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23 august 1944 – există istorie dincolo de politică? 
(August 23, 1944 – there is history beyond politics?) 

 
Emanuel COPILAŞ 

 
 

Evenimentul care s-a consumat 
acum aproape trei sferturi de secol, 
lovitura de stat de la 23 august 
1944, a fost inserat până la refuz în 
propaganda comunistă, până într-
acolo încât semnificaţiile sale reale 
s-au estompat, au fost aplanate şi 
acoperite de ridicol, în ciuda apor-
tului său deloc neglijabil la reduce-
rea conflagraţiei cu aproape jumă-
tate de an şi, parţial, la configurarea 
postbelică a graniţelor statului ro-
mân. În epocă, ecourile interna-
ţionale nu s-au lăsat aşteptate: zia-
rele Times, Le Figaro, New York 
Times, The Evening Star,  Aksam, 
Cumhuriyet, (Turcia), L’Osservatore 
romano, (Vatican) – toate au alocat 
spaţii relativ largi reorientării mili-
tare şi politice a monarhiei române, 
care tocmai părăsese Axa nazistă 
pentru a se alătura taberei Aliaţilor 
(Statele Unite, Marea Britanie, 
Franţa şi URSS). Dacă am enumera 
membrii alianţei anti-naziste în 
ordinea eforturilor de război, URSS 
ar ocupa cu siguranţă primul loc, în 
timp ce Franţa, a cărei contribuţie la 
conflict – se plângea Stalin lui 
Churchill, nefiind în primă fază de 
acord ca aceasta să primească sub 
administraţie porţiuni din fostul 
Reich – fusese mai mică decât cea a 
Poloniei, ar ocupa ultimul loc. 

Reunite sub titulatura de Blocul 
Naţional Democrat – PNL, PNŢ şi 

PSD, împreună cu minusculul PCR, 
aveau ca obiectiv principal retrage-
rea României dintr-un război dezas-
truos, a cărui consecinţe deveneau 
pe zi ce trece tot mai vizibile. 
Monarhia s-a implicat încă de la 
început în acest riscant efort şi, da-
torită prezenţei de spirit şi a cal-
mului de care a dat dovadă tânărul 
rege Mihai în cursa întinsă mareşa-
lului Antonescu, dar şi datorită ceci-
tăţii politice (Antonescu nu îşi ima-
gina ca un militar, un lider cu expe-
rienţa şi puterea lui dă fie deposedat 
de funcţia de prim-ministru de un 
tânăr care nici nu îndrăznise să îl 
înfrunte direct până atunci) şi a con-
centrării acestuia din urmă asupra 
insucceselor consecutive ale maşi-
năriei de război naziste pe frontul de 
est, unde lupta şi armata română – 
„Conducătorul” a fost arestat, 
împreună cu ministrul de externe 
Mihai Antonescu, iar guvernarea 
încredinţată generalului Constantin 
Sănătescu; de menţionat faptul că, 
datorită implicării comuniştilor în 
lovitura de stat, deşi într-o mai mică 
măsură decât celelalte partide poli-
tice, Lucreţiu Pătrăşcanu a primit, în 
noua guvernare, portofoliul interi-
mar al Justiţiei, fiind primul lider 
comunist ajuns într-o funcţie atât de 
importantă. Succesul său nu a trecut 
neobservat de Gheorghe Gheorghiu-
Dej, viitorul său rival politic; acuzat 
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de „şovinism” (nu nepărat neîndrep-
tăţit), Pătrăşcanu va fi încarcerat în 
1948 şi executat şase ani mai târziu, 
într-unul din cele mai lungi şi mai 
dramatice procese staliniste din 
Europa de Est. 

