºi
campaniile curente ale partidului. În spaþiul interior
al partidului activeazã cca. 25 de cercuri de lucru,
platforme electorale ºi asociaþii profesionale. Cele
mai active sunt: organizaþia de tineret, asociaþia
antreprenorilor socialiºti ºi platformele doctrinare
marxiste ºi comuniste. Electoratul partidului provine
în proporþie de 93% din toate segmentele sociale
ale landurilor fostei RDG, socialiºtii germani
obþinând la ultimele alegerile regionale în medie 23%
din sufragii. În landurile din Vest socialiºtii sunt în
prezent neparlamentari, având însã o reprezentanþã
în anumite consilii locale din mediul urbanuniversitar. Cadrele active din Vest sunt compuse
din veterani marxiºti ai anilor 68-69 ºi cadre
transferate de la ecologiºti ºi social-democraþi. În
1999, în urma conflictului din Kosovo, organizaþia
studenþilor ecologiºti s-a transferat în totalitate în
structurile socialiste. În 1998 liderul organizaþiei
antreprenorilor socialdemocraþi Dieter Dehm a
trecut în rândurile Partidului Socialismului
Democratic, devenind vicepreºedinte al acestei
organizaþii. În sistemul de partide din Germania,
Partidul Socialismului Democratic este catalogat
drept partid regional de stânga. Contrahentul politic
este Uniunea Social-Creºtinã din Bavaria. Partidul
este condus de cãtre liderul parlamentar Gysi,
liderul politic Biski ºi secretarul-general Barsch.
Drept lider onorific al Partidului Socialismului
Democratic figureazã ex-premierul stalinist
Modrow.
Un subiect aparte îl constituie patrimoniul
economic al acestuia. Dacã marketingul electoral
este configurat în funcþie de agenda politicã de
mesaje ºi teme matriculate la stânga, activitatea
economicã a Partidului Socialismului se suprapune
fãrã emoþii regulilor cererii ºi ofertei. Partidul este
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proprietar în proporþie de 100% la o serie de
holdinguri cu profil mass-media, tranzacþii imobiliare,
plasament mobiliar, plasament de capital uman ºi
servicii abreviate activitãþii politice curente. Un alt
capitol îl constituie patrimoniul economic extern.
În Elveþia funcþioneazã holdingul financiar Novum,
holding care patroneazã activitãþile altor firme cu
profil financiar, a cãror provenienþã patrimonialã
se regãseºte din patrimoniul comercial extern al
fostului partid stalinist. Cifra de afaceri a holdingului
socialist este estimatã la peste 300 de milioane de
dolari SUA. Interesant este faptul cã în
regulamentul organizatoric al holdingului Novum,
Partidul Socialismului Democratic este nominalizat
drept unic proprietar prin schimbarea titulaturii în
urma congresului extraordinar al Partidului Unitãþii
Socialiste din 7-9 decembrie 1989.
Perspective 2002
În urma conferinþei naþionale din 8-9 aprilie
2000, socialiºtii germani traverseazã o perioadã
de adaptare la regulile sistemului parlamentar.
Sinteza noului program enumerã o serie de inovaþii
doctrinare. Programul este structurat pe calapodul
hegelian tezãantitezãsintezã. Socialismul real este
caracterizat drept un eºec politic de sistem, datoritã
neadaptãrii comunismului faþã de concurenþa
sistemului politic capitalist. În concluzie stalinismul
nu a implementat în nici o fazã ideile socialismului
ºtiinþific, iar marxismul s-a dovedit imprecis în
evaluarea socialã ºi strategia capitalismului
modern. În replicã, succesele capitalismului sunt
lãudate. Privind la modul general, etalarea
sistemului redistributiv «welfare-state» a dus la
creºterea substanþialã a nivelului de trai al marii
majoritãþi a salariaþilor ºi funcþionarilor publici.
Acest sistem trebuie însã supus unei modernizãri ºi
reforme materiale. În prezent capitalismul de tip
anglo-saxon se aflã într-o fazã de maximã expansiune,
socialiºtilor revenindu-le misiunea elaborãrii unei
alternative politice credibile ºi eficiente. Alternativa
rãmâne însã nedefinitã. Socialismul secolului 21

