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EDITORIAL
Dictatura proletariatului – un concept paradoxal
(The dictatorship of proletariat – a paradoxical concept)
Alexandru MAMINA
Abstract. The article treats the real meaning of probably the most delusive
concept in Marxist political theory, which is the proletarian dictatorship. Hence,
it reveals the difference between the Marxist and Leninist interpretation, because
the first one conceives the proletarian power not as an authoritative government,
but as a democratic rule of worker’s majority against the capitalist minority.
Karl Marx and Friedrich Engel’s choice for such a contradictory term can be
explained considering their dialectical way of thinking, also by the effort to
distinguish themselves among the whole democratic movement.
Keywords: Marxism, proletarian dictatorship, majority’s rule.

Din toată gândirea marxistă, conceptul dictaturii proletariatului rămâne probabil cel mai echivoc şi
mai înşelător, susceptibil de reinterpretări şi denaturări diverse atât din
partea adversarilor, cât şi din partea
adepţilor marxismului. Dincolo de
ceea ce se poate reţine din marxism
sub aspectul analizei economice sau
al interpretărilor istorice contextuale, dictatura proletariatului grevează până astăzi moştenirea intelectuală a acestuia, întrucât de ea se
leagă totalitarismul comunist. Este
sensul în care a înţeles-o Raymond
Aron, de pildă, care critica marxis-

mul pentru că, după părerea lui, promova aservirea societăţii civile
autoritarismului statal1. Aceeaşi reprezentare este recognoscibilă subtextual şi la alţi liberali, reticenţi sau
ostili faţă de „ingineria socială”
(Karl Popper), respectiv faţă de
revoluţie ca modalitate de schimbare politică (Friedrich A. Hayek).
De aici tendinţa lor de a reveni sub
o formă sau alta la modelul teoretico-politic inspirat de Edmund
Burke, având în centru reperele tradiţiei (experienţei istorice) şi moderaţiei.
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Autoritarismul presupus în conceptul dictaturii proletariatului le-a
fost reproşat marxiştilor inclusiv din
zona stângii, îndeosebi de către
anarhişti, un bun exemplu oferindu-l
Mihail Bakunin, care se opunea
statului proletar condus de ex-muncitori la fel cum se opunea statului
burghez2. Pe anarhişti nu-i deranja
violenţa revoluţionară ci existenţa
statului ca atare, politicul, în acţiunea căruia întrevedeau inerent un
raport de dominaţie. Ulterior disputa
s-a transferat chiar în câmpul marxist, în contextul discuţiei despre
democraţie la nivelul partidului şi al
statului, în care s-au angajat, pentru
a numi doar câţiva autori reprezentativi, Vladimir Ilici Lenin şi
Rosa Luxemburg, Lev Troţki şi Karl
Kautsky. În mod simptomatic, încă
de la finele secolului al XIX-lea
marxiştii renunţaseră în general să
mai vorbească despre dictatura proletariatului ca fază premergătoare a
comunismului, folosind în schimb
termenul de socialism. Ideea dictaturii a fost reactualizată de către
Vladimir Ilici Lenin – primul care
i-a precizat caracteristicile ca regim
constrângător3. Aici s-a originat
conflictul dintre comunişti şi socialdemocraţi, care a cunoscut şi unele
formulări intermediare precum social-democraţia de stânga (Max
Adler) şi eurocomunismul (de la
Antonio
Gramsci
la
Enrico
Berlinguer), ce au reconsiderat dictatura proletariatului în registrul
practic al democraţiei.
În timp ce Otto Bauer propunea
în 1926, la congresul de la Linz al
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Partidului Socialist Austriac, renunţarea la sintagma dictaturii proletariatului, Max Adler, în virtutea
influenţei sale neokantiene care
echivala democraţia cu idealul şi
idealul cu solidaritatea, aprecia că în
condiţiile existenţei claselor antagonice nu putea principial să existe
democraţie reală (socială), ci numai
democraţie formală (politică), adică
un regim bazat pe constrângere,
identificabil în consecinţă cu o formă sui generis de dictatură de clasă4. Era o viziune ce corespundea
exersării abstracte a lucrului cu
conceptele. Pentru bolşevici însă, în
aceeaşi perioadă, dictatura era o
chestiune de practică politică imediată, în care distincţiile dialectice
lăsau locul exercitării efective a
constrângerii. În continuarea concepţiei leniniste a politicii ca acţiune
de eliminare a oponenţilor şi de
organizare a coerciţiei (semnalăm
două texte din 1917, ilustrative în
mod deosebit – Sarcinile proletariatului în revoluţia noastră şi Vor
putea păstra bolşevicii puterea de
stat?)5, Lev Troţki identifica revoluţia şi implicit dictatura proletariatului cu un război a cărui miză nu
era atât crearea de noi instituţii, cât
distrugerea adversarului6. „Armata
victorioasă – afirma el – nu distruge
în general decât o parte infimă din
armata adversă; ea înspăimântă şi
distruge voinţa celor care subzistă.
Revoluţia acţionează în acelaşi fel:
suprimă persoane izolate şi înspăimântă aşa mii. În acest sens, teroarea roşie nu se distinge de o insurecţie armată, a cărei urmare logică
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este”7. Era sistemul „comunismului
de război”, continuat de represiunea
generalizată sub stalinism, în contextul politicii de „cetate asediată” a
Uniunii Sovietice.
Contramodelul totalitarismului
comunist a contribuit hotărâtor la
decizia stângii socialiste de a renunţa începând din 1955, după congresul internaţional de la Frankfurt
am Main, la doctrina marxistă a
luptei de clasă şi a dictaturii proletariatului. Punctul final a fost acceptarea democraţiei reprezentative de
factură liberală, în care nimeni nu
avea voie, potrivit cancelarului german Helmut Schmidt, să constrângă
pe altcineva în privinţa valorilor şi a
concepţiilor morale8. Sub impactul
destalinizării, o evoluţie analoagă
s-a înregistrat în anumite limite şi de
partea comunistă, atât în Occident,
unde s-a reactualizat umanismul
scrierilor de tinereţe ale lui Karl
Marx, cât şi în ţările comuniste,
unde în locul dictaturii proletariatului a fost proclamat statul întregului popor. Deşi nu au renunţat la
marxism, comuniştii occidentali mai
ales i-au imprimat un curs antiautoritar, alimentat de spiritul contestatar al decolonizării şi de emergenţa
problematicii alienării în cultura
europeană. A fost marxismul lui
Georg Lukács şi Louis Althusser –
cu teoria umanismului socialist ca
„refuz şi denunţare” a exploatării
economice şi aservirii politice în
egală măsură9.
În toate aceste ipostaze, explicit
sau implicit, dictatura proletariatului
era presupusă ca regim coercitiv,

după modelul oferit de ţările „socialismului real”. Contradicţia cu afirmaţia lui Friedrich Engels din 1847,
în Principiile comunismului, cum că
primul pas în ridicarea proletariatului la rangul de clasă dominantă e
tocmai cucerirea democraţiei, apare
mai mult decât evidentă10. E o contradicţie care poate fi atribuită abaterii leniniste de la marxism, abatere
ocultată altminteri de autorii de
dreapta, doritori să compromită
stânga în general prin suprapunerea
cu eşecul comunismului în particular. Responsabilitatea nu aparţine
însă numai leninismului, ci marxismului ca atare, mai precis lui Karl
Marx şi Friedrich Engels personal,
care au lansat conceptul fără să-l
precizeze suficient. Singura identificare concretă a dictaturii proletariatului datează abia din 1891, când
Friedrich Engels, în Introducerea pe
care a scris-o lucrării lui Karl Marx,
Războiul civil din Franţa, a desemnat drept model Comuna din Paris11.
Indicaţia tardivă nu clarifică
totuşi suficient un concept operaţional de peste patru decenii. Are cel
mult valoare de indicator, în măsura
în care face trimitere la o situaţie
subsumabilă oarecum democratismului participativ, în care conducerea se exercita de către consilieri
eligibili şi revocabili, care-şi desfăşurau activitatea sub controlul direct
al publicului. De altfel, modelul
respectiv era inaplicabil la nivelul
unei ţări întregi, motiv pentru care
socialiştii începuseră să invoce democraţia parlamentară şi republica
descentralizată
după
exemplul
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Statelor Unite ale Americii, aşa cum
a procedat chiar Friedrich Engels în
Observaţiile critice pe marginea
proiectului de program social-democrat din 189112. Sensul dictaturii
proletariatului trebuie căutat mai în
urmă, în perioada în care conceptul
a apărut, încercând să-i discernem
resorturile şi finalitatea.
Ideea că proletariatul ajuns la
putere avea să folosească dominaţia
politică „pentru a smulge burgheziei, pas cu pas, întreg capitalul”,
iniţial prin „încălcarea despotică a
dreptului de proprietate şi a relaţiilor
de producţie burgheze”, se regăseşte
încă din Manifestul partidului comunist, publicat în 184813. Conceptul dictaturii a fost formulat ca atare
de Karl Marx doi ani mai târziu, în
lucrarea Luptele de clasă în Franţa,
1848-1850. „Acest socialism – scria
el – este declararea unei revoluţii
neîntrerupte, este dictatura de clasă
a proletariatului ca treaptă de tranziţie necesară pentru lichidarea deosebirilor de clasă în general, pentru
desfiinţarea tuturor relaţiilor de producţie pe care se întemeiază ele,
pentru desfiinţarea tuturor relaţiilor
sociale care corespund acestor relaţii de producţie, pentru revoluţionarea tuturor ideilor care decurg din
aceste relaţii sociale”14. Spre deosebire însă de leninism, care opunea
fără echivocuri teoretice dictatura
democraţiei, construcţia marxistă
era profund paradoxală, întrucât, aşa
cum se arăta în Manifest spre
exemplu, dominaţia politică a proletariatului presupunea tocmai instaurarea democraţiei15. Ar fi vorba aşa-
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dar de o contradicţie logică evidentă
pe aceeaşi pagină – lucru surprinzător totuşi la nişte autori care aveau
proprietatea termenilor. O contradicţie cu atât mai accentuată, cu cât
democraţia invocată aici nu era nici
măcar aşa-numita „democraţie burgheză”, formală, ci puterea politică
a proletariatului devenit clasă conducătoare. Cu alte cuvinte, dictatura
proletariatului se definea ca democraţie, iar democraţia se exercita ca
dictatură de clasă16.
Pentru a risipi confuzia întreţinută prin prisma denaturării leniniste, remarcăm faptul că esenţa
dictaturii nu era violenţa generalizată asupra corpurilor (cf. Michel
Foucault), sau altfel spus – organizarea unui sistem de supraveghere
şi coerciţie de masă. Karl Marx şi
Friedrich Engels nu au respins ab
initio, ba chiar au recomandat în
anumite circumstanţe recurgerea la
violenţa revoluţionară, dar ca modalitate de preluare, nu de exercitare a
puterii de către clasa muncitoare, fie
şi deoarece într-o asemenea împrejurare aceasta ar fi ajuns să aplice
violenţa asupra ei însăşi. Tocmai de
aceea reproşau revoluţionarilor ruşi,
inspiraţi de Catehismul revoluţionar, „comunismul cazon” pe care ar
fi dorit să-l introducă: „Există de
toate: cantine şi dormitoare comune,
taxatori şi oficii care reglementează
educaţia, producţia, consumul, întrun cuvânt întreaga activitate socială,
iar în frunte, în calitate de conducător suprem, comitetul nostru anonim şi necunoscut. Acesta este fără
doar şi poate cel mai pur ‹‹antiauto-
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ritarism››!” (Alianţa democraţiei
socialiste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor)17. Ei anticipau
astfel în mod polemic sistemul preconizat la un moment dat de bolşevici, bazat pe constrângere şi pe
reglementarea statistică centralizată
a trebuinţelor societăţii, de la numărul perechilor de cizme şi al
cârnaţilor, până la maşinile şi lucrătorii din diferitele ramuri ale economiei18. Oarecum la antipodul teoriei marxiste occidentale – deterministă şi aplicată realului –, comunismul rus apare aşadar mai legat de
teradiţia revoluţionară autohtonă,
impregnată de voluntarismul „ascetic” rahmetovist imaginat de Nikolai
Cernâşevski şi de spiritul apocaliptic despre care vorbea Nikolai
Berdiaev.
Esenţa dictaturii proletariatului
nu era controlul generalizat ci
exproprierea expropriatorilor, preluarea mijloacelor de producţie de la
burghezie de către proletariatul
ajuns la putere. Trebuie reţinut că
această preluare se realiza „pas cu
pas”, adică nu prin invadarea proprietăţilor ci prin legiferarea progresivă, într-un stat dominat de clasa muncitoare majoritară, deci
într-un stat democratic (condus de
cei mai mulţi). În acest context,
dictatura nu însemna altceva decât
aplicarea noilor legi prin forţa coercitivă a statului controlat de proletariat, sau altfel spus – constrângerea legală a minorităţii să respecte
voinţa majorităţii. Era în fond programul întregii social-democraţii
marxiste: câştigarea prin intermediul