După 1948, PCR (devenit, prin 
înglobarea forţată a PSD, PMR) va 
transforma evenimentul de la 23 
august într-un pilon al legitimităţii 
regimului. Din actor secundar în 
întregul demers, PMR îşi va aloca 
acum funcţia de principal organi-
zator al „maselor” şi a celorlalte 
forţe politice în „lupta împotriva 
fascismului” şi a „cotropitorilor 
hitlerişti”. Pe de altă parte, PMR 
însuşi era divizat în legătură cu eve-
nimentele, unii lideri (Ana Pauker) 
fiin de părere că lovitura de stat a 
fost inutilă deoarece Armata Roşie 
ajunsese deja pe teritoriul României, 
urmând a elibera capitala în decurs 
de câteva zile/săptămâni. Stalin 
fusese deci lipsit de prestigiul de a 
înlătura direct regimul antonescian; 
pe de altă parte, faptul că ultimul 
lider al partidului comunist aflat în 
ilegalitate şi numit de Comintern, 
Ştefan Foriş, fusese asasinat câteva 
luni mai devreme şi conducerea 
fusese preluată de Gheorghiu-Dej – 
o iritase suplimentar pe Ana Pauker, 
pentru care reţeta stalinistă a comu-
nizării Europei de Est era astfel 
alterată. Disputa celor doi lideri va 
fi tranşată în 1952, prin margina-
lizarea Anei Pauker; trebuie însă 
avut în vedere faptul că cei doi 
duceau o acerbă luptă politică pen-
tru a intra în graţiile lui Stalin. Cali-
ficarea lor drept comunişti „nativi” 

(Dej şi colaboratorii săi, în principal 
români încarceraţi în timpul războ-
iului şi prezumtiv reticenţi la imixti-
unile Moscovei în politica internă), 
respectiv „moscoviţi” (Ana Pauker 
şi cei care o susţineau, aflaţi la 
Moscova în timpul războiului şi res-
ponsabilizaţi după 1952 de toate 
abuzurile şi eşecurile din prima fază 
a regimului) este improprie, ambii 
fiind la fel de stalinişti şi de lipsiţi 
de scrupule. 

Fragil şi lipsit de legitimitate, 
PMR încerca să producă discursiv 
actul de la 23 august 1944 ca mo-
ment fondator al suprapunerii aspi-
raţiilor populaţiei cu cele ale parti-
dului. În acest sens, apar, începând 
cu a doua jumătate a anilor 1950, 
fricţiuni între interpretarea Uniunii 
Sovietice asupra evenimentului, res-
pectiv interpretarea Republicii 
Populare Române (RPR). Sovieticii 
afirmau că lovitura de stat s-a pro-
dus în contextul favorabil creat de 
avansul implacabil al Armatei Roşii 
spre Est; în absenţa noii conjuncturi 
politico-militare, 23-august ar fi fost 
puţin probabil, dacă nu imposibil. 
Partea română contracara prin ris-
curile asumate şi scurtarea conside-
rabilă a războiului; în absenţa unui 
23 august românesc, Armata Roşie 
şi întreaga lume ar fi fost nevoite să 
îndure suferinţe suplimentare până 
la deznodământul final. Cine avea 
dreptate? Ambele părţi, până la un 
anumit punct. Contextul geopolitic 
era însă mai important în acea 
perioadă decât acurateţea factuală; 
chiar şi aşa, disensiunile româno-
sovietice, nu numai în ce priveşte 
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acest subiect, s-au păstrat până în 
1989. Putem spune chiar că au fost 
amplificate de Ceauşescu, pentru 
care „revoluţia de eliberare socială 
şi naţională, antifascistă şi antiimpe-
rialistă” s-a transformat în mai mult 
decât un mijloc discursiv de obţi-
nere a legitimităţii interne, devenind 
o manifestare de independenţă, o 
formă de sfidare la adresa hegemo-
niei moscovite în cadrul „lagărului 
socialist”. 