se va baza pe ideile umanismului, ale iluminismului,
ale anarho-liberalismului de stânga. Explicit se
subliniazã cã marxismul ºi stalinismul pot oferi
numai puncte de plecare, dar nu figureazã drept idei
unice ale partidului nostru. În finalul programului
socialist se aratã: avantajul capitalismul este
capacitatea sa de emulare ºi adaptare la progresul
mijloacelor de producþie. În secolele XVIII-XX
capitalismul s-a definit în antagonismul capital vs. forþa
de muncã, în secolul XXI capitalismul se va desfãºura
în concurenþã globalã ºi permanenþã între capital vs.
capital. În concluzie socialismul democratic poate oferi
o alternativã viabilã numai prin capacitatea formãrii
unui cartel politic concurent alternativ faþã de
capitalismul concurenþial. ªi la acest capitol designul
socialismului democratic rãmâne neclar ºi nedefinit.
Rezumat:
În proiecþia alegerilor parlamentare din
2002 Partidul Socialismului Democratic va încerca
sã se adapteze doctrinar la soluþiile cãii a treia.
Acest proces include extirparea cadrelor ºi
platformelor doctrinare. Mesajul programatic va fi
dominat de un socialism non-dogmatic, care se va
aºeza pe ideile socialismului utopic premarxist. În
cazul în care cele douã partide dominante,
creºtindemocraþii ºi socialdemocraþii vor pendula
în jurul procentajului de 38-40%, potenþialul
partener de coaliþie se va recruta din scorul celui
mai eficient partener. În prezent socialiºtii germani
concureazã de la egal la egal cu ecologiºtii ºi
liberalii, fiecare concurent însumând în proiectele
sondajelor de opinie 7%. Rãmâne de vãzut dacã
cei 100.000 de membri cotizanþi ºi electoratul
socialist vor onora actuala strategie proiectatã de
trioul socialist Bisky, Gysi ºi Barsch.
GABRIEL SÃVULESCU  1965. Consultant politic
liber-profesionist. Rezident în Germania. Proprietar
ºi manager al proprii firme de consultanþã politicã
ºi strategie mass-media GS PUBLIC
RELATIONS.
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Teme antisemite în discursul public (II)
GEORGE VOICU
II. CANALE ºI EMIÞÃTORI
Dacã în contextul social post-comunist
avem de-a face cu o resurecþie a antisemitismului,
faptul se explicã în mare mãsurã prin aceea cã el 
ca orice ideologie extremistã  are propria sa
logicã, într-o considerabilã mãsurã independentã
de împrejurãri, care-i asigurã inerþia în timp,
durabilitatea, auto-reproducerea. Fireºte, el nu este
lipsit de o anume dinamicã, de schimbãri formale
ºi de conþinut, dar, la rigoare, el îºi conservã acelaºi
nucleu dur1 ºi, mai ales, aceleaºi funcþii politice
(fundamental: instituirea unui proiect politic
antidemocratic, intolerant).
Din punctul meu de vedere, fondul culturalistoric este o variabilã esenþialã pentru explicarea
resurecþiei antisemitismului în discursul public postcomunism. La acesta se adaugã, desigur, gravele
probleme sociale pe care tranziþia le-a cunoscut ºi
le cunoaºte, ceea ce faciliteazã explicaþiile
antisemite. Mai întotdeauna discursul public cu
teme antisemite explicã celor mulþi de ce o duc
rãu, arãtînd cu degetul cauza. În plus, reacþia nu
întotdeauna adecvatã a puterii politice ºi a liderilor
de opinie ºi, mai ales, paralizia puterii judiciare în
faþa unor acte incriminate de legea penalã2
legitimeazã ºi ele într-un fel discursul public de
acest tip.
Esenþial pare a fi totuºi trecutul cultural.
Michael Shafir, analizînd discursurile extremei
drepte post-totalitare, observa cu justeþe cã acestea
se împart în douã categorii, dupã temele pe care le
cultivã (dar ºi dupã autorii acestora), teme care
pot fi puse în legãturã directã cu cele douã straturi
istorice, cel recent (comunist) ºi cel vechi (precomunist): cea a continuitãþii radicale ºi, respectiv,
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cea a întoarcerii radicale3. Aceste douã forme
de extremism se regãsesc în mare mãsurã intacte,
bine diferenþiate, formînd douã categorii distincte
ºi întrucîtva contradictorii. Acestea au în comun
cîteva obsesii, dar, în acelaºi timp, deosebirile sînt
destul de marcate cel puþin în privinþa felului de a
valoriza moºtenirea ultra-naþionalistã. În privinþa
însã a antisemitismului pe care îl cultivã, deosebirile
sînt mult mai estompate, atingînd adesea indistincþia
(deosebirile sînt mai degrabã stilistice, formale;
conþinutul, adicã obsesiile tematice, este în linii mari
acelaºi).
Discursurile publice cu tentã naþionalistã ºi,
prin extensie, antisemitã se propagã în cea mai mare
mãsurã prin periodice. Încã din primãvara anului
1990, au apãrut primele ziare ºi reviste puternic
naþionaliste: România Mare (condusã de Corneliu
Vadim Tudor), Europa (condusã de Ilie Neacºu),
Gazeta de Vest (director: Ovidiu Guleº), Puncte
Cardinale (redactor-ºef: Gabriel Constantinescu),
Naþiunea, Renaºterea bãnãþeanã (ultimele douã
sub controlul grupului de presã patronat de Iosif
Constantin Drãgan). Unele din acestea rezistã pînã
astãzi (România Mare, Puncte Cardinale), altele
 cum ar fi Europa  fiind nevoite, în general din
motive economice, sã-ºi înceteze apariþia. Celor
rãmase li s-au adãugat pe parcurs altele: Politica
(sub comanda lui C. V. Tudor), Miºcarea (condusã
de Marian Munteanu), Noua Dreaptã (avînd în
frunte pe Radu Sorescu), Permanenþe (publicaþie
pro-legionarã al cãrei redactor-ºef este Mircea
Nicolau), Timpul (condus de Adrian Rizea), Atac
la persoanã (avîndu-l ca redactor ºef pe Dragoº
Dumitriu), Vremea dreptei naþional-creºtine
(director: Nicolae Henegariu). Ele au avut un destin
asemãnãtor: unele rezistã încã (de pildã, Politica,
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Atac la persoanã), altele au sucombat (Miºcarea,
Noua Dreaptã), din aceleaºi raþiuni comerciale.
De notat este cã unele din aceste publicaþii
au fost sau sînt în general organe ale unor miºcãri
politice: prin Politica (dar ºi prin România Mare,
cu toate cã aceastã publicaþie se pretinde
independentã) s-a exprimat ºi se exprimã Partidul
România Mare (PRM), prin Noua Dreaptã ºi-a
transmis mesajele cãtre public Partidul Dreptei
Naþionale (PDN), iar prin Miºcarea îºi fãcea auzit
glasul partidul Miºcarea pentru România (MpR).
ªefii acestor publicaþii sînt/au fost ºi liderii partidelor
respective. Dacã ultimele douã partide sînt astãzi
cvasi-inexistente, cel puþin din punct de vedere
electoral, ceea ce explicã dispariþia organelor lor
de presã, PRM, în schimb, beneficiazã de un suport
electoral în creºtere, ceea ce se reflectã în dãinuirea
oficialului ºi oficiosului lui. În treacãt fie spus, nu
este exclus ca aceste douã publicaþii  Politica ºi
România Mare  sã fi întãrit sensibil PRM; dealtfel,
ºi partidul ºi publicaþiile în cauzã sînt conduse de
Corneliu Vadim Tudor. Cînd fac aceastã afirmaþie
am în vedere cã PRM este singurul partid din
România care dispune de organe de presã
puternice, care ºi-au pãstrat ritmul de apariþie
preconizat ºi care, dupã toate indiciile, chiar ºi-au
extins tirajele. Ambele publicaþii sînt, în cuvintele
lui Michael Shafir, ale continuitãþii radicale,
cultivînd naþional-comunismul desãvîrºit de ultimul
lider al partidului comunist român, Nicolae
Ceauºescu, admirînd politica de cadre, bazatã
pe criteriul etnic, a acestuia (în principal, în partid
ºi în poliþia politicã).
Celelalte publicaþii periodice nu par afiliate
politic la prezent, ci la trecut. Multe din acestea
(Gazeta de Vest, Puncte Cardinale, Permanenþe, Noua Dreaptã) ºi-au fãcut un program din
reabilitarea Miºcãrii Legionare, fie în varianta
codrenistã fie în cea simistã, sau/ºi din reabilitarea
mareºalului Ion Antonescu, sau/ºi din glorificarea
angajamentului de extremã dreaptã al intelectualilor
români din perioada interbelicã (Nae Ionescu, A.C.
Cuza, Nichifor Crainic, Mircea Eliade, Constantin