votului universal a majorităţii parlamentare, pentru a legifera apoi
exproprierea. Nu ar mai fi urmat,
teoretic, decât constatarea lui
Constantin Dobrogeanu Gherea:
„iată marea revoluţie făcută”19. O
constatare căreia i se poate evidenţia
subestimarea forţei de rezistenţă a
burgheziei – a se vedea istoria
Republicii de la Weimar –, dar care
este concludentă pentru registrul
democratic în care era întrevăzută
transformarea relaţiilor sociale.
Acest registru a determinat de altfel
renunţarea la „dictatura proletariatului” în favoarea termenului „socialism”.
În acelaşi sens, observăm că
sociologia marxistă ulterioară a
susţinut coexistenţa structurală a
micilor proprietari burghezi şi rurali
cu proletariatul, întrucât în cazul lor
munca şi proprietatea coincideau.
A-i expropria în aceste condiţii ar fi
echivalat, potrivit lui Jules Guesde,
cu un furt, or socialiştii doreau să
restituie oamenilor proprietatea
asupra muncii lor, nu să le-o ia.
Proprietatea particulară asupra mijloacelor de producţie era eliminată
numai în măsura în care existenţa ei
se întemeia pe exploatarea muncii
salariate20. Esenţa socialismului nu
era dispariţia claselor populare ca
atare, ci solidarizarea lor în temeiul
intereselor materiale şi al conştiinţei
anticapitaliste comune, proletariatul
identificându-se moral cu societatea
însăşi21.
Democratismul, cu imperativul
mobilizării electorale de masă, plus
apropierea obiectivă a clasei munci-
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toare de celelalte categorii populare
au determinat subsecvent şi viziunea
asupra partidului. Karl Marx şi
Friedrich Engels erau adepţii unui
partid de clasă al proletariatului, dar,
în condiţiile în care succesul revoluţiei depindea de coalizarea categoriilor populare, au susţinut caracterul de masă al acestuia peste deosebirile de clasă: „Oamenii luminaţi
din celelalte clase (al căror număr
nu este nici pe departe atât de mare
cum caută unii să ne convingă) pot
adera la acest partid şi îl pot chiar
reprezenta în parlament dacă îşi vor
dovedi sinceritatea. Aşa se întâmplă
pretutindeni. În Germania, de pildă,
reprezentanţii muncitorilor nu sunt
în toate cazurile muncitori. Dar nici
un partid democratic, atât din
Anglia cât şi din altă ţară, nu va
obţine succese reale dacă nu va avea
un caracter popular net exprimat.
Dacă veţi renunţa la acest lucru, nu
veţi ajunge decât la secte şi la
înşelătorie” (Friedrich Engels, Un
partid al muncitorilor, 1881)22.
Terenul de reunire îl reprezentau
principiile democratice universale,
cum reieşea spre exemplu din
Statutul provizoriu al Asociaţiei
Internaţionale a Muncitorilor, elaborat de către Karl Marx în 1864, în
care se preciza că „Ei (fondatorii –
n.n.) declară că această Asociaţie
Internaţională, precum şi toate asociaţiile şi persoanele care aderă la ea
trebuie să recunoască adevărul,
dreptatea şi moralitatea ca regulă de
conduită a unora faţă de alţii şi faţă
de toţi oamenii, fără deosebire de
culoare, credinţă sau naţionalitate.
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Ei socot că este de datoria fiecărui
om să ceară să i se recunoască nu
numai lui însuşi, ci şi tuturor acelora
care-şi fac datoria drepturile omului
şi ale cetăţeanului. Nici datorii fără
drepturi, nici drepturi fără datorii”23.
Prin caracterul lor universal, drepturile omului şi ale cetăţeanului corespundeau universalităţii condiţiei
umane, care avea să fie eliberată
prin revoluţie din procesul alienării
capitaliste. Drepturile consacrau, în
plan politic, emanciparea umană. Ca
atare, erau susceptibile să constituie
temeiul comun al ralierii categoriilor populare, care se regăseau
în această doctrină universalistă.
Sub aspect funcţional dictatura
proletariatului nu ar fi fost mai represivă decât alte puteri care existau
deja în epocă, atâta timp cât inclusiv
state parlamentare precum Marea
Britanie şi Franţa recurgeau – ca să
ne exprimăm în manieră weberiană
– la „monopolul violenţei legitime”,
sau mai concret la intervenţia militară, pentru a impune anumite norme de organizare social-politică.
Din această perspectivă, toate regimurile s-ar fi subsumat la limită
modelului dictatorial, cu variaţii nu
de esenţă ci de grad. Karl Marx
remarca odată că „dreptul pumnului
e şi el un drept şi că dreptul celui
mai tare continuă să existe sub altă
formă şi în ‹‹statul›› lor de
‹‹drept››” (Din manuscrisele economice din anii 1857-1858)24. Deosebirea calitativă survenea din conţinutul social al regimului. Dacă
democraţia burgheză, pentru a nu
mai aminti de absolutism, repre-
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zenta interesele unei părţi oarecare a
societăţii, dictatura proletariatului
exprima interesele majorităţii absolute. Democratizarea consta aici în
lărgirea progresivă a bazei sociale a
regimului – proces corespunzător
tendinţei semnalate în Ideologia
germană, ca fiecare clasă care ajungea la putere să identifice interesul
său propriu cu interesul general25. În
cazul clasei muncitoare identificarea
decurgea obiectiv, în virtutea legii
dezvoltării capitalismului consemnată de Karl Marx în Capitalul, care
consta în transformarea tot mai clară
a muncii în muncă salariată şi a
mijloacelor de producţie în capital26.
Conform acestei teze, afirmată de el
sub altă formă încă din Manuscrisele economico-filosofice din 1844,
societatea înregistra o polarizare
crescândă între capital şi muncă,
aşadar între burghezia tot mai puţin
numeroasă şi categoriile proletarizate din ce în ce mai numeroase.
Prin urmare, preluarea puterii de
către acestea din urmă era echivalentă cu instaurarea democraţiei
(în înţelesul de atunci al cuvântului).
Clasa muncitoare nu putea prelua
puterea politică atâta timp cât ţărănimea şi mica burghezie rămâneau
alături de marii capitalişti din cel
puţin două motive: 1. nu avea forţa
numerică necesară; 2. alianţa socială
dintre categoriile populare şi marea
burghezie însemna în fond că modul
de producţie capitalist era încă
funcţional – chestiuni sesizate de
către Karl Marx atât în Luptele de
clasă în Franţa. 1848-185027, cât şi
în Optsprezece brumar al lui