După 1989, 23 august nu a fost 
emancipat de sub tutela ideologiei 
comuniste,  ci a fost recuperat şi 
inserat într-o pluralitate de discur-
suri. Nu există şi nu va exista nici-
odată adevăr non-ideologic, în sen-
sul de trans-discursiv; nu se poate 
afirma, aşa cum s-a întâmplat dese-
ori în primul deceniu de după Revo-
luţie, că pagina manipulării istorice 
a fost întoarsă şi de abia acum 
competiţia pentru adevăr poate 
începe. Într-adevăr, resorturile ideo-
logice şi formele de interpelare (de 
încadrare în ordinea şi logica discur-
sului) mult mai vizibile şi mai agre-
sive ale discursului comunist l-au 
expus în toată nuditatea ideologică a 
particularităţii (partidul) care se pre-
zintă (ilegitim) ca universalitate (ca 
societate şi, după ce revoluţia va fi 
avut loc la nivel global, ca lume în 
ansamblu). Adevărul nu există nici-
odată suspendat în gol, ci prins într-
o reţea de semnificaţii (discurs) care 
încearcă permanent să transmită şi 
să inoculeze anumite valori în vede-
rea articulării unui comportament 
corespunzător, recuperabil ulterior 
(şi) pe coordonate politice. Istoria 

nu este deci terenul unei eterne lupte 
între bine şi rău, între adevăr şi fals, 
ci terenul unei dinamici discursive 
permanente, teren pe care unele dis-
cursuri îşi dovedesc acceptabilitatea 
şi superioritatea într-un anumit 
interval de timp, pentru a fi înlocuite 
ulterior de altele, şi tot aşa. Istoria 
nu poate exista deci dincolo de poli-
tică, aşa cum nu pot nici sociologia, 
economia, politologia, antropologia, 
psihologia etc. – pentru că naratorul 
este întotdeauna adeptul unui anu-
mit sistem de valori şi practici afe-
rente, a unei ideologii, cu alte cu-
vinte, discursul nefiind altceva decât 
o formă a ideologiei mai tehnicizată 
în sens metodologic şi mai utili-
zabilă empiric şi epistemologic.  

Simplu spus, nu există adevăruri 
„tari” pentru că nimeni nu poate 
pretinde că vorbeşte cu adevărat în 
numele universalului; toţi aparţinem 
unei particularităţi, unui discurs, 
unei ideologii; asta nu înseamnă 
însă nici pe departe că trebuie să ne 
resemnăm postmodern cu relativita-
tea tuturor adevărurilor; nu, pentru 
că atunci însăşi jocul democratic 
este pus sub semnul întrebării, prin 
echivalarea discursului liberal sau 
social democrat cu cel fascist, de 
exemplu; chiar dacă niciun adevăr 
nu va fi universal, renunţarea dis-
cursivă la universalitate echivalează 
cu renunţarea la democraţie, la rân-
dul ei imposibilă integral şi tocmai 
de aceea indispensabilă discursiv, ca 
ideal. Deci, după 1989, 23 august 
1944 a fost eliberat dintr-un discurs 
omniprezent (nu omnipotent) care 
urmărea confiscarea întregului câmp 
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discursiv pentru impunerea propriei 
interpretări privilegiate asupra eve-
nimentului; lupta pentru adevărul 
istoric în general, şi pentru 23 
august în particular, de abia începe, 
chiar dacă nu va putea fi dusă până 
la capăt niciodată. Odată cu denun-
ţarea exacerbării discursului comu-
nist asupra subiectului, 23 august 
intră într-un registru discursiv în 
care se înfruntă acum monarhismul, 
liberalismul, neolegionarismul, so-
cial-democraţia, creştin-democraţia 

etc., fiecare având forme de inter-
pelare şi mize politice specifice, mai 
puţin sau chiar la fel de intens arti-
culate ca în cazul discursului comu-
nist (neolegionarismul). Nu există 
istorie dincolo de politică, dar asta 
nu înseamnă că trebuie să încetăm 
căutarea pentru o istorie cât mai 
puţin politică, să încetăm să forţăm 
limitele limbajului şi a politicului 
pentru a micşora cât mai mult dis-
tanţa dintre puter(i) şi societate. 

 
 

 