Noica, Petre Þuþea etc.). Unele (Puncte Cardinale, de pildã) sînt în strînsã legãturã cu cercurile
legionare din afara þãrii (din America ºi Europa),
de unde obþin adesea colaborãri, ºi, e de presupus,
chiar importante ajutoare financiare, menite sã le
asigure supravieþuirea (toate au tiraje reduse,
aproape confidenþiale, fiind din punct de vedere
economic perdante). Sînt periodice care pun un
accent puternic pe ceea ce ele numesc spiritualitate (în speþã, pe ortodoxia creºtinã), ceea ce
explicã într-un fel stilistica lor discursivã diferitã.
Ele se delimiteazã sever de experienþa comunistã
(se definesc ca fiind eminamente anticomuniste)
ºi, implicit, de protagoniºtii continuitãþii radicale
(în al cãror discurs, experienþa comunistã, mai
precis ceauºistã, se bucurã în general de o bunã
apreciere, ca ºi Securitatea, preþuitã pentru
angajamentul ei naþional), avînd consideraþie
exclusiv pentru trecutul legionar ºi naþionalist al
României.
Dacã publicaþii precum cele arãtate mai sus
sînt patent ultranaþionaliste ºi, adesea, antisemite,
aceste trãsãturi conferindu-le identitate, mesaje
radicale, naþionaliste ºi/sau xenofobe, se pot întîlni
ºi în alte ziare ºi reviste al cãror program pare sã
fie altul, uneori chiar în gazete considerate ca fiind
democratice. Într-o primã categorie, ar putea intra,
de pildã, astãzi apusele Vremea ºi Totuºi Iubirea
(al cãror redactor-ºef, Adrian Pãunescu, binecunoscutul poet de curte al lui Ceauºescu, a fost o
bunã perioadã ºi prim-vicepreºedinte al Partidului
Socialist al Muncii, partid cu puternicã filiaþie
naþional-comunistã), Dimineaþa (oficios al
Partidului Democraþiei Sociale din România),
Evenimentul zilei, Naþional, Jurnalul naþional,
Ziua, etc., în care au apãrut cu oarecare frecvenþã
articole pro-antonesciene, pro-legionare, în unele
chiar pro-ceauºiste; în alte cazuri, acestea îºi pun
cu regularitate spaþiul la dispoziþia unor colaboratori
al cãror extremism este de notorietate (bunãoarã,
în Vremea ºi-a publicat Ion Coja multe din opiniile
sale pro-legionare ºi antisemite), alteori  ºi de cele
mai multe ori  aceste mesaje par a pãtrunde în
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aceste publicaþii din raþiuni utilitare politic (în
Dimineaþa, de exemplu, care exprimã poziþia
PDSR, revizuirea istoricã a perioadei antonesciene
este consideratã  dupã cît se pare  rentabilã
electoral) sau din raþiuni comerciale (senzaþionalismul
acestor mesaje este presupus ca fiind vandabil).
România liberã ºi Adevãrul, România literarã
ºi Contemporanul  ideea europeanã, Cuvîntul
ºi Jurnalul literar etc., publicaþii considerate în
general democratice, ar putea intra într-o altã
categorie, în care derapajul e contextualizat la unele
subiecte. De pildã, România liberã a publicat
sãptãmînal, pe durata mai multor ani, o paginã
creºtinã, unde adesea se întîlneau puncte de
vedere ortodoxiste, vizibil fixate în tradiþia
ideologicã a extremei drepte româneºti interbelice;
mai apoi, ziarul al cãrui director onorific este
Octavian Paler editeazã un supliment sãptãmînal,
Aldine, în care puncte de vedere pro-legionare sau
pro-antonesciene sînt consistent reprezentate. În
schimb, Adevãrul-ui nu-i este strãinã o anumitã
xenofobie, faþã de maghiari, în principal, dar ºi,
cîteodatã, faþã de evrei (în acest ziar s-a dus o
adevãratã campanie de presã în favoarea lui Roger
Garaudy ºi a cãrþii sale Miturile fondatoare ale
politicii israeliene; aceeaºi publicaþie, alteori, s-a
fãcut remarcatã prin atacuri dure la adresa unor
intelectuali români de origine evreiascã). În
România literarã, Contemporanul sau Cuvîntul,
Ioan Buduca publicã eseuri politice în care e strident
montajul revizionist  uneori chiar negaþionist  în
privinþa Holocaustului. Jurnalul literar, pe de altã
parte, îºi asumã naþionalismul radical interbelic,
inclusiv puseele xenofobe ale acelor intelectuali
români deveniþi mai apoi celebritãþi internaþionale.
Toate aceste publicaþii au însã ºi obsesii comune, cum
ar fi, de pildã, holocaustul comunist sau holocaustul
roºu, ori identitatea fascism-comunism, ceea ce nu e
lipsit de semnificaþie din perspectiva acestui studiu.
Pe lîngã aceste cotidiane, sãptãmînale,
lunare, ºi-au fãcut apariþia în ultimul timp cîteva
publicaþii cu ritm trimestrial (preconizat, dar în fapt
neverificat), cu þinutã academicã, mimatã prin
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afiºarea erudiþiei ºi a obiectivitãþii, care încearcã
sã reactualizeze  ºi sã uneascã într-un singur tot 
tezele protocronist-naþionaliste de la fostele
Luceafãrul ºi Sãptãmîna ºi poncifele antidemocratice ale generaþiei interbelice de intelectuali.
Noua revistã românã, Ethos românesc, Euxin,
Scara (revistã de oceanografie ortodoxã) sînt
asemenea reviste în care protocroniºtii din vechiul
regim îºi continuã opera ideologicã prin aproprierea
ideilor politice radicale susþinute de Iorga, Nae
Ionescu, Eliade etc. (printre aceºtia, Ilie Bãdescu,
Valentin F. Mihãescu, Mihai Ungheanu, Dan
Zamfirescu º.a., dublaþi de cîþiva tineri  îndeosebi
sociologi  convertiþi). Adresîndu-se unui public
mai cultivat ºi, prin forþa lucrurilor, mai restrîns,
fiind mai degrabã doctrinare decît ideologice, avînd,
apoi, serioase probleme de difuzare, aceste
publicaþii au un impact social insignifiant.
Nu chiar la fel stau lucrurile în cazul acelora
care animã revizionismul istoric. Cei mai mulþi din
reprezentanþii acestuia sînt de formaþie ideologicã
naþional-comunistã, dar sînt în aceastã categorie ºi
foºti legionari sau veterani de rãzboi, aceºtia din
urmã fãcîndu-ºi un program din reabilitarea
mareºalului Ion Antonescu. Gheorghe Buzatu, Petre
Þurlea, Gheorghe Dumitraºcu, Gheorghe
Romanescu, Manole Neagoe, Iosif Constantin
Drãgan sînt reprezentanþi binecunoscuþi ai acestei
ºcoli4. Se cuvine observat cã unii din aceºtia fac
parte din partide cu greutate în viaþa politicã
româneascã, pe care le reprezintã în parlament
(Gheorghe Dumitraºcu este senator din partea PDSR,
Petre Þurlea este deputat din partea PUNR).
Am trecut astfel de la periodice la cãrþi.
Acestea din urmã au cîºtigat, în ultimii ani, tot mai
mult teren în difuzarea mesajelor naþionaliste ºi
antisemite. Au apãrut edituri profilate pe acest gen
de literaturã sau care publicã într-un mod destul
de regulat cãrþi din aceastã familie ideologicã. Este
vorba, cel mai adesea, de edituri obscure, care
par a fiinþa doar pentru a publica texte extremiste:
Editura Fundaþiei Buna Vestire, Editura Imago,
Editura Elisavaros, Editura Gama, Editura
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Majadahonda, Editura EURASIA, Editura
Kogaion, Editura FRONDE, Editura ALMA,
Editura Aurelia, Editura Globus, Editura
Roza Vânturilor, Editura Rev. Fundaþiei
Drãgan, Editura FF Press, Editura Intact,
Editura Miracol, Editura Crater etc. La aceste
case editoriale au fost scoase cãrþi legionare sau
pro-legionare, extremiste, unele direct antisemite,
altele doar conspiraþioniste, semnate de autori
români: Fascismul, de Vasile Marin; Legionarii
noºtri, de Ion Coja; România ca o pradã ºi
Nazismul sionist, ambele de Radu Theodoru;
Garda, Cãpitanul ºi arhanghelul din cer, carte
în trei volume, de Grigore Traian Pop; Evocãri ºi
Fãrã cãpitan, semnate de legionarul Constantin
Papanace; Destinul miºcãrii legionare, de ªtefan
Aparaschivei; Istoria miºcãrii legionare scrisã de
un legionar [sic!]; Din luptele tineretului român,
de Duiliu Sfinþescu; Miºcarea Legionarã ºi evreii,
de Flor Strejnicu; un mare numãr de romane
semnate de Pavel Coruþ (un fost ofiþer de Securitate
care exploateazã, prin ficþiunea romanescã, mitul
excelenþei patriotice a Securitãþii, etc.) etc. Literatura
de acest gen nu este însã doar autohtonã. Texte
celebre ale unor autori strãini sînt materie primã
pentru mai multe edituri: Mein Kampf de Adolf
Hitler; Jurnalul lui Goebbels; Protocoalele
înþelepþilor Sionului, în traducerea lui Ioan Moþa;
Miturile fondatoare ale politicii israeliene, de
Roger Garaudy; Organizaþia. Organizaþiile
criminale ruse conduse de etnici evrei cuceresc
lumea. Ei ucid aºa cum respirã, de Alain
Lallemand; Organizaþiile secrete ºi puterea lor
în secolul XX, de Jan von Helsing; etc. Asemenea
cãrþi cunosc tiraje, cîteodatã, dintre cele mai mari
(dupã observaþiile mele, cãci nu sînt date oficiale
în acest sens, România ca o pradã sau Protocoalele înþelepþilor Sionului au cunoscut pînã acum
mai multe ediþii sau mai multe tiraje), multe titluri
dovedindu-se afaceri lucrative sigure. În acest sens,
e de remarcat trucul Editurii Antet, care, dupã
toate indiciile, pentru a-ºi difuza asemenea produse
se serveºte de alte etichete editoriale5.