Ludovic Bonaparte28. Comuna din
Paris ar fi reprezentat prima tentativă de unificare a tuturor categoriilor populare împotriva marii burghezii, şi tocmai de aceea Karl Marx
o considera o guvernare realmente
naţională (Războiul civil din Franţa.
Adresa Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 1871)29. Este clară deosebirea
dintre acest punct de vedere şi cel
exprimat mai târziu de către
Vladimir Ilici Lenin, care nu considera posibilă regruparea populară în
jurul proletariatului revoluţionar
deoarece mica burghezie, de pildă,
era o categorie în ultimă instanţă
reacţionară, care se opunea dezvoltării capitalismului industrial (Ce
sunt „prietenii poporului” şi cum
luptă ei împotriva social-democraţilor?, 1894)30.
Se pune atunci întrebarea de ce
Karl Marx şi Friedrich Engels nu au
vorbit pur şi simplu despre „democraţia proletară”, superioară celei
burgheze prin nivelul reprezentativităţii sociale? O posibilă explicaţie
rezidă în influenţa pe care o exercita
dialectica hegeliană asupra gândirii
lor, în particular principiul trecerii
cantităţii în calitate. Din perspectiva
metodei hegeliene, extinderea bazei
sociale a regimului însemna acumularea cantitativă care avea să schimbe în cele din urmă însăşi natura,
calitatea acestuia (la fel cum multe
boabe de grâu puse laolaltă încetau
să mai fie o însumare de boabe
izolate şi alcătuiau o grămadă). În
condiţiile în care termenul democraţie se asocia deja cu regimul bur-
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gheziei, nu mai putea să desemneze
decât un moment istoric în evoluţia
acestuia (de pildă momentul
Republicii a II-a faţă de Monarhia
din Iulie care era încă censitară), dar
nu şi regimul calitativ diferit al
puterii proletare, care trebuia numit
altfel. S-ar putea spune că dictatura
proletariatului desăvârşea calitativ
democratizarea cantitativă începută
sub conducerea burgheziei (mica
burghezie trecea de partea clasei
muncitoare) – situaţie contradictorie
conceptual în logica formală însă
inteligibilă în logica dialectică,
potrivit căreia un moment istoric era
generat de contrarul său (A era
conţinut în -A). Fără să fi fost
afirmată explicit, ideea se regăsea şi
la alţi autori, spre exemplu Alexis
de Tocqueville, care considera
Revoluţia franceză drept finalul
unui proces declanşat de monarhia
absolutisă. Opţiunea pentru formula
paradoxală a „dictaturii proletariatului” – ca dictatură democratică sau
ca democraţie constrângătoare la
adresa minorităţii capitaliste –
corespundea aşadar caracterului binar al gândirii dialectice, inevitabil
deconcertant pentru simţul comun,
care devine totuşi coerent dacă afirmaţiile şi terminologia sunt înţelese
nu în parte, ci în lumina ansamblului teoretic. Categoriile şi stilul
apar astăzi adeseori obscure, dar
erau uzuale în mediul academic german la acea dată.
A doua posibilă explicaţie pentru
alegerea formulei paradoxale respective este de ordin „jurnalistic”,
ţine adică de autopromovarea me-
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diatică a autorilor pe piaţa ideilor, în
contextul mişcării democratice în
general şi al „stângii” hegeliene în
special. În anii 1840 democraţia era
deja un bun comun al reflecţiei
politice europene, fiind invocată de
radicali, de socialiştii „utopici” şi de
catolicii sociali, care acoperiseră
cele trei tipuri de raţionalitate în
justificarea ei: pozitivă (drepturile
cetăţeneşti), metafizică (etica solidarităţii) şi religioasă (fraternalismul
creştin). A te situa în continuare în
parametrii conceptuali ai democraţiei însemna aşadar a te subsuma,
cu titlul diferenţei specifice, uneia
dintre „şcolile” existente. Or Karl
Marx şi Friedrich Engels doreau să
acrediteze doctrina comunistă ca
gen proxim, nu ca diferenţă specifică în teoria politică europeană,
aşa încât au avansat conceptul nou
al dictaturii proletariatului, acreditat
tot pozitiv, dar nu prin drepturile
cetăţeneşti, ci prin necesitatea evoluţiei istorice care antrena subsecvent inclusiv drepturile cetăţeneşti.
Capitolele III şi IV din Manifestul
partidului comunist, despre diferitele orientări socialiste şi „partidele
de opoziţie” din epocă, sunt concludente pentru acest demers de individualizare ideologică şi politică. O
individualizare care începea de altfel din interiorul „stângii” hegeliene,
în cadrul căreia Karl Marx susţinea
inversarea materialistă a metodei
maestrului, în sensul că orice critică
democratică a statu quo-ului trebuia
să pornească de la realitate, nu de la
idee. Corespondenţa lui consemnează această preocupare în care miza
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politică se îmbina cu cea teoretică,
îndeosebi împotriva aşa-numiţilor
„liberi”, al căror hegelianism conducea către concluzii democratice
„burgheze” sau anarhiste (Marx
către Arnold Ruge la Dresden, 30
noiembrie 1842)31. Conceptul dictaturii proletariatului, încadrat teoriei
materialiste a istoriei, era de natură
să marcheze distanţele doctrinare în
interiorul grupării şi faţă de terţi.
În motivaţia demersului „jurnalistic” polemic şi provocator se discerne şi componenta subiectivă a
prometeismului romantic al epocii,
mai ales la tânărul Karl Marx, cel
care îi scria la un moment dat lui
Jenny von Westphalen cum „arunca
cu dispreţ mănuşa în obrazul lumii”
– prin ale cărei ruine avea să se
plimbe îmbătat de victorie, simţindu-se egalul Creatorului32. Dincolo
de aerul prezumţios al unei atare declaraţii, ea reflecta convingerea mai
largă potrivit căreia prin cunoaştere
omul reuşea să schimbe lumea, întro procesualitate prin care de la existenţă (Sein) se ajungea la conştiinţă
(Bewusstsein), iar de la conştiinţă la
existenţa conştientă (bewusste Sein),
care însemna a fi nu doar în sine, ci
şi pentru sine33.
Evident, chiar şi în ipostaza ei
„democratică”, dictatura proletariatului nu se identifica decât până la
un punct cu democraţia liberală.
Aveau în comun voinţa majorităţii
ca sursă a puterii şi maniera deliberativă de adoptare a deciziilor, dar
se deosebeau în privinţa atitudinii
faţă de minoritate. În timp ce liberalismul era preocupat de garantarea

dreptului la existenţă al minorităţii
până la ultima sa unitate, adică individul – care trebuia protejat de
„tirania majorităţii” –, marxismul îşi
propunea să elimine legislativ minoritatea marilor capitalişti. Democraţia liberală reprezenta (cât de autentic sau nu, e altă discuţie) o
structură de interese plurale, pe când
dictatura proletariatului traducea
împrejurarea polarizării sociale între
minoritatea exploatatoare şi majoritatea exploatată. În primul caz societatea era întrevăzută ca ansamblu
autoreglabil şi statul ca arbitru instituţional supraclasial, iar în cazul al
doilea societatea era interpretată ca
sistem al contradicţiilor obiective şi
statul ca expresia lor politică. Sunt
conţinute aici problematici precum
natura şi exerciţiul libertăţii individuale, rolul regulator al pieţei şi
relaţionarea spaţiului civil cu spaţiul
politic. Sub toate aceste aspecte
marxismul suportă o critică substanţială din partea liberalismului, ca de
altfel şi din partea anarhismului şi a
fascismului, bineînţeles din unghiurile specifice fiecărei doctrine. Prin
urmare, nu e nevoie să-i fie atribuite
înţelesuri pe care nu le-a avut, în
sensul identificării sale esenţiale cu
leninismul şi cu politica totalitară
din ţările „socialismului real”.
Nu este însă mai puţin adevărat
că imprecizia termenului „dictatura
proletariatului” a fost de la bun
început susceptibilă să genereze
confuzii, cu atât mai mult cu cât
astfel de formulări emblematice se
reţin şi se colportează uşor, fără a se
mai observa conţinutul propriu-zis
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al conceptului. Din punct de vedere
„mediatic”, invocarea dictaturii proletariatului a fost aşadar un succes,
dar din perspectiva acurateţei intelectuale a percepţiei a fost mai degrabă o soluţie îndoielnică. Inteligibil în contextul cultural occidental, îndeosebi în cel german –
impregnat de caracterul paradoxal al
metodei dialectice –, conceptul a
fost păstrat formal şi resemnificat
sub aspectul fondului în culturile cu
un simţ critic mai puţin dezvoltat, în
care predomina emotivitatea mani-

heistă. Numai într-o asemenea cultură Nikolai Buharin a putut să identifice Manifestul partidului comunist drept „evanghelia revoluţiei”,
impregnând viziunii pozitive a marxismului înclinaţia apocaliptică a
spiritului rus. Interpreţii, însă, au a
decela esenţa de aparenţă şi afirmaţia doctrinară de tezismul propagandistic. Nu e vorba de a împărtăşi
concepţia marxistă ci de a o înţelege
în autenticitatea ei, fără confuzii şi
denaturări.
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INDIVID ŞI STAT ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ
Să umplem casele de copii!
Campaniile pronataliste şi scrisorile-invitaţie, 1966-1974
(Let’s fill our homes with children!
Pronatalist campaign and letters of invitation. 1966-1974)
Mioara ANTON
Abstract. At the middle of the 1960s, communist Romania changed its
demographic policy through special legislation which limited the numbers of
abortions and divorces. Explained as consequence of economic and
demographic conditions at that time, this legislation meant brutal intrusion by
the communist power into the private life of its citizens. Romanian society had
different reactions to this new regulations. According to official propaganda,
many people agreed with the politics of the party concerning the birth rate and
expressed their support by inviting Nicolae Ceausescu to attend weddings and
baptism festivities. Behind the propaganda, the economic and social realities
were different, many families being forced to live in difficult conditions. The
main problems claimed by those who criticized the anti-abortion legislation were
the deficiency of living spaces, the shortage of food, the high prices for goods
and precarious medical aid. In time, the effects of anti-abortion legislation were
disastrous for Romanian society and the propaganda apparatus was not
interested in proving popular enthusiasm through letters of invitation, which
explains their disappearance from the archives by the middle of the 1970s.
Keywords: The Abortion Law; Letters of invitation; Ceausescu’ regime;
Reproductive policies; Pronatalist campaign; Pronatalist state intervention.

„Ne-o cere aceasta poporul
nostru. Poporul nostru şi patria
noastră“1. Îndemnul lansat de
Zaharia Stancu, la 23 septembrie
1966, în ziarul „Scânteia”, era un
semnal că viaţa românilor urma să

ia o nouă întorsătură. Ritmul scăzut
al naşterilor, incidenţa crescută a
avorturilor, numărul mare al divorţurilor, abandonul familial şi celibatul, ameninţau pe termen lung
fundamentele morale ale societăţii
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comuniste. „Egoismul tinereţii“
urma să se subordoneze datoriei cetăţeneşti de a naşte2, instituită ca
atare odată cu publicarea decretului
referitor la întreruperea cursului
sarcinii (2 octombrie 1966)3.
Transformată în politică de stat,
creşterea natalităţii s-a tradus prin
amestecul abuziv al puterii comuniste în intimitatea propriilor cetăţeni. Pentru stimularea procesului
erau anunţate reduceri de impozite,
construirea de noi grădiniţe, creşe, şi
case de copii şi, nu în ultimul rând,
acordarea unei indemnizaţii lunare
de 1000 lei femeilor care urmau să
nască cel de-al treilea copil (la stimulentele financiare intrau alocaţiile
şi premiile). Totodată, încălcarea
prevederilor decretului se pedepsea
cu amenzi, condamnări la locul de
muncă, închisoare de la 1 la 3 ani
sau închisoare corecţională4. Propagandistic, măsura era anunţată ca un
pas important pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă (locuinţe, creşe,
indemnizaţii).
Realităţile cotidiene, mai ales
cele economice, nu susţineau această propagandă a bunăstării. La
mijlocul anilor ’60, putem vorbi de
o redresare economică, cu efecte
directe asupra nivelului de trai al
populaţiei, şi de o stabilitate instituţională, prin diminuarea terorii şi
relaxarea ideologică. Naţionalismul,
dezvoltat prin opoziţia publică faţă
de Uniunea Sovietică, a fost un factor important pentru atingerea unui
consens între partid şi societate. Dar
toate aceste elemente pozitive în
relaţia dintre putere şi societate nu
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au fost suficiente, în opinia mea,
pentru atingerea unor indici reali de
performanţă. Strategiile haotice ale
industrializării, precum şi consecinţele colectivizării, nu au condus la o
îmbunătăţire reală şi de substanţă a
nivelului de trai al populaţiei, modernizarea societăţii româneşti fiind
încă un vast şantier. Cu siguranţă că
nivelul de trai era sensibil îmbunătăţit în comparaţie cu anii ’50, dar
fenomenele negative au continuat să
persiste, chiar dacă regimul le-a
prezentat ca fiind simple accidente
de parcurs. Industrializarea şi dezvoltarea de noi centre urbane au fost
o prioritate a politicilor economice
ale regimului după 19655, populaţia
fiind supusă, în consecinţă, unor noi
experimente, politica pronatalistă
fiind unul dintre ele6.
Realitatea demografică de la mijlocul anilor ’60 nu era deloc încurajatoare pentru obiectivele pe termen
lung ale regimului. Decretul
463/1957, care legalizase avorturile,
condusese la o scădere îngrijorătoare a indicilor demografici,
România situându-se pe unul dintre
ultimele locuri din Europa în privinţa naşterilor. Situaţia era semnalată, în 1965, de Ministerul Sănătăţii
într-un amplu studiu intitulat Unele
probleme privind dinamica sporului
natural al populaţiei din Republica
Socialistă România, prin care se
identificau trei cauze majore pentru
scăderea numărului de naşteri: socio-economice (industrializarea, colectivizarea, urbanizarea, implicarea
femeilor în producţie); socialculturale (accesul la educaţie, creş-
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terea nivelului de instruire, diminuarea influenţei factorului religios)
şi demografice (scăderea numărului
de căsătorii, creşterea divorţurilor,
migraţia şi avorturile)7. Pentru redresarea natalităţii, documentul recomanda revizuirea decretului din
1957, prin includerea unor prevederi
medicale şi juridice care să limiteze
în timp ritmul de întrerupere al
sarcinilor8.
Documentul a stat la baza înfiinţării unei comisii speciale (februarie
1966) care a analizat situaţia natalităţii din România şi a propus soluţii pentru îndreptarea situaţiei9. Studiile acestei comisii au fost discutate
în şedinţa Comitetului Politic
Executiv din 2 august 1966. Concluzia finală i-a aparţinut lui N.
Ceauşescu care la sfârşitul şedinţei a
tranşat întreaga chestiune, afirmând
că trebuia pus imediat capăt întreruperilor de sarcină10: „Problema
natalităţii şi a sporului populaţiei
este o problemă pentru care poartă o
răspundere foarte mare partidul
nostru (…). Prin decretul de legalizare a avorturilor noi am legalizat
prostituţia prin avorturi şi prin
îngăduinţa la divorţuri“11.
Creşterea natalităţii şi reducerea
mortalităţii infantile urmau să fie
însoţite de înăsprirea legislaţiei privind condiţiile de obţinere a divorţului. Conform statisticilor, în 1965,
numărul acestora se triplaseră faţă
de 193812. În consecinţă, rata crescută a divorţurilor a intrat şi ea în
atenţia liderilor partidului, politica
pronatalistă fiind direct legată de
noile reglementări referitoare la sta-