Alte case editoriale ajung la publicarea unor
lucrãri din aceastã categorie prin derivare ideologicã.
De exemplu, Editura Anastasia, o editurã axatã pe
literaturã creºtin-ortodoxã, cunoaºte cînd ºi cînd
derapaje ortodoxiste ºi legionaroide (a tradus, de
pildã, Penele Arhanghelului, de Claudio Mutti, dar
a publicat ºi Spiritul dreptei, de Rãzvan Codrescu,
un tînãr spiritualist, care a semnat ºi cu numele
de Adolf Vasilescu sau Adolf Crivãþ-Vasile articole
apãrute în Puncte Cardinale, Gazeta de Vest,
România liberã, România literarã etc.). Alte
edituri, unele din acestea de stat, fac ceea ce ele
considerã a fi un necesar act de restituire, publicînd,
de exemplu, Ortodoxie ºi etnocraþie, de Nichifor
Crainic, sau Naþionalism dezrobitor, de Octavian
Goga (act aparþinînd Editurii Albatros).
ªi alte edituri îºi justificã asemãnãtor
producþiile xenofobe ºi antisemite. Editura Crater, de
pildã, reediteazã o lucrare profund antidemocraticã
precum Manifestul revoluþiei naþionale, de Sorin
Pavel, Petre Þuþea ºi Nicolae Tatu, din care cititorii
aflã  fãrã ca lucrul sã fie în vreun fel corectat  cã
evreii urmãresc disoluþia completã a naþiunilor
care-i primesc în sînul lor sau cã naþionalismul s-ar
putea defini scurt: antisemitism6. ªi ca antisemitismul
sã capete ºi o justificare metafizicã, cititorul mai
aflã (iarãºi fãrã replicã): Acest popor [evreu 
GV] învins de Dumnezeu nu se pocãieºte; îl gãseºti
peste tot  oriunde se conspirã împotriva ordinii
creaturale  cu facla, care pune focul, în mînã. În
lupta contra lui Dumnezeu ovreii sînt capabili de
sacrificii.7
Deºi mai puþin evidente decît în publicaþiile
scrise, mesaje politice radicale nu lipsesc totuºi nici
din presa audio-vizualã. Acestea, de cele mai multe
ori, pãtrund accidental pe aceste canale. Aºa se
explicã probabil cum chiar la televiziunea publicã se
difuzeazã cînd ºi cînd emisiuni, mai ales de facturã
istoricã, în care e vizibilã tentativa de reabilitare a unor
miºcãri ºi ideologii antidemocratice8. Fapte
asemãnãtoare s-au putut constata ºi la alte
televiziuni, cum ar fi, de pildã, Antena 1 (de pildã,
în cadrul emisiunii Hai România, realizatã în anul
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1998 de Sergiu Nicolaescu, apãreau frecvent
invitaþi cu vederi apãsat pro-legionare, cum ar fi
ªerban Suru, liderul familiei de cuiburi Fapta,
celulã a Legiunii Arhanghelului Mihail aflatã in statu
nascendi).
În fine, un alt canal public în care antisemitismul începe sã se manifeste este reþeaua electronicã
de comunicaþie globalã, adicã internetul ºi poºta
electronicã. Deºi accesul la internet în România este
încã limitat, comparativ cu þãrile dezvoltate, el
cunoaºte un progres rapid. Se estima cã, în 1997,
în România erau aproximativ 100.000 de conexiuni
la internet9. E de presupus cã, între timp, cifra s-a
triplat. Gazeta de Vest ºi-a instalat încã de la
începutul anului 1997 o paginã proprie (homepage)
pe internet, astfel putînd fi cititã în întreaga lume. În
aceeaºi reþea electronicã ºi-a fãcut apariþia, la
mijlocul anului trecut, o publicaþie neo-legionarã, al
cãrei program rezidã în reabilitarea miºcãrii ºi ideologiei
gardiste: Pagina României Naþionaliste. Pe lîngã
aceste homepages, pe internet ºi-au fãcut apariþia
diverse grupuri de discuþii cu orientare naþionalistã
ºi xenofobã. Între acestea se remarcã grupul
Societate. Culturã. Românii. Pe aceastã cale sau difuzat, în ultimul timp, nenumãrate materiale de
propagandã legionarã, texte apologetice dedicate
lui Antonescu, dar ºi defãimãri îndreptate împotriva
evreilor, romilor ºi homosexualilor10, constatã
William Totok, un observator foarte atent al acestui
fenomen.
La toate acestea, ar mai fi de adãugat
diversele cercuri naþionaliste, naþional-comuniste,
legionare, antonesciene, spiritualiste, ortodoxiste
º.a.m.d. care au proliferat în anii din urmã ºi unde
ultra-naþionalismele, deºi mai mult de uz intern,
nu lipsesc. Fundaþia Rezistenþei Armate AntiComuniste, Liga Mareºal Antonescu, Asociaþia
Naþionalã a Patrioþilor din Securitate, Centrul de
documentare ºi activitate legionarã, Asociaþia
Vatra Româneascã, Fundaþia România
Mare, Fundaþia Anastasia, Fundaþia Culturalã
Franþa-România (FRONDE), Asociaþia Pro
Basarabia ºi Bucovina, Fundaþia prof. George
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Manu, Asociaþia Studenþilor Creºtini Ortodocºi
Români (ASCOR) etc. sînt asemenea medii culturale
care cultivã radicalismul ideologic nu numai în
interiorul lor, ci, în unele cazuri, ºi în exterior, prin
publicaþiile pe care le editeazã nemijlocit sau le
sponsorizeazã/premiazã. Animate, unele, de foºti
legionari sau de convertiþi la radicalismul legionar,
altele de exponenþi  mai mult sau mai puþin obscuri
 ai naþional-comunismului, uneori de antonescieni
fanatici, alteori de antonescieni improvizaþi (apãrarea
mareºalului fiind forma radicalã de exprimare a
sentimentelor lor anti-monarhice, acestea fiind de
fapt decisive), aceste grupuri structurate se vor
veritabile ºcoli de naþionalism radical, unde istoria
este re-scrisã ideologic ºi însuºitã ca atare. În ciuda
proliferãrii lor ca numãr, este greu însã de precizat
dacã ele se bucurã sau nu de audienþã socialã;
oricum, pare destul de cert cã multe din acestea se
limiteazã la cercul însuºi al animatorilor lor, ceea
ce nu înseamnã cã nu sînt ºi cazuri în care simpatiile
sociale se dovedesc destul de extinse (bunãoarã,
un spectacol cultural-folcloric pus sub patronajul
Vetrei Româneºti face de regulã o salã arhiplinã;
este totuºi dificil de apreciat dacã cei ce vin aici o
fac pentru Vatra Româneascã sau, dimpotrivã,
o fac pentru spectacol). Apoi, unele din aceste
asociaþii ºi fundaþii au ca vîrfuri de lance partide
politice reputat naþionaliste sau/ºi xenofobe: Vatra
Româneascã îºi aflã prelungirea politicã în Partidul
Unitãþii Naþionale Române (PUNR), Fundaþia
România Mare  în partidul omonim (PRM).
Corespondenþele sînt însã mai complicate: Liga
Mareºal Antonescu îºi oferã sprijinul atît PUNR-ului
cît ºi PRM-ului, într-o situaþie asemãnãtoare fiind ºi
Asociaþia Naþionalã a Patrioþilor din Securitate.
Cam acestea ar fi principalele canale ºi
principalii emiþãtori de discurs public cu conþinut 
explicit sau implicit, regulat sau accidental 
antisemit11. Modelul, calitatea, frecvenþa, amplitudinea
socialã ale acestui discurs nu sînt în toate cazurile
aceleaºi. Din punctul de vedere al conþinutului,
mesajele antisemite se deosebesc în cîteva privinþe,
fie sub aspectul tematic, fie sub aspectul accentului
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pus pe unele teme. Bunãoarã, discursul din Puncte
Cardinale sau din Permanenþe accentueazã foarte
mult, ºi valorizeazã ca atare, anticomunismul Miºcãrii
Legionare sau al lui Antonescu, ceea ce pentru
România Mare sau Politica nu este tocmai
compatibil, dat fiind ataºamentul acestor publicaþii
la valorile naþional-comunismului. Cu toate
acestea, în revistele conduse de C.V. Tudor nu
lipsesc accentele anticomuniste de factura celor
dinainte: dacã sînt considerate utile, ele sînt folosite,
fãrã complicaþii de conºtiinþã sau de ideologie.
Aprecierea cã Puncte Cardinale publicã articole
ºi studii naþionaliste de înaltã þinutã, care aratã cã
aici existã un colectiv al adevãratei drepte
româneºti12, dupã cum scrie în România Mare,
nu trebuie deci sã surprindã.
La fel, pro-legionarii ºi pro-antonescienii,
deºi refuzã programatic comunismul, totuºi, uneori,
sînt nevoiþi sã accepte unele virtuþi presupuse ale
acestei ideologii ca ºi unele practici politice comuniste,
dovedind astfel cã, la rigoare, elementele comune
(credinþele antidemocratice) sînt mai puternice decît
ceea ce separã pe radicalii întoarcerii de radicalii
continuitãþii. Sînt ºi publicaþii în care lucrurile se
amestecã pînã la indistincþie totalã: Atac la
persoanã, bunãoarã, este, dupã împrejurãri, o
publicaþie simultan pro-comunistã ºi anticomunistã,
pro-legionarã ºi anti-legionarã, alãturi de unii
extremiºti ºi împotriva altora etc., singura constantã
fiind xenofobia, îndreptatã predominant spre
maghiari, dar ºi spre romi ºi evrei. În consecinþã,
deºi accentele cad diferit ºi temele antisemite au
reliefuri diferite, obsesiile tematice antisemite sînt
în linii mari aceleaºi pentru cele douã curente
naþionaliste majore. A identifica aceste obsesii
înseamnã a deconstrui acest discurs ºi a vedea din
ce se compune. Ingredientele ideologice comune
justificã ipoteza cã avem de a face  cel puþin în
cazul celor douã curente ultranaþionaliste (al
continuitãþii radicale ºi al întoarcerii radicale) 
cu un singur model de discurs antisemit, ºi nu cu o
varietate, aºa cum poate ar lãsa sã se înþeleagã
diversitatea canalelor ºi a emiþãtorilor.

Ceea ce separã însã cele douã categorii
este stilistica diferitã a discursului antisemit.
Continuatorii radicali cultivã cu predilecþie 
atunci cînd atacã  ºarjarea caricaturalã,
zeflemeaua popularã, calomnia, procesul de
intenþie, violenþa verbalã de sorginte suburbanã
º.a.m.d., adicã ceea ce ei numesc pamflet. În
schimb, atunci cînd este vorba de ceea ce chipurile
apãrã, ei uzeazã de stilul solemnitãþii bombastice,
de flateria paroxisticã, bizantinã, de kitsch-ul lexical
(dar ºi sintactic ºi gramatical) deprins în perioada
comunistã, toate pentru a face cultul Naþiunii ºi
al Þãrii (în aceiaºi termeni ºi dupã aceeaºi
gramaticã dupã care fãceau cultul Conducãtorului). Acest eclectism stilistic pare o armã care
þinteºte social destul de bine, constituind deliciul
unei însemnate categorii de cititori ºi totodatã
provocîndu-le simþãmintele patriotice laolaltã cu
cele estetice. Într-un cuvînt, audienþa socialã a
acestui discurs, cultural de cea mai joasã calitate,
este destul de ridicatã.
În schimb, stilistica celuilalt discurs
antisemit, al partizanilor întoarcerii radicale, este
uneori diametral opusã. Urbanitatea, respectul
adversarului ºi al formelor, apelul bibliografic,
polemica la obiect (în sensul reproducerii ideii
supusã criticii) nu sînt complet strãine acestui
discurs, cel puþin în comparaþie cu celãlalt, ceea ce
nu înseamnã însã cã limbajul coroziv ºi violent
lipseºte întotdeauna din acest discurs. Filiaþia
culturalã a autorilor în cauzã (teologicã, filosoficã)
ar putea fi o explicaþie în acest sens. Mesajul
antisemit este însã mai criptic, pentru cã este
împachetat într-un cod cultural mai complicat,
ºi, în consecinþã, audienþa este mult mai scãzutã.
Toate acestea nu împiedicã însã acest discurs de a
fi, în esenþa lui, la fel de militant ºi de activ cum este
cel descris mai sus.
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George Voicu, Antisemitismul sau delirul sistematizat, în Sfera Politicii, nr. 16, aprilie, 1994. Am
încercat în acest studiu sã pun în evidenþã aceastã
autonomie marcatã a ideologiei antisemite, dar ºi
dinamica ei adaptativã (teme noi, teme recesive etc.),
fãrã însã ca aceasta din urmã sã-i schimbe statutul.
2
Dupã ºtiinþa mea, justiþia nu a fãcut pînã acum uz de
aceste prevederi ale legii penale decît într-un singur
caz (Mihai Antonescu, ziaristul de la Atac la
persoanã), deºi faptele asupra cãrora s-ar fi putut
aplica au fost  cum se va vedea ºi pe parcursul
acestui studiu  abundente.
3
Michael Shafir, The Romanian Extreme Right in the
Post-communist Period, Sfera Politicii, nr. 15 (martie)
ºi 16 (aprilie) 1994.
4
O bibliografie practic exhaustivã (pentru perioada
1990-1997) pe aceastã temã a oferit Michael Shafir, în
Marchal Antonescus Postcommunist Rehabilitation:
Cui Bono?, în Randolph L. Braham (ed), The
Destruction of Romanian and Ukrainian Jews During
the Antonescu Era (New York: Columbia University
Press, 1997), pp. 349-410.
5
Editura Antet pare sã fie de fapt una ºi aceeaºi cu
Editura ALMA sau Aurelia sau Samizdat. Acestea din
urmã sînt profilate pe cea mai îndoielnicã literaturã
(gen Protocoalele înþelepþilor Sionului sau România
ca o pradã, a neîntrecutului antisemit Radu Theodoru),
în timp ce sub eticheta Editurii Antet au apãrut, de
exemplu, cartea despre naþionalism a lui Ernest Gellner
sau Paranoia conspiraþiei, a lui Daniel Pipes. Sub
numele Editurii Samizdat s-au publicat, însã, lucrãri ai
cãror autori ºi ale cãror titluri spun totul: Adolf Hitler,
Testament politic; Jan van Helsing, Organizaþiile
secrete ºi puterea lor în secolul XX; Roger Garaudy,
Miturile fondatoare ºi Procesul sionismului
israelian. Demascarea conspiraþiei sioniste
mondiale; Radu Theodoru, Nazismul sionist; Serge
Monaste, Protocoalele de la Toronto  Naþiunile
Unite contra creºtinismului; Sam Izdats, Hitler contra
Iuda; etc.
6
Sorin Pavel, Petre Þuþea, Nicolae Tatu, Manifestul
revoluþiei naþionale (Bucureºti, Editura Crater, 1998),
p. 72.
7
Ibid., p. 91.
8
Bunãoarã, în seara zilei de 20 ianuarie 1998, la
Televiziunea Românã, în cadrul programului În
flagrant, s-a difuzat o emisiune consacratã miºcãrii
legionare din România din care n-au lipsit accentele
apologetice.
9
Rev. Capital, 20 martie 1997.
10
William Totok, Informaþiile ciberspaþiale, internetul
ºi democraþia, în revista 22, nr. 34, 1997.
11
Apelul antisemit, neluînd însã forma unui discurs,
ci doar a motivului, se poate gãsi ºi în inscripþiile în
graffiti de pe ziduri (într-o vreme foarte frecvente chiar
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în metroul bucureºtean, pe pereþii cãruia se putea citi
aproape în fiecare staþie propoziþia imperativã Kill
Jews! ); alteori, ca în timpul ultimei campanii
electorale, motivul antisemit a apãrut sub forma ºtraifurilor cu înscrisul Primul preºedinte evreu al
României lipite pe afiºele electorale ale unui candidat
la preºedinþie (a se vedea articolul Texte electorale
antisemite, apãrut în România liberã, 25 septembrie
1996).
12
Alcibiade, Sãptãmîna pe scurt, România Mare,
nr. 493, 24 decembrie 1999.
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Manualul de mediere
OLIVIA HORVATH
Conexiunea dintre istorie
ºi ºtiinþele sociale a fost luatã în
considerare pentru prima datã în
anii 60 ai secolului nostru, însã
pânã în anii 80 o concepþie bazatã
pe o asemenea premisã era
consideratã o revoltã disciplinarã.
În 1981 Peter Burke a scris un
mic volum intitulat Istorie ºi
sociologie conceput ca un ghid
al proceselor de dezvoltare care
se desfãºurau în fiecare dintre
cele douã discipline. Istorie ºi
teorie socialã este versiunea
revizuitã (practic rescrisã) a acestui volum, versiune care este de
altfel mult superioarã pãrintelui
sãu. În afarã de faptul cã este mai
lungã, aceasta este mai uºor de
înþeles ºi mai cuprinzãtoare din
punctul de vedere al conceptelor.
Într-un cuvânt este mult mai
interesantã.
Împãrþitã în cinci capitole
 Teoreticieni ºi isctorici, Modele
ºi metode, Concepte centrale,
Probleme centrale ºi Teorie socialã
ºi schimbare socialã  cartea se
referã la o varietate remarcabilã
de sociologi ºi istorici, de la
specialiºtii ºcolii de la Annales ºi