tutul familiei. Şedinţa din 2 august a
analizat şi modificările care urmau
să fie aduse Codului Familiei pentru
a fi evitate „libertinajul“, „dezmăţul“, „destrăbălarea“ şi pentru a se
pune la adăpost morala comunistă13.
La numai o săptămână de la emiterea decretului antiavort, presa centrală publica şi modificările referitoare la condiţiile de obţinere a divorţului. Pe lângă îngreunarea procedurilor erau introduse taxe prohibitive care variau între 3000 şi 6000
lei, în funcţie de veniturile lunare
ale reclamanţilor. Taxele de timbru
foarte mari au condus la apariţia
cazurilor de bigamie, concubinaj,
precum şi la creşterea numărului de
copii nelegitimi14.
Pentru adoptarea textului decretului antiavort au fost studiate şi
comparate cifrele demografice din
celelalte ţări comuniste, fiind consultaţi şi specialiştii în domeniu.
Forma finală a decretului a fost stabilită în şedinţa Comitetului Executiv din 27 septembrie 1966 şi conţinea prevederi cu mult mai restrictive în comparaţie cu varianta analizată în august. Modificările legislative ulterioare, cum au fost cele
din 1972 şi 1974, nu au vizat o
relaxare a prevederilor decretului
din 1966, ci au însemnat măsuri
mult mai dure pentru a forţa creşterea natalităţii15. Dacă în primii doi
ani s-au înregistrat rezultate spectaculoase, după 1968, curba natalităţii
a continuat să fie una descendentă.
În urma adoptării decretului creşterea numărului de naşteri aproape
că s-a dublat: 1966, 273 678; 1967,
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527 764; 1968, 526 091; 1969, 465
764; 1970, 427 034; 1971, 400 146;
1972, 388. 34116.
Populaţia a avut nevoie de doi
ani pentru a se acomoda cu noile
realităţi legislative şi pentru a dezvolta strategii de apărare împotriva
imixtiunii statului în viaţa privată.
Din informarea asupra problemelor
medico-sanitare reieşite din scrisorile venite de la populaţie în anul
1969 se constata o creştere a cererilor întreruperilor de sarcină, motivele invocate fiind cele economice,
spaţii locative inadecvate, precum şi
statutul social al petentelor: „Unele
cereri pentru întreruperea unor sarcini au fost adresate de femei necăsătorite, care au arătat că cetăţenii
cu care au întreţinut relaţii, refuză să
le ia în căsătorie şi au motivat că
având copii, mai greu îşi vor putea
realiza un cămin“17.
Regimul a acţionat pentru îndeplinirea obiectivelor politicii pronataliste pe două direcţii: legislativ,
prin modificările decretului din
1966, în sensul accentuării măsurilor coercitive şi punitive, şi instituţional prin afilierea la organismele
internaţionale sau înfiinţarea şi
reactivarea unor noi instituţii care să
ofere argumente ştiinţifice şi
ideologice: Comisia Naţională de
Demografie (înfiinţată în 1971),
Conferinţa Naţională a Femeilor,
Consiliul Sanitar Superior, Colegiul
Medicilor şi Farmaciştilor18.
De subliniat, că România nu a
fost singulară privinţa dezbaterii referitoare la problemele demografice.
Încă de la mijlocul anilor ‘50, la
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nivel internaţional au existat preocupări pentru studierea fenomenelor
demografice în raport cu resursele
existente. Planificarea familială a
fost văzută atât de către statele
occidentale, cât şi de cele în curs de
dezvoltare, ca un mijloc eficient de
limitare a exploziilor demografice19.
Unul dintre cele mai importante
evenimente pentru această dezbatere
a fost organizarea la Bucureşti, în
august 1974, a conferinţei internaţionale consacrată problemelor de
populaţie. Lansarea noţiunii de
„politică demografică“ a venit în
întâmpinarea obiectivelor partidului.
În opinia lui Ceauşescu, odată statuată şi acceptată ideea de politică
demografică la nivel internaţional,
aceasta permitea fiecărui stat să-şi
formuleze propriile politici în conformitate cu interesele naţionale şi
în afara oricăror presiuni a organismelor internaţionale. Aceasta însemna maximizarea creşterii populaţiei, prin intervenţia statului, astfel
încât să existe un număr ideal de
copii atât pentru familie, cât şi
pentru societate. Este de altfel şi
anul când la nivel legislativ s-au
înregistrat revizuiri ale decretului
din 1966, dar nu în sensul relaxării,
ci al adăugării de noi prevederi care
să sporească măsurile de supraveghere şi control.
Situaţia îngrijorătoare a scăderii
natalităţii era pusă şi în discuţia
Conferinţei Naţionale a Femeii, din
iunie 1966, în cadrul căreia, Suzana
Gâdea propunea remedierea deficienţelor legislative prin luarea unor
măsuri sociale, economice şi edu-
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cative care să conducă la creşterea
natalităţii20. Comunicatul publicat la
deschiderea conferinţei, în „Scânteia“, la 23 iunie 1966, anunţa, de
asemenea, creşterea importanţei femeii în societatea socialistă, prin
asumarea statutului de „cetăţeană,
muncitoare şi mamă“, esenţial
pentru făurirea noului şi pregătirea
de noi generaţii: „Societatea noastră
a învestit femeia-mamă cu răspunderi deosebite în educarea tinerei
generaţii, în formarea unor oameni
capabili, cinstiţi, curajoşi, încrezători în viitor, animaţi de profunde
sentimente patriotice şi internaţionaliste“21. Conferinţa anunţa, ca
prioritare, valorificarea calităţilor
femeii şi consolidarea familiei. Legislaţia antiavort a dus atât la reconsiderarea statutului femeii, cât şi
la construirea unei noi imagini care
să se integreze în ansamblul măsurilor revoluţionare de transformare a
societăţii. Dacă în primele două
decenii de guvernare comunistă,
imaginea predominantă a fost cea a
fruntaşelor în producţie, stahanoviste, ţesătoare, cooperatoare, muncitoare, după 1966, acestora li s-a
adăugat o nouă ipostază aceea de
femeie-mamă şi muncitoare, aspirantă la statutul de erou al muncii
socialiste22.
Propaganda pronatalistă a insistat asupra importanţei maternităţii şi
a împlinirii vieţii ca femeie. Numeroase articole au portretizat
imaginea mamelor fericite, cu mulţi
copii, pentru care maternitatea nu
era o povară, ci o sursă de mulţumire. Obligaţia de a da ţării cât mai