marxiºtii britanici, pânã la
teoreticieni contemporani ca
Pierre Bourdieu ºi Anthony
Giddens, sau filosofi ai istoriei ca
Michel Foucault sau Jürgen
Habermas. Impresionant este
modul clar ºi eficient în care
Burke prezintã o problemã sau
o lucrare, revelându-i valoarea
teoreticã ºi metodologicã, dupã
care revizuindu-i pe scurt ºi
eºecurile sau inadvertenþele.
Toate acestea sunt construite pe
un cadru solid de argumente, cu
numeroase exemple ºi idei
deschise spre nou.
Teza  premisã a lucrãrii
este dialogul purtat de zeci de ani
între douã categorii de surzi:
sociologii ºi istoricii. Sociologii
sunt învãþaþi sã remarce sau sã
formuleze reguli generale,
trecând astfel cu vederea peste
excepþii. Istoricii învaþã sã fie
atenþi la detalii concrete în
detrimentul structurilor generale.
(p. 11) Burke încearcã sã împace
acest dialog al surzilor printr-o
atitudine de totalã imparþialitate
atât faþã de cele douã discipline
cât ºi faþã de conceptele implicate
în carte.
Istorie ºi teorie socialã
Peter Burke, Istorie ºi teorie
este,
în
esenþã, un manual de
socialã, Humanitas 1999, 198
pagini, traducere de Cosana concepte aparþinând atât
limbajului istoric cât ºi celui
Nicolae
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sociologic, limbaj creat însã de
sociologie. Acest din urmã fapt
este motivul pentru care istoricii
devin refractari în faþa folosirii
acestor concepte. Capitolul 3 al
cãrþii se ocupã cu demonstrarea
modului în care istoricii folosesc
sau ar putea sã foloseascã
aparatul conceptual creat de
specialiºtii în teorie socialã.
(p.56) În plus, autorul îºi
construieºte demersul ca un mic
dicþionar având ca subiect
aceste concepte ºi autorii lor,
reuºind sã facã volumul sã parã
un îndrumar, prin faptul cã oferã
cititorului posibilitatea de a-ºi
întrebuinþa liberul arbitru pentru
a trage concluziile. Peter Burke
lucreazã în fapt prin toolbox
approach, metoda flexibilã ºi
interactivã a meºteºugarului
care îºi alege din cutia cu scule
ceea ce se potriveºte cel mai bine
cu fiecare dintre operaþiile lui.
(Postfaþã, Sorin Antohi, p. 235)
Cu alte cuvinte, cartea
lui Burke afirmã, dar nu concluzioneazã, ºi din aceastã cauzã unii
critici l-au acuzat de lipsã totalã
de pasiune. Însã scopul lui Burke
este doar demonstrarea tezei cã:
Fãrã a îmbina istoria cu teoria
nu putem înþelege nici trecutul,
nici prezentul.(p. 29) Aºadar nici
una dintre ºtiinþe nu este completã
fãrã cealaltã deoarece istoria se
concentreazã pe trecut, iar
sociologia pe prezent. Astfel,
Burke afirmã cã Scopul discuþiei, aici ºi în oricare punct al
acestui eseu, este de a ridica
probleme ºi de a investiga posibi-
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litãþi mai degrabã, decât a spune
cuiva ce are de fãcut. (p.125)
În continuare, partea
ultimã a cãrþii, prezintã ºase
monografii importante, în contul
teoriei schimbãrii sociale. Peter
Burke pleacã de la modelul
marxist de schimbare prin conflict ºi cel spencerian de schimbare prin evoluþie. Aceasta
pentru a ajunge la Norbert Elias
(cu studiul despre procesul de
civilizare), Michel Foucault (cu
A supraveghea ºi a pedepsi),
Fernand Brandel (cu Mediterana ºi lumea mediteraneanã în
epoca lui Filip al II-lea),
Emmanuel Le Roy Ladurie (cu
studiul asupra zonei Lagnedoc),
Nathan Wachel (despre criza
provocatã de cucerire) ºi Marshall
Sahlins (cu studiul care pleacã de
la debarcarea cãpitanului Cook
în Hawaii). Cele ºase comentarii
asupra teoriilor sunt din nou o

realizare aproape pedagogicã, ºi
aduc în spaþiul cultural românesc
nume relativ necunoscute, deºi
extrem de importante.
Opera autorului britanic
este unicã, în sensul pragmatic al
cuvântului. Pragmatic deoarece
Burke realizeazã o compilaþie
de concepte, autori ºi exemple
ce ar putea fi greu, poate chiar
imposibil, de urmãrit în mod
sintetic, fãrã Istorie ºi teorie
socialã, fapt arãtat ºi de Sorin
Antohi. Cartea este cu atât mai
valoroasã cu cât se adreseazã
unui mare numãr de categorii de
oameni: istorici, în primul rând,
apoi sociologi, antropologi,
filologi, istorici ai culturii,
specialiºti în filosofie, etc. Însã cei
care probabil ar câºtiga cel mai
mult de pe urma acestei cãrþi, mai
ales în România, sunt studenþii ºi
profesorii, nu neapãrat în aceastã
ordine.