mulţi copii nu însemna scoaterea
femeilor din producţie, ci dimpotrivă regimul a restrâns perioada
concediilor de maternitate astfel
încât ele să se întoarcă în câmpul
muncii la numai câteva luni după
naştere.
Articolele educativ/moralizatoare
referitoare la valorile familiei şi
educarea copiilor au început să fie
publicate în „Scânteia“ încă din iulie
196623. Totodată, au apărut articole
critice la adresa celibatarilor sau a
celor care, frământaţi de trăiri existenţiale, refuzau să se încadreze în
producţie. Încet, încet, s-au configurat categoriile împotriva cărora
regimul a declanşat campaniile de
reeducare: celibatarii şi cei care
fugeau, prin divorţ, de constrângerile familiei. Viaţa privată a cetăţenilor a început să capete un alt
sens, fiind subordonată unei cauze
înalte: aceea de a oferi ţării câţi mai
mulţi copii care să constribuie la
împlinirea viitorului socialist. Avantajele finaciare, precum şi propaganda organizată în jurul mamelor
eroine au dat un nou înţeles rolului
pe care fiecare cetăţean îl îndeplinea
în cadrul statului socialist. Interesele
individuale se subordonau intereselor superioare ale comunităţii.
Un prim articol intitulat Celibaterele îşi făcea loc în „Scânteia“ la
10 august 1966, celibatul fiind
identificat ca principal „factor al sterilităţii, al frânării creşterii populaţiei“. Erau prezentate rezultatele
unor studii ştiinţifice care demonstraseră că femeile necăsătorite
erau predispuse la depresie şi
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plictiseală, ceea ce afecta, în consecinţă, şi productivitatea muncii:
„Căsnicia şi maternitatea generează
noi scopuri fundamentale ale existenţei. Reuşita în închegarea unei
familii înseamnă pentru femeie cea
mai sigură şi mai eficace sursă de
împlinire sufletească, de siguranţă şi
stabilitate morală, pe când solitudinea, starea depresivă dată de sentimentul nerealizării, frustrării, nemulţumirii, generează zguduiri interioare. S-a constatat că în rândul
celibatarelor se înregistrează mai
multe cazuri de dereglări nervoase şi
psihice şi chiar că ele sunt mai puţin
apte să participe la viaţa socială în
întreaga ei complexitate. Un studiu
statistic de acum câţiva ani ne arată
că femeile căsătorite câştigă mai
bine decât femeile singure, deşi
acestea din urmă au frământări şi
preocupări mai numeroase privind
starea lor materială la bătrâneţe“24.
În aceiaşi situaţie se găseau şi
cuplurile căsătorite, dar care aleseseră confortul unei vieţi liniştite,
fără copii: „Cercetările noastre au
arătat în mod evident, pe loturi
comparative, că femeile căsătorite
care nu au copii sunt mai expuse
nevrozelor“25.
De la critica celibatului la cea a
avortului şi a divorţului nu a fost
decât un pas. Regimul îşi propusese
să îndrepte obiceiurile de viaţă
nesănătoase pentru viitorul naţiunii,
care se generalizaseră printre cetăţeni. Pentru a acorda o şi mai mare
greutate informaţiilor referitoare la
pericolele care se ascundeau în
spatele deciziei de a întrerupe sar-
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cina, medici renumiţi au fost chemaţi să argumenteze ştiinţific consecinţele grave asupra corpului femeii (dereglări ale ciclului lunar,
îngrăşare progresivă, nevroze, sterilitate parţială sau chiar totală,
incidenţă crescută a tulburărilor
nervoase)26.
Regimul a pătruns în universul
intim al cetăţenilor săi şi a condamnat prin campanii publice divorţurile
şi abandonul familial. „Scânteia“ a
fost la datorie şi a criticat practica
desfacerii căsătoriilor prin simpla
menţiune a „lipsei de afecţiune“.
Din 1966, divorţul a devenit posibil
numai în cazuri excepţionale (sănătate mentală sau emigrare)27. Liderul
partidului a criticat mai ales uşurinţa
cu care activiştii de partid divorţau
pentru a-şi urma calea inimii. Într-o
situaţie dificilă s-a aflat şi Valter
Roman care, în 1970, s-a văzut
nevoit să-şi reclame ginerele,
Nicolae Dinică, actor la Teatrul
„Tănase“, care-şi părăsise soţia
însărcinată fără ca acesta să fie
sancţionat de instanţele partidului
pentru „gravitatea faptelor sale“.
Reîntoarcerea în sânul familiei se
soldase cu un nou abandon, ceea ce
l-a determinat pe Valter Roman să
ceară ajutorul partidului pentru ca
ginerele său să simtă „puterea adevărului comunist“: „Cred că ar fi
necesar şi, totodată, în conformitate
cu statutul partidului, punerea în
discuţia organizaţiei de bază a
teatrului al acestui membru de partid, care joacă teatru în viaţă şi duce
viaţă într-un teatru unde corupţia şi
descompunerea morală a ajuns, se
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vede, la un asemenea grad încât nu
mai consideră necesară nici măcar
reprobarea unor asemenea acte care
vin în totală contradicţie cu morala
comunistă“28.
În discuţia publică erau puşi şi
cei care refuzau să-şi plătească pensiile alimentare după pronunţarea
divorţului. Ei intrau în categoria
„părinţilor evazionişti“, care trebuiau urmăriţi şi obligaţi să-şi achite
contribuţiile. Ancheta anunţa de
altfel noi măsuri de control şi limitare a migraţiei populaţiei prin condiţionări referitoare la stabilirea domiciliului şi a angajărilor în alte localităţi29. Propaganda referitoare la
respectarea obligaţiilor familiale şi
îndatoririle parentale amintea de
campaniile desfăşurate în Uniunea
Sovietică de la mijlocul anilor ’30 30.
Regimul atrăgea atenţia că
emanciparea prin modernizare şi
accesul la educaţie nu însemnau
abandonarea valorilor familiale.
Dimpotrivă, căsătoriile de lungă durată, cimentate prin naşteri, erau
esenţiale pentru stabilitatea socială
şi pentru evitarea degenerării morale. Familia devenise o problemă de
stat, întreaga politică a reproducerii
concentrându-se asupra acesteia.
Era un teritoriu pe care partidul îşi
propusese să-l cucerească şi să-l
subordoneze. Familia însemna relaţiile monogame, heterosexuale, care
se potriveau cu viziunea de organizare a societăţii imaginate de regim31. Intervenţia masivă a statului
în intimitatea familiei evidenţiază
măsuri şi practici care au avut consecinţe directe atât asupra normelor

sexuale, cât şi asupra politicilor de
gen32. Statutul femeilor în societatea
comunistă a fost sensibil schimbat
atât la nivel de discurs, cât şi de
practică, emanciparea prin naştere
deschizându-i drumul către economia planificată. Femeia socialistă
era parte a societăţii comuniste,
pentru Ceauşescu ea fiind în egală
măsură cetăţean şi membru de partid33. Ascensiunea pe scena publică
a Elenei Ceauşescu de la începutul
anilor 70 explică această nouă ipostază a femeii în comunism.
Pentru Ceauşescu, răspunderea
faţă de societate însemna în primul
rând întemeierea unei familii şi procrearea de urmaşi. La deschiderea
anului universitar, din octombrie
1972, acesta declara că partidul nu
putea rămâne indiferent la ceea ce
se întâmpla în familie, dar mai ales
la obiceiul tinerilor de a se căsători
şi descăsători: „Desigur, este viaţa
lor personală, dar societatea întotdeauna s-a ocupat şi trebuie să se
ocupe de viaţa personală a oamenilor“34. Mecanismele de control au
vizat în primul rând sporirea stării
de vulnerabilitate prin hărţuiri administrative cum ar fi retrogradările,
amenzile, concedierile. Sentimentul
de nesiguranţă i-a obligat pe cetăţeni
să-şi ordoneze viaţa privată astfel
încât intruziunea regimului să fie cât
mai limitată. Treptat, graniţa dintre
sfera publică şi cea privată a devenit
insesizabilă, prin această teamă
difuză întreţinută permanent fie prin
mijloacele de informare (presă, radio), fie prin ameninţările administrative.
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Societatea a reacţionat diferit
faţă de aceste noi reguli de supraveghere şi control. În vreme ce unii
se angajau să lupte pentru „traducerea măsurii în viaţă“35, alţii propuneau, prin scrisori anonime, reînfiinţarea caselor de toleranţă pentru
a fi împiedicată apariţia unor
comportamente sociale inadecvate:
„Unii cetăţeni susţin că restricţiile
existente în legătură cu întreruperea
cursului sarcinii ar putea avea consecinţe negative asupra unor adolescenţi, studenţi, militari, văduvi etc.
ducând la practicarea actelor de perversiune şi inversiune sexuală. În legătură cu aceasta, se sugerează ca
măsură de remediere, înfiinţarea
caselor de toleranţă“36.
Criticii „măsurilor înţelepte“ au
acuzat lipsa spaţiilor locative, cuantumul scăzut al salariilor în comparaţie cu preţurile, asistenţa sanitară
precară, precum şi absenţa unei strategii coerente care să stimuleze, pe
termen lung, creşterea natalităţii. În
primele luni de la publicarea decretului, până în decembrie 1966, reacţiile societăţii s-au tradus prin expedierea către Consiliul de Miniştri,
Consiliul de Stat, Consiliul Naţional
al Femeilor, Ministerul Justiţiei şi
redacţia ziarului „Scânteia“ a peste
600 de scrisori prin care se propuneau măsuri de adaptare a prevederilor legislative la situaţia economică a populaţiei37. Din perspectiva
scrisorilor, regimul trebuia mai întâi
să rezolve problema aprovizionării
populaţiei cu produse alimentare de
bază, să desfiinţeze cartelele pentru
pâine şi să realizeze o balanţă co-
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rectă între preţuri şi salarii38. O
anonimă din Bucureşti semnala că
decretul indignase populaţia lipsită
de mijloace de existenţă, copleşită
acum de obligativitatea de a naşte
patru copii: „Cu salariul actual nu se
poate hrăni un om, dar să mai
crească 3-4 copii. Alimentele şi în
special îmbrăcămintea sunt foarte
scumpe în raport cu salariul care în
medie este de 800-900 lei lunar. Cu
salariul pe două luni, fără să mănânce, se poate cumpăra numai un
costum de haine“39.
Au existat şi voci care au cerut
anularea decretului şi intervenţia
Ministerului Sănătăţii pentru promovarea metodelor contraceptive,
altele decât chiuretajul. Într-o scrisoare adresată Ministerului Sănătăţii, Ion Lăzărescu, fost ziarist din
Orăştie, arăta că „amestecul statului
la «popoul» femeilor tinere rămâne
prea dur şi va avea urmări nedorite
prin reînvierea unor practice empirice mult mai primejdioase şi imposibil de oprit“40.
În perspectiva creşterii numărului de copii, se impunea şi o revizuire a sistemului de învăţământ
prin creşterea numărului de creşe şi
grădiniţe şi, implicit, a cadrelor
necesare pentru astfel de instituţii41.
De asemenea, şi sistemul medical
trebuia adaptat noilor reglementări
prin creşterea numărului de maternităţi, a cadrelor specializate şi prin
îmbunătăţirea condiţiilor din spitale.
În spatele propagandei, îngrijorarea populaţiei era una reală. În
dezbtaerea publică pe care regimul a
lansat-o cu privire la necesitatea
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creşterii natalităţii, societatea a
încercat să negocieze condiţiile
noului contract, dar a căzut în capcana jocului transparenţei şi presupusei disponibilităţi spre dialog pe
care partidul a regizat-o cu deosebită abilitate în primii ani ai guvernării Ceauşescu. Acest joc al transparenţei puterii şi fundamentarea
deciziilor pe aşa-zisul suport al
majorităţii populare au stat la baza
capitalului de imagine pe care liderul partidului l-a acumulat până în
momentul august 196842.
Vocile critice şi nemulţumite de
asaltul statului în sfera vieţii private
au fost acoperite de aparatul de propagandă, care s-a străduit să probeze
prin reprezentaţia scrisorilor-invitaţie suportul popular. Entuziaştii,
într-o solidaritate deplină socialemoţională, se angajau să îndeplinească planul de patru copii şi să
asigure, astfel, viitorul luminos al
patriei socialiste. Bucuria naşterii
unui nou copil nu ar fi fost deplină
dacă ea nu era împărtăşită şi de
secretarul general. În consecinţă, la
scurtă vreme de la publicarea decretului, scrisorile-invitaţie adresate lui
Nicolae Ceauşescu s-au revărsat
către Secţia Scrisori şi Audienţe a
Comitetului Central.
Muncitori „fără cultură înaltă“,
ţărani muncitori, cooperatori, studenţi, absolvenţi de liceu, doreau ca
secretarul general să se bucure alături de ei atunci când se căsătoreau
sau li se năşteau copiii. Retorica oficială a rezonat cu tiparele tradiţionale ale familiei româneşti şi a sensibilizat resorturile paternaliste.

Indiferent de regiunea din care proveneau, ele au respectat un tipar în
care era detaliată situaţia petenţilor
(numărul copiilor existenţi, starea
economică şi locativă, informaţii
despre starea de sănătate a membrilor familiei)43. În cele mai multe
dintre cazuri, scrisorile veneau din
mediul rural sau din centrele
industriale, de la cetăţeni cu un grad
de instrucţie scăzut, alfabetizaţi sau
cel mult maiştri calificaţi la locul de
muncă. Cei mutaţi în centrele
industriale reproduceau comportamentele şi tiparele zonelor rurale din
care proveneau. Situaţia materială a
acestor familii era precară, dar
regimul a fost mai puţin interesat de
nivelul de trai al populaţiei, cât mai
ales de creşterea numărului de cetăţeni indiferent de condiţiile în care
aceasta se producea. Politica pronatalistă a deschis drumul către generalizarea abandonului infantil în
orfelinate şi case de copii, cu consecinţe foarte grave pe termen
lung44. Arhivele nu păstrează adeziuni ale bucuriei trimise din partea
familiilor cu un grad de instrucţie
ridicat (studii superioare) şi, de asemenea, cu un standard al vieţii sporit. Conform unui raport general al
scrisorilor-invitaţie, în perioada
1966-1973, 4.395 de familii doriseră
ca familia Ceauşescu să participe la
petrecerile de botez sau căsătorie45.
Pentru a-l sensibiliza, unii îşi botezau copiii cu numele Nicolae, sau
organizau petrecerile în preajma
zilei de 26 ianuarie. Ioan Stoicoi,
fochist la depoul CFR din Simiria, îl
anunţa pe Ceauşescu că, la 7
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ianuarie 1968, i se născuse cel de-al
patrulea copil, invitându-l la ceremonia de botez: „Stimate tovarăşe
secretar general vă rugăm să ne
scuzaţi de îndrăzneala de a apela direct la dvoastră şi să nu interpretaţi
că am fi vrut prin aceasta să beneficiem de ceva sau să vă punem la
încercare întrucât ştim că sunteţi cel
mai încercat fiu al nostru, al
poporului (…). În cazul în care vreţi
să veniţi în mod secret vă vom
spune Naşul de la Deva (…). Vă
rugăm să nu consideraţi o josnicie
deoarece noi suntem poporul de care
niciodată să nu vă sfiiţi, noi vă considerăm direct părinte, frate şi fiu
iubit şi dacă sunteţi pentru noi,
pentru tradiţiile strămoşeşti şi româneşti, vom fi gata oricând să dăm ce
avem mai scump, la nevoie sângele,
viaţa“46. Pentru a fi şi mai convingători, unii pretindeau că naşul de
botez li se arătase în vis în persoana
lui Nicolae Ceauşescu, ceea ce sporea responsabilitatea acestuia de a
participa la eveniment47.
Şi Alexei Curcubetă, metalurgist
din Hunedoara, tată a 12 copii, pe
care dorea să-i crească „spre folosul
statului, în orice ramificaţii de
producţie“, îl invita pe Ceauşescu
să-i boteze ultimul născut, ca o
recunoaştere a efortului său de a
construi societatea socialistă48.
Pentru Gheorghe Mateiaş, macaragist din Reşita, dezamăgirea provocată de naşterea celei de-a patra
fiice, Elena, s-ar fi diminuat dacă
secretarul general ar fi acceptat să-i
fie oaspete la petrecerea de botez:
„Sunt tată a patru fetiţe, ultima fetiţă

26

e născută de câteva zile. Dacă aş fi
avut un băiat (şi cât am dorit!) i-aş fi
pus numele de Nicolae, numele
conducătorului nostru drag, dar tot
fetiţă a fost. Am îndrăznit să-i pun
numele d-voastră, Elena. E un omagiu adus unei familii care luptă în
primele rânduri pentru viitorul
României noastre“49. Stela Lupu din
Timişoara surprindea printr-o cerere
mai puţin obişnuită în noianul invitaţiilor standard ajunse la Secţia
Scrisori şi Audienţe, aceea ca la
nunta fiicei sale, naşii să fie Tito şi
Ceauşescu: „Rugămintea mea este
ca împreună cu tov. Tito, conducătorul republicii iugoslave, să fiţi
naşii copiilor mei“50.
Au fost şi situaţii, puţine ce-i
drept, în care Nicolae Ceauşescu a
participat la nunţi şi botezuri, spre
bucuria imensă a celor care îl invitaseră. „Scumpul năşic“ era pentru
fini un frate bun, tătă iubitor, părinte
protector. În majoritatea cazurilor
însă, Comisiile judeţene şi locale
erau instruite să trimită cadouri şi
ajutoare băneşti familiilor numeroase, aflate de cele mai multe ori la
limita subzistenţei51.
Raportul referitor la scrisorile
invitaţie trimise liderului partidului
în prima parte a anului 1967 consemna că cele mai multe dintre scrisori veneau din mediul rural, din
partea familiilor cu mulţi copii
(media 10-15): „În general nu se
răspunde tuturor cetăţenilor care au
scris, ci, numai în cazurile când din
cuprinsul scrisorilor rezultă că petiţionarii solicită şi rezolvarea altor
probleme ca: repartizarea locuinţei,

Individ şi stat în România comunistă

încadrări în muncă, acordarea unor
ajutoare materiale, înscrierea copiilor la creşe şi cămine şi alte probleme“52. Pentru a veni în sprijinul
familiilor numeroase, se recomanda
acordarea de „ajutoare materiale
excepţionale“, stabilirea unor indemnizaţii lunare pentru familiile cu
mai mult de cinci copii şi, de asemenea, răsplătirea mamelor eroine
cu o indemnizaţie permanentă, indiferent de situaţia materială a familiei.
Scrisorile-invitaţie probează loialitatea şi adeziunea celor mai mulţi
dintre petenţi pentru care dialogul,
fie chiar şi mediat cu liderul partidului, însemna că vocea lor era
auzită. Pe termen lung, însă, efectele
decretului antiavort au fost dezastruoase, iar aparatul de propagandă
nu a mai fost interesat de spectacolul scrisorilor-invitaţie venite din
partea „poporului condamnat la naştere“, ceea ce explică şi dispariţia
acestora din dosarele de corespondenţă ale Secţiei Scrisori şi Audienţe
începând cu mijlocul anilor ’70.
În ce măsură, N. Ceauşescu se
dorea sau nu „conducătorul unei
mari mulţimi de oameni“, dacă ar fi
să ne referim la informaţiile care

apar în memoriile lui Alexandru
Bârlădeanu53 sau Dumitru Popescu54
referitoare la acest capitol, rămâne o
întrebare deschisă. Credem că situaţia economică şi planurile de
perspectivă privind industrializarea
au cântărit mult mai mult în luarea
acestei decizii. Ceauşescu se afla
abia la începutul carierei sale de
lider al partidului, cultul personalităţii nefiind încă articulat. Ca orice
lider comunist a avut această tentaţie a puterii absolute, însă referirile
celor doi memorialişti le interpretez
mai degrabă ca explicaţii târzii pentru derapajele din anii ’80. O măsură
luată pe fondul unei situaţii de criză,
justificată de strategiile de dezvoltare a economiei şi a nevoii de creştere reală a indicelui demografic, s-a
transformat ulterior într-un adevărat
mecanism de control şi teroare a
societăţii româneşti. În anii ’80,
menţinerea decretului, înăsprirea
sancţiunilor şi pedepselor, precum şi
deteriorarea calităţii vieţii au creat
grave dezechilibre sociale soldate cu
creşterea numărului de copii abandonaţi şi instituţionalizaţi, mortalitate infantilă şi decese ca urmare a
avorturilor ilegale.

Note
∗

1

2

Cercetător
ştiinţific
principal,
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“,
Academia Română.
Zaharia Stancu, „Tradiţia caselor
pline de copii”, în Scânteia, 23
septembrie 1966.
Din 1977, neîndeplinirea acestei
îndatoriri a fost sancţionată prin

3

obligativitatea ca fiecare persoană
care îndeplinise vârsta de 25 de ani
şi nu avea copii, indiferent de statutul marital, să plătească o contribuţie lunară (taxa pe celibat).
În preambulul articolului, publicat
în „Scânteia“, la 2 octombrie, se
sublinia că „întreruperea cursului
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sarcinii reprezintă un act cu grave
consecinţe asupra sănătăţii femeii şi
aduce mari prejudicii natalităţii şi
sporului natural al populaţiei“. Întreruperile de sarcină erau posibile în
cazuri de invaliditate psihică, fizică,
senzorială, rezultat al violului sau
incestului, limita de vârstă de peste
45 de ani, născuse deja patru copii,
boli ereditare şi stare de pericol,
care ameninţa viaţa femeii. Într-un
amplu articol de pe prima pagină
erau enumeratele măsurile preconizate pentru încurajarea creşterii
natalităţii. Vezi În sprijinul familiilor cu copii, pentru creşterea
natalităţii şi îmbunătăţirea continuă
a ocrotirii mamei şi copilului.
Publicarea legii a fost însoţită şi de
modificarea Codului Penal, fiind
instituită pedeapsa pentru tentativa
de avort: „Pericolul social deosebit
al avortului şi consecinţele grave de
ordin medical şi demografic şi social pe care le generează au impus
ca instigatorii, complicii şi favorizatorii să fie pedepsiţi la fel ca şi
autorii. Pentru acelaşi motiv va fi
sancţionată şi tentativa de avort“.
„Scânteia“, 2 octombrie 1966.
Vezi Direcţiile de dezvoltare a
României socialiste în următorii
cinci ani enunţate în timpul Congresului al IX-lea, Ceauşescu considerând industrializarea o premisă esenţială a dezvoltării construcţiei socialiste. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 19-24 iulie
1965, Bucureşti, Editura Politică,
1965, p. 34 şi urm.
Legalizarea avortului în RPR s-a
realizat odată cu adoptarea Decretului nr. 463/1957, însoţită şi de
modificarea Codului Penal, prin
care se stabilea că întreruperile de
sarcină puteau fi făcute la cerere,