*
* *

Pe urmele antipoliticii
IRINA ªTEFURIUC
Înainte ºi dupã cãderea
comunismului în Estul Europei, a
tot fost pus în discuþie un concept
de acum bine ºtiut: societatea
civilã. Dizidenþii epocii de aur
Ernest Gellner, Condiþiile
libertãþii  societatea civilã ºi
rivalii ei, Ed. Polirom Iasi,1999,
traducere de Andreea Poruciuc,
p. 213
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vedeau într-un sistem social
alternativ la intolerantul sistem
oficial, singura cale de a
supravieþui intelectualiceºte în
contextul deteriorãrilor de tot
soiul produse de incurabila
ideocraþie marxistã. Acest sistem
alternativ avea sã funcþioneze
subteran, paralel cu cel mandatat
de socialism. Ceea ce îl fãcea
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virtuos ºi necesar într-o
asemenea mãsurã în rândul
societãþilor sufocate de
comunism era însãºi natura sa: el
era gândit ca sistem antipolitic.
Politizarea excesivã, sau mai
curând incapacitatea de a distinge
în cadrul sistemului oficial între
ceea ce era ºi ceea ce nu era
politic, a extenuat formidabil de
tare societatea. Într-un final, s-a
ajuns la concluzia cã sistemul
oficial va trebui sã rãmânã aºa
cum este pânã ce îºi va da
obºtescul sfârºit. Cum asta putea
sã se întâmple mai târziu decât
aveau sã facã acelaºi lucru cei
care erau obligaþi sã trãiascã în
el, necesitatea sistemului
alternativ se fãcea simþitã tot mai
acut.
Autorul recupereazã ingenios ideea salvatoare a dizidenþilor.
Mai mult decât atât, Gellner îi
acrediteazã un merit la care
pãrinþii ei mai îndrãzneþi sperau
cu ardoare: a fost aceastã
aspiraþie cãtre alternativã, pe care
el o identificã drept aspiraþia
cãtre idealul societãþii civile cea
care a erodat sistemul socialist în
mod substanþial, determinându-i
prãbuºirea. Fie ºi doar pentru atât
ºi societatea civilã capãtã incontestabil valoare! Acest merit
nepreþuit pe care Gellner îl atribuie
constructului, sau mai degrabã
aspiraþiei care apãruse cãtre
concretizarea lui în vremea
comunismului, aduce societatea
civilã în rândul chestiunilor care
au interesat dezbaterile importante de dupã 89. Occidentului,
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crede Gellner, îi era deja
intrinsec conceptul, pentru
occidentali societatea civilã era,
pânã sã se prãbuºeascã socialismul estic, un lucru de la sine
înþeles, o condiþie umanã normalã (p.25). Istoria existenþei
societãþii civile începe în aceastã
parte a lumii cu mult timp în urmã,
în Anglia Rãzboiului Civil ºi în
Rãzboiului de Independenþã.
Pentru esticii ieºiþi din ideocraþia
marxistã, societatea civilã devine
un ideal politic luminos. Conceptul ºi aplicabilitatea sa se cer
astfel minuþios explorate.
Dacã accepþia generalã
a societãþii civile, cu care Gellner
este de acord pânã la un punct,
este cã ea se defineºte simplu ca
o contrapondere a statului, în
realitate, lucrurile meritã sã fie
investigate mai serios de cineva
cu ascuþimea lui Gellner, pentru
cã se descoperã astfel o seamã
de detalii interesante. Titlul cãrþii
cuprinde primul dintre ele: existã
o dimensiune care distinge
fundamental societatea civilã de
alte grupuri care în culturi ca cea
islamicã (exemplul analizat de
Gellner) se constituie în mai mult
sau mai puþin eficiente puncte de
contrapondere a statului. Aceastã
dimensiune este libertatea.
Libertatea, în sensul ei negativ,
este condiþia specificã de care se
bucurã membrii unei societãþi
civile ºi este condiþia de care sunt
privaþi cei ce trãiesc în comunitãþi
de credinþã (umma)  fie ele
religioase (islamul) sau seculare
(socialismul). Gellner vine în

completarea acestei observaþii
fundamentale pentru societatea
civilã cu noþiunea de modularitate. Individul din societatea
civilã este un om modular.
Adicã el poate sã intre oricând
doreºte în asociaþii independente,
nestratificate, mobile ºi poate la
fel de bine sã le pãrãseascã dupã
bunul sãu plac fãrã consecinþe
drastice pentru el; omul modular
poate împãrtãºi orice convingere
ºi se poate la fel de bine disocia
de orice convingere: omul
modular se bucurã realmente de
libertatea de a alege. El este
elementul mobil, deci uºor
substituibil, al societãþii civile, iar
condiþia fundamentalã a acesteia,
libertatea, este consecinþa politicã a modularitãþii. Societatea
civilã este formatã doar din
persoane de acest fel. Astfel ea
este o societate egalitarã (în
limitele în care acest lucru poate
fi cu adevãrat de dorit), tocmai
pentru cã oamenii care o
constituie sunt modulari, adicã
liberi ºi, profesional ºi poziþional
vorbind, mobili ºi substituibili.
Libertatea este eºafodajul fãrã de
care conceptul de societate civilã
ar rãmâne lipsit de sens. De
aceea Gellner îºi intituleazã cartea
Condiþiile libertãþii ºi nu
Condiþiile societãþii civile.
Care sunt apoi celelalte
condiþii ale societãþii civile? Una
dintre ele, de mare importanþã în
special în cazul analizei
comparatiste cu societatea
asupra cãreia domneºte ideologia comunistã, este separarea ºi
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echilibrul de putere dintre politic
ºi economic. Argumentul lui
Gellner este clar: în primul rând
este imposibilã acum o dictaturã
absolutã a pieþei fãrã producerea
unor catastrofe de proporþii.
Economia trebuie sã fie destul
de liberã pentru a furniza
instituþiilor pluraliste bazele lor,
dar nu destul de puternicã pentru
a putea distruge lumea (p. 160).
În definitiv, o altã mascã pentru
definirea societãþii civile este
perceperea acesteia ca fiind un
control politic echilibrat prin
existenþa unui grup autonom de
unitãþi de producþie (p. 161). În
al doilea rând, politicul nu poate
decât sã regleze anumite aspecte
economice: ceea ce deosebeºte
societatea civilã ( )de altele
este imposibilitatea recunoaºterii unei autoritãþi. ( ) Acesta
este sensul mai extins al societãþii
civile: se referã la o societate în
ansamblu, în cadrul cãreia
instituþiile non-politice nu sunt
dominate de cele politice ºi nu
sufocã indivizii (pp. 179-180).
Pentru a fi posibilã societatea
civilã, consensul general asupra
acestor consideraþii pare a fi
absolut necesar. Ceea ce distinge
condiþiile societãþii civile de cele
în care se lãfãia mai mult sau mai
puþin confortabil socialismul este
în fond ºi aceastã separare de
care vorbeºte Gellner. Socialismul a fost un sistem cezaropapist-monist. În acest sistem
clivajele reale ºi benefice dintre
politic, economic ºi social au fost
pur ºi simplu eradicate. Aveam
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de-a face cu acea difuziune
permanentã ºi atotcuprinzãtoare
a politicului în social ºi economic.
ªi pentru cã politicul marxist se
constituia într-o veritabilã religie
secularã (sistem umma secular,
cum îl numeºte Gellner,
semnificând prin umma
comunitatea de credinþã), aveam
de-a face cu o suprasacralizare
a socialului ºi economicului. Ce
s-a întâmplat pânã la urmã? Nu
a fost doar ineficienþa economicã
cheia prãbuºirii, aºa cum susþin
mulþi analiºti, ci ºi-a adus
contribuþia ºi suprasaturarea de
sacru: nici un individ ºi, cu
siguranþã, nici o colectivitate nu
rãmâne la infinit într-o stare de
supremã exaltare (p.50).
Ajungem astfel din nou la ideea
de la care porneºte iniþiativa
autorului, ºi anume cã societatea
civilã, sau aspiraþia cãtre ea, a
rãpus colosul socialist.
Ar mai fi de remarcat
douã probleme pe care le aduce
textul. Discutarea primeia dintre
ele ne întoarce puþin la noþiunea
de modularitate. Existã un mic
capitol în carte ce se cheamã:
Omul modular este naþionalist.
Era importantã ºi de dorit o
referire la chestiunea naþionalistã
(mai ales din partea autorului
excelentei lucrãri Naþiuni ºi
naþionalism) în condiþiile în care
este în discuþie societatea postcomunistã. Mitul naþional s-a
insinuat extrem de rapid imediat
dupã 89 în toate þãrile fostului
bloc sovietic. Modularitatea este
esenþialã pentru societatea civilã,

S.P. nr. 81/2000

dar preþul ei este naþionalismul.
Pentru cã omul modular trebuie
sã fie mobil ºi substituibil,
contextul în care aceste calitãþi
opereazã trebuie standardizat ºi
codificat dupã un cod unic.
Aceasta este, evident, o condiþie
pentru eficienþa modularitãþii.
Cultura dominantã ajunge sã se
impunã, iar naþionalismul nu ezitã
sã aparã pentru a umple vidul
lãsat de neregretata moarte a
credinþei marxiste.
Ultima problemã care
mai rãmâne de discutat pentru a
completa aceastã recenzie este
totodatã capabilã de a ne oferi ºi
concluziile de rigoare. Ea se

referã din nou la þãrile ieºite de
sub comunism ºi ia forma unei
întrebãri: Democraþie sau
societate civilã? Adicã, despre
care dintre ele este cazul sã
discutãm în primul rând în
contextul dat? Gellner spune,
previzibil deja de acum,
societatea civilã. Simplu, pentru
cã intuiþia susþinãtorilor
antipoliticii este verificatã:
democratizarea este puþin
probabilã în afara cadrului oferit
de societatea civilã. Sãnãtatea ºi
adevãrata libertate a deciziei
individuale au nevoie de
pluralismul social ºi politic
fundamentat de societatea civilã.

CINE NE CITEªTE:

Apreciez Sfera Politicii ca o revistã de avangardã a
societãþii româneºti. Doresc sã felicit editorii ºi redactorii
acestei reviste pentru cã au reuºit, în toþi aceºti ani, sã
pãstreze o abordare serioasã a unor subiecte multiple
ancorate în realitatea tranziþiei sau în trecutul încã nedesluºit
pe deplin.
Mult succes ºi viaþã lungã revistei Sfera Politicii!

Theodor Stolojan

Economist, fost Prim Ministru al României
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Semnale
Niccolo Machiaveli

O analizã a problemei Rãzboiului
Rece dintr-o perspectivã nouã, de
la fapte spre concluzii, care contribuie
la existenþa unei gândiri solide ºi a
unei culturi de specialitate. Rãzboiul
Recearemaimultefaze.Dacãînainte
de 1991, SUA intervenea pentru
a stopa instaurarea comunismului
în diferite state, în prezent trebuie
sã intervinã în scopul prevenirii
deteriorãrii situaþiei din statele prost
guvernate. Dacã aceste state (sãrace) se redreseazã, aceasta va avea
efecte pozitive asupra securitãþii
lumii. Dacã nu, statele sãrace sunt
un pericol pentru stabilitatea lumii.

Hotãrâri ale Curþii Europene a
Arta Rãzboiului
Drepturilor Omului
Editura Antet, Bucureºti, 1999, Editura Polirom, Iaºi, 2000, 635
190 pagini, 25.000 lei. Traducere pagini, preþ neprecizat.
de Alexandru I. Constantin.
Volumul prezentat este prima
Este o lucrare de bazã a lui Machia- lucrare de acest gen din România.
veli, deºi mai puþin cunoscutã. Are Este înfãþiºatã o selecþie a
7 pãrþi. Fiecare parte are forma unor hotãrârilor adoptate de cãtre
dialoguri între Cosimo Rucellai ºi Curtea Europeanã a Drepturilor
Fabrizio Colonna, un celebru con- Omului de la Strasbourg. Aceastã
dottier. La sfârºitul discuþiilor, Curte îºi bazeazã toate hotãrârile
Fabrizio Colonna îºi expune ideile pe Convenþia Europeanã a
despre arta militarã ºi a rãzboiului, Drepturilor Omului din 1950,
concentrate în 27 de maxime. ratificatã ºi de România în 1994.
(Cele mai bune hotãrâri sunt cele Astfel, Convenþia, din punct de
pe care le ascundem duºmanului, vedere practic, este obligatorie ºi
pânã în momentul executãrii lor; pentru autoritãþile publice române.
Natura creeazã puþini oameni Jurisprudenþa Curþii este de
curajoºi, îi datorãm cel mai ades aplicabilitate directã în dreptul
educaþiei ºi exerciþiului; În rãzboi nostru. Prin urmare, este utilã
disciplina conteazã mai mult decât pentru orice jurist, jurnalist sau om
impetuozitatea).
politic.

Helene Carrere dEncausse

Aleksandr Soljeniþîn

POPOL VUH

Asasinatul politic a existat în toate
epocile ºi în toate þãrile. Însã în
Rusia, istoria clasicã este de fapt
o istorie continuã a asasinatului
politic. Fiecare generaþie a fost
martorã a legãturii indisolubile între
crimã ºi politicã. Lunga tradiþie a
omorului politic a condus la o foarte
micã încredere a ruºilor în existenþa
unei vieþi politice paºnice. Comunismul nu a schimbat nimic în acest
sens, ci dimpotrivã. Foarte puþini
conducãtori, atât ruºi, cât ºi
sovietici, s-au strãduit sã elimine
omorul din climatul politic.

Se porneºte de la ideea cã Rusia
este la pãmânt, dupã 12 ani de
profundã crizã. 19-21 august 1991
ar fi putut reprezenta un moment
culminant în istoria Rusiei. Se
condamnã în acelaºi timp destrãmarea imperiului. Unul din paradoxurile vieþii publice din Rusia este
înmulþirea surprinzãtoare a numãrului de democraþi, dintre care
foarte puþini luptaserã împotriva
comunismului. Noii democraþibirocraþi nu au luat deloc în considerare compasiunea faþã de
popor ºi preocuparea faþã de
nevoile acestuia.

Popol Vuh (sau Cartea Sfatului)
este cartea triburilor maya Quiche
cu privire la facerea lumii. Ea nu
reprezintã numai cea mai importantã operã scrisã a indienilor
americani, ci ºi un document
extraordinar al imaginaþiei
omeneºti. Popol Vuh a fost scrisã
întâi în hieroglife maya, iar versiunea
în alfabet latin a apãrut în secolul
XVI. Versiunea româneascã se
bazeazã pe ediþia în englezã,
realizatã de antropologul, poetul ºi
profesorul american Dennis
Tedlock în 1996.

Martin McCauley

Rusia, America ºi Rãzboiul
Rece, 19491991
Editura Polirom, Iaºi, 1999, 200
pagini, preþ neprecizat. Traducere
de Mihaela Barbã.

Blestemul ruºilor. Eseu despre
asasinatul politic.
Editura Polirom, Iaºi, 2000, 300
pagini, preþ neprecizat. Traducere
de Felicia Ileana ªtefano.

Rusia sub avalanºã
Editura Humanitas, Bucureºti,
2000, 225 pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Inna Cristea.
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Cartea maya a zorilor vieþii
Editura Humanitas, Bucureºti,
2000, 370 pagini, preþ neprecizat.
Traducere de Lidia Ionescu.
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