7

8

9

10
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fiind supuse sancţiunilor numai
acele cazuri care se realizau în afara
instituţiilor medicale şi de către persoane necalificare. Un decret asemănător fusese emis şi în Uniunea
Sovietică, în 1955, în condiţiile în
care indicii economici indicau
reevaluarea politicii demografice şi
necesitatea ajustării resurselor economice la nivelul populaţiei.
Florin S. Soare, Reglementarea accesului la avort şi contracepţia modernă
în România comunistă, 1945-1989, în
Politica pronatalistă a regimului
Ceauşescu. O perspectivă comparativă, vol. 1, coord. Corina Doboş, Iaşi,
Polirom, 2010, p. 116.
Măsurile juridice vizau limitarea
avorturilor realizate în afara instituţiilor medicale, în vreme ce reglementările sanitare prevedeau instituirea unei comisii medicale care să
avizeze sau nu cererea de întrerupere a sarcinii. Ibidem.
Din comisie făceau parte reprezentanţi ai Comitetului de Stat al
Planificării, ministerelor Finanţelor,
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale,
Învăţământului, Justiţiei, Comitetului de Cultură şi Artă, Comitetului
de Stat pentru Muncă şi Salarii,
Direcţiei Centrală de Statistică,
Consiliului Central al Sindicatelor şi
ai Comitetului Naţional al Femeilor.
Ibidem, p. 117.
Apud Florin S. Soare, Reglementarea accesului la avort…, p. 128.
Documentul analizat în şedinţa din 2
august, Studiul privind situaţia natalităţii în România, a fost considerat
de Ceauşescu mult prea permisiv şi
a avut ca rezultat schimbarea din
funcţie a ministrului Sănătăţii,
Voinea Marinescu.
Apud Liviu Marius Bejenaru, Relaţia dintre creşterea demografică şi
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dezvoltarea economică în timpul regimului communist. Între propaganda oficială şi realităţile cotidiene, în
„Caiete CNSAS“, nr. 3/2009, p. 202.
În evoluţia legislaţiei referitoare la
reglementarea politicii de reproducere Gail Kligman identifică trei
etape: 1966-1973, 1974-1984 şi
1984-1989, în Politica duplicităţii.
Controlul reproducerii în România lui
Ceauşescu, Bucureşti, Humanitas,
2000, pp. 58-82; Liviu Marius
Bejenaru, op. cit., p. 204; Lavinia
Betea, „Interzicerea avorturilor
(1966-1989) ca fapt de memorie
socială”, în Viaţa cotidiană în
comunism, coord. Adrian Neculau,
Iaşi, Polirom, pp. 244-263.
Au existat mai multe discuţii referitoare la înăsprirea condiţiilor de obţinere a divorţului, Ceauşescu pronunţându-se pentru limitarea numărului
acestora. Florin S. Soare, Familia,
căsătoria şi divorţul între ideologia
comunistă şi pronatalism, în Politică şi societate în epoca Ceauşescu
(coord. Florin S. Soare), IICCMER,
Iaşi, Polirom, 2013, p. 167 şi urm.
„Informare asupra abaterilor cadrelor de partid“, 31 iulie 1971, în
ANIC, Fond CC al PCR, Secţia
Cancelarie, dosar 172/1971, fila 10.
La începutul anilor ‘70, societatea a
început să resimtă presiunea şi
constrângerile pe care regimul le
exercita asupra familiei şi vieţii private. Rapoartele scrisorilor indicau
tot mai multe propuneri care vizau
modificarea decretelor referitoare la
divorţ (779/1966 şi 680/1969). În
nota din 12 iunie 1972, întocmită de
Secţia Scrisori şi Audienţe a CC al
PCR, se semnala că „în cuprinsul
scrisorilor, cetăţenii au relatat că datorită actualei reglementări a divorţului se găsesc în situaţii foarte gre-
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16
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le, întrucât neputînd să continue
convieţuirea în cadrul căsătoriei şi
nici să divorţeze ca urmare a procedurii complicate a desfacerii căsătoriei, a taxei mari de timbru, care le
depăşesc posibilităţile de plată, sunt
siliţi să accepte starea de concubinaj
cu o serie de probleme şi consecinţe,
printer care şi situaţia copiilor
rezultaţi din «căsătoria nelegitimă»“. ANIC, Fond CC al PCR,
Secţia Cancelarie, dosar 171/1972,
filele 263-268.
Prima dintre modificări a vizat
vârsta până la care erau admise
avorturile, de la 45 la 40 de ani (în
1985, se va reveni la 45), iar cele
din 1974 au accentuat şi mai mult
rolul represiv al legislaţiei anti-avort
prin implicarea sporită a cadrelor
medicale, Miliţiei şi Procuraturii în
monitorizarea şi controlul populaţiei
feminine adulte. Întreruperea sarcinii era posibilă numai după ce se
obţinea acordul reprezentanţilor
Procuraturii şi Ministerului de
Interne. Florin S. Soare, Reglementarea accesului la avort…, pp. 140-145.
Liviu Marius Bejenaru, op. cit.,
p. 206. Pentru evoluţia natalităţii şi
incidenţa avorturilor în 1970 vezi
analiza Institutului Naţional de Statistică, Întreruperi de sarcină în
1970. Conform acesteia, de la apariţia decretului, avorturile scăzuseră
de patru-cinci ori faţă de anul 1970.
În 1970, comisiile medicale refuzaseră 1735 cereri pentru întreruperea
sarcinii. ANIC, Fond CC al PCR,
Secţia Cancelarie, dosar 155/1971,
filele 91-95.
„Informare privind unele problem
medico-sanitare desprinse din scrisorile adresate conducerii partidului,
în perioada 1.I.-31.XII. 1969“, în
ANIC, Fond CC al PCR, Secţia

29

POLIS

18

19

20
21
22

23

30

Cancelarie, dosar 189/1969, filele
95-96.
Pentru evoluţia practicilor şi instituţiilor vezi Politica pronatalistă a
regimului Ceauşescu…, vol. II,
coord. Luciana M. Jinga, Florin S.
Soare, Iaşi, Polirom, 2011.
Gail Kligman, Politica duplicităţii…, p. 18. Pentru comparaţie vezi
şi studiul referitor la motivaţiile
interzicerii avortului în Uniunea
Sovietică odată cu emiterea unei
legi speciale în noiembrie 1920. S.
Gross Solomon, The demographic
argument in Soviet debates over the
legalization of abortion in the
1920’s, în „Cahier du Monde Russe
et Soviétique“, vol. 1/1992, pp. 59-75.
Liviu Marius Bejenaru, op. cit., p. 202.
Conferinţa naţională a femeilor, în
„Scânteia“, 23 iunie 1966.
Decoraţiile aveau mai multe gradaţii
„mamă eroină“, pentru naşterea şi
creşterea a 10 sau mai mulţi copii,
„Gloria maternă“, pentru naşterea şi
creşterea a nouă copii, şi „medalia
maternităţii“, pentru naşterea şi
creşterea a şase copii. Vezi şi
ancheta publicată în „Scânteia“, la
20 noiembrie1966, sub titlul Femeia
mamă şi muncitoare. Ce se întreprinde pentru a asigura o concordanţă între îndatoririle familiale şi
cele din producţie?
Viaţa de familie şi conduita copiilor
au intrat în atenţia anchetelor organizate de ziar. „Ziua cotidiană“ a
părinţilor inclusă în rubrica „Cuvântul cititorului“ critica comportamentul defectuos al părinţilor, de la
practicile curente cotidiene (oferirea
de bacşiş sau traficul de influenţă) la
grija excesivă şi, în consecinţă, la
supraevaluarea capacităţilor intelectuale ale copiilor. Concentrarea
efortului educaţional numai pentru
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25

26

accesul în învăţământul superior
dezechilibra pregătirea pentru alte
profesii. Ancheta deschidea, de altfel, drumul către critica parazitismului şi a neasumării răspunderilor sociale. „Ziua cotidiană“ a părinţilor
în „Scânteia“, 5 iulie 1966. Vezi şi
anchetele „Ce voi fi?“ (11 iulie) şi
„Pedagogia părinţilor“ (25 iulie).
Natalia Stancu, „Celibatarele”,
Scânteia, 10 august 1966.
Apud Gail Kligman, Politica duplicităţii…, p. 139. Vezi şi articolul
semnat de Al. Andriţoiu, „Prietene
de ce nu ai copii?”, în Scânteia, 2
noiembrie 1966.
„Întreruperile de sarcină sunt deosebit de dăunătoare (…). Chiar în mâinele cele mai experimentate operaţiunile acestea repetate pot avea
urmări dintre cele mai neplăcute.
Procesul natural al fluxului lunar
diminuându-se treptat până la dispariţie şi provocând o slabă regenerare
a celulelor specifice duce la o serie
de tulburări ca: dureri articulare,
îngrăşare progresivă, migrene, palpitaţii, insomnii, instabilitate nervoasă şi altele“. Prof. emerit dr. N.
Const. Stanca, „Întreruperea sarcinii
şi consecinţele ei”, Scânteia, 10
septembrie 1966. Ecourile la articol
au fost publicate în ediţia din 16
septembrie, urmate la 19 septembrie
de un alt articol tematic Binefacerile
maternităţii, semnat de dr. Henriette
Ciortoloman. Maternitatea ajuta femeia să se dezvolte armonios, fortifica organismul, se îmbunătăţeau digestia, respiraţia, circulaţia şi vindeca chiar şi accneea şi eczemele:
„Dispar durerile de cap, teama, oboseala, complexele fizice şi psihice“.
Pentru responsabilizarea medicilor
vezi şi acad. Şt. Milcu, Medicul şi
responsabilitatea lui faţă de gene-
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raţiile viitoare (ediţia din 22 octombrie 1966), Dan Alessandrescu,
Medicul, sfătuitor şi îndrumător al
familiei (ediţia din 25 octombrie
1966), dr. docent G. Stroescu, Legile armoniei organismului uman
(ediţia din 1 noiembrie 1966).
Vezi şi ancheta referitoare la incidenţa cazurilor de divorţ, dar mai
ales a motivelor acestora, publicată
în „Scânteia“, la 21 noiembrie 1966,
sub titlu Şi, după aceea, aţi fost mai
fericit? În aceeaşi categorie intra şi
avertismentul din ediţia din 29
noiembrie, Apăraţi-vă familia! Divorţul nu e numai ultima filă a unui
dosar – ci prima filă a altora:
„Divorţul nu e un capitol închis. El
acţionează implacabil şi după aceea,
constituind tocmai prin aceasta un
grav act antisocial“. Cazurile „părinţilor evazionişti“ erau reluate periodic în presa centrală, ceea ce indică
o incidenţă crescută a abandonului
familial. Vezi şi „Ce ar trebui întreprins pentru îngrădirea abandonului
familial?”, în Scânteia, 18 aprilie 1967.
ANIC, Fond CC al PCR, Secţia
Cancelarie, dosar 143/1970, filele
157-158.
În 1968, Ministerul de Interne propunea menţionarea în buletinul de
identitate a obligativităţii plăţii pensiei alimentare. „Informare cu unele
probleme ale activităţii organelor de
Justiţie, Procuratură, MAI şi MFA
sesizate prin scrisori şi audienţe în
cursul anului 1968, conducerii partidului“, în Ibidem, dosar 234/1968,
fila 41. Secţia Scrisori şi Audienţe
înregistra scrisoarea lui Marin
Sterea din Braşov care propunea noi
reguli pentru instituţia căsătoriei şi a
condiţiilor de obţinere a divorţului.
Pe lângă introducerea obligatorie a
logodnei înainte de căsătorie, acesta
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sugera înfiinţarea pe lângă consiliile
locale a unui birou care să avizeze
căsătoriile, divorţurile şi conflictele
familiale. În opinia sa, divorţul
trebuia interzis prin lege. Ibidem,
dosar 188/1966, filele 12-124.
Pentru consecinţele legislaţiei antiavort în societatea sovietică, precum
şi pentru măsurile referitoare la
abandonul familial şi responsabilitatea parentală vezi Sheila Fitzpatrick,
Everyday Stalinism. Ordinary Life in
Extraordinary Times: Soviet Russia in
the 1930, Oxford University Press,
1999, pp. 143 şi urm; David L.
Hoffmann, Annette F. Timm, Utopian
Biopolitics: Reproductive Policies,
Gender Roles, and Sexuality in Nazi
Germany and the Soviet Union, în
Beyond Totalitarianism. Stalinism and
Nazism Compared, ed. Michael Geyer
and Sheila Fitzpatrick, Cambridge
University Press, 2009, pp. 110-111.
Pentru comparaţie a se vedea David
L. Hoffmann, Stalinist values. The
Cultural Norms of Soviet Modernity,
1917-1941,
London,
Cornell
University Press, 2003, pp. 89-90.
Ibidem, p. 108.
Gail Kligman, Politica duplicităţii…, p. 141. Pentru politicile de
gen din Uniunea Sovietică de la
mijlocul anilor ’30 vezi şi Gail
Warshofsky Lapidus, Women in
Soviet Society: Equality, Development,
and Social Changes, în Stalinism,
ed. David L. Hoffmann, Blackwell
Publishing, 2003, pp. 217-235.
Apud Gail Kligman, Politica
duplicităţii…, p. 62.
Vezi şi Nota Secţiei Scrisori şi
audienţe din 13 ianuarie 1967 în
care se preciza că numărul scrisorilor de mulţumire referitoare la
măsurile luate pentru întărirea familiei şi creşterea natalităţii erau într-o
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creştere continuă. Familia Moga, din
regiunea Bistriţa, se angaja să devină o familie model „pentru înfăptuirea măreţelor idealuri ale societăţii şi poporului“. ANIC, Fond CC
al PCR, Secţia Cancelarie, dosar
198/1967, fila 47.
Ibidem, dosar 181/1966, filele 66, 68.
„Notă cu unele probleme desprinse
din scrisori privind aplicarea decretului nr. 770/1966 pentru reglementarea cursului sarcinii“, în Ibidem,
filele 65-67. Cele mai frecvente critici priveau cuantumul salariilor şi
lipsa spaţiilor locative. Ca urmare a
acestor critici, s-a propus construirea de noi locuinţe mai ales în
mediul urban şi distribuirea acestora
familiilor numeroase sau tinerilor
căsătoriţi. Raportul semnala şi existenţa unui număr însemnat de scrisori cu „conţinut pronografic şi
injurios“.
Ibidem, fila 69.
Ibidem, fila 80.
Apud Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu…, vol. I, p. 321.
La cinci ani de la instituirea decretului, regimul nu reuşise să rezolve
problema creşelor şi grădiniţelor cu
cămin. Vezi „Informare cu privire la
unele probleme de învăţământ rezultate din scrisorile adresate conducerii partidului în cursul anului
1971“. Numai pentru Bucureşti se
înregistraseră peste 8000 de cereri
pentru înscrierea în grădiniţe şi
creşe. Din ancheta realizată în
Bucureşti şi Braşov că cererile depăşeau considerabil spaţiile existente.
ANIC, Fond CC al PCR, Secţia
Cancelarie, dosar 167/1971, fila
187, 203-204.
Într-o perioadă relativ scurtă de
timp, noul lider se impusese în
conştiinţa publică ca apărător al
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legalităţii şi dreptăţii. Măsurile interne – instituirea conducerii colective, votarea unei noi Constituţii,
proiectul de reformă administrativă,
modificarea Codului Penal, reorganizarea Securităţii, regândirea politicii faţă de minorităţile naţionale –,
precum şi cursul politicii externe au
consolidat eşafodajul puterii personale. Pentru Ianoş Fazekaş, alegerea
lui Nicolae Ceauşescu în fruntea
partidului, dar mai ales Congresul al
IX-lea deschideau perioada fericirii
depline în partid. În opinia sa, măsurile luate de noul secretar erau o
garanţie sigură pentru respectarea
normelor de funcţionare ale partidului. Stenograma şedinţei plenare a
CC al PCR din zilele de 24-25 octombrie 1968, Ibidem, 179/1968, fila 106.
Rapoartele referitoare la scrisorile
invitaţie sunt disparate şi nu s-a
reuşit decât o identificare parţială a
acestora. Conform unei sinteze realizată de Secţia Scrisori şi Audienţe
în primul semestru al anului 1968,
se înregistraseră 276 de invitaţii,
cele mai multe fiind trimise din
Bihor, Maramureş, Satu-Mare,
Mureş, Cluj, Sălaj şi Timiş: „Majoritatea celor ce s-au adresat conducerii partidului au arătat că au un
număr mare de membri în familie,
sunt pensionari de invaliditate şi au
solicitat sprijin pentru rezolvarea
unor probleme legate de întreţinerea
familiilor lor“. Ibidem, dosar
244/1968, fila 147.
Anica Bratu din Baloteşti, Panciu,
şi-ar fi dorit ca Ceauşescu să-i boteze cel de-al 11-lea copil. Ancheta
socială a scos la iveală faptul că
cinci dintre cei 11 copii erau distribuiţi la casele de copii din Focşani
şi Galaţi. Comitetul judeţean îi acordase pe lângă cei 1000 de lei „primă
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de naştere“, şi un ajutor de 2000 de
lei şi bunuri materiale. Cazul nu era
singular, cele mai multe dintre familiile cu mulţi copii, găsindu-se în
aceiaşi situaţie. Vezi scrisorile invitaţii la oficierea acordării numelui
noilor născuţi, căsătoriilor şi mulţumirile reunite în ANIC, Fond CC al
PCR, Secţia Cancelarie, dosar
240/1968, dosar 199/1967.
Ibidem, dosar 157/1974, filele 2-3.
„Referat privind rezolvarea scrisorii
tov. Stoicoi Ioan din comuna Băcia,
adresată tov. Nicolae Ceauşescu cu
rugămintea de a participa la botezul
fiului său“, în Ibidem, dosar
240/1968, filele 15-18.
Ibidem, fila 271.
Textul complet al scrisorii în Ibidem,
dosar 199/1967, vol. I, fila 48.
Ibidem, fila 220.
Ibidem, dosar 201/1967, fila 160.
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În cazul familiei Stancu Gheorghe
din comuna Prejmer, raionul Sfântu
Gheorghe, consiliul local a acordat
ajutoare constând bani, lemne de
foc, alimente şi haine. Ibidem, dosar
199/1967, fila 174.
În cazul în care nu exista o descriere
a situaţiei materiale a familiei care
adresa invitaţia, scrisoarea era clasată. Informare a Secţiei Scrisori şi
Audienţe a CC al PCR din 23 martie
1967, în Ibidem, dosar 198/1967,
filele 6-11.
Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu
despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu.
Convorbiri, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 1997, p. 195.
Dumitru Popescu, Un fost lider
comunist se destăinuie: „Am fost
cioplitor de himere“, Bucureşti,
Editura Expres, f.a., p. 307.
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Conferinţa Mondială a Populaţiei, Bucureşti 1974.
Semnificaţii politice
(World Population Conference, Bucharest 1974. Political
Meanings)
Cezar STANCIU
Abstract. In 1974, the United Nations organized the first inter-governmental
conference dedicated especially to problems of population and demography.
Apart from technical issue involved, the conference represented yet another
manifestation of disagreements between the industrialized countries, on one
hand, and the underdeveloped or developing countries. The first group argued
that overpopulation was a major risk as the Earth did not have sufficient
resources to feed the ever-growing population and birth control measures were
required. The latter group disagreed with this perspective and claimed that
population issues could be solved only by the development of the poor countries.
Development, argued this group of countries, had to be insured by a
restructuring of the international economy and more financial assistance from
the developed countries. This paper examines Romania’s position in this context,
analyzing how the regime in Bucharest tried to balance between foreign
constraints such as its obligation as host country to remain neutral, its effort to
build bridges to the underdeveloped or developing countries thus trying to tacitly
evade it international status of Warsaw Pact member and gain acceptance in the
Group of 77. The World Population Conference in 1974 is a conclusive case
study for Romania’s foreign policy after the Soviet-American détente of 1972.
Keywords: Romania, United Nations, development, population, conference.

În august 1974, oraşul Bucureşti
a fost gazda celei mai importante
întâlniri la nivel guvernamental iniţiată de Organizaţia Naţiunilor Unite
de la crearea sa şi dedicată special
problemelor populaţiei. În contextul
decolonizării şi a importanţei sporite
pe care problemele dezvoltării lumii

a treia le-au dobândit în dezbaterile
politice internaţionale după al doilea
război mondial, populaţia s-a impus
ca o tematică în sine la nivelul
ONU. Printre aspectele care provocau preocupare în cadrul structurilor specializate ale Naţiunilor
Unite se numărau în primul rând
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suprapopularea specifică multor ţări
asiatice şi în general creşterea
populaţiei la nivel global, ceea ce
ridica în mod deosebit problema
hrănirii a ceea ce mulţi considerau a
fi excesul de populaţie; în al doilea
rând, condiţiile de viaţă mizere din
lumea a treia atrăgeau atenţia asupra
necesităţii unei îmbunătăţiri rapide a
condiţiilor de educaţie şi sănătate
din aceste ţări.1 Progresul în problemele educaţiei şi sănătăţii era
considerat de analişti ca fiind esenţial pentru rezolvarea problemei
suprapopulării însă acesta nu putea
fi decât parte componentă a problemelor generale ale dezvoltării
lumii a treia.
Problemele populaţiei au reprezentat şi înainte de 1974 subiectul
unor întruniri internaţionale organizate sub auspiciile Organizaţiei
Naţiunilor Unite, însă aceste întâlniri au avut loc la nivel de experţi în
domeniul demografiei, economiei,
sociologiei, medicinei ş.a.m.d.,
capacitatea de decizie a acestora
fiind deosebit de limitată. Aceste
reuniuni aveau mai degrabă un
caracter de analiză, fiind circumscrise sferei ştiinţifice şi limitânduse la a elabora recomandări. Prima
dintre acestea a avut loc la Roma în
1954 iar cea de-a doua la Belgrad în
1965.2 Reuniunea de la Bucureşti
din 1974 a avut un caracter interguvernamental, fiind astfel prima de
acest gen.
Decizia convocării unei asemenea conferinţe a fost luată de Consiliul Economic şi Social al ONU în
1970, urmând a reuni guverne şi
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instituţii specializate ale Naţiunilor
Unite cu intenţia de a elabora un
plan general de măsuri în privinţa
populaţiei. Aspectele care ocupau
un rol central în preocupările Consiliului Economic şi Social erau
reprezentate de dinamica demografică în a doua jumătate a secolului al
XX-lea, corelaţia dintre creşterea
populaţiei Terrei şi resursele naturale existente, relaţia dintre problemele populaţiei şi dezvoltarea economico-socială precum şi elaborarea
unor politici sau programe destinate
problemelor populaţiei în lumea a
treia.3 În vederea evenimentului,
ONU a declarat anul 1974 drept
„Anul Populaţiei”. Conferinţa de la
Bucureşti a fost precedată de numeroase întâlniri pregătitoare, cu caracter regional, care au avut loc pe mai
multe continente, în special în ţări
subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Astfel era recunoscut în mod
implicit faptul că problemele populaţiei erau direct legate de cele
privind dezvoltarea lumii a treia.4
Din acest punct de vedere, una
dintre problemele cele mai acute de
pe agenda conferinţei era cea a asistenţei financiare din partea ţărilor
dezvoltate pentru programele de
dezvoltare destinate ţărilor lumii a
treia. Încă din al şaselea deceniu al
secolului al XX-lea economistul
argentinian Raúl Prebisch a atras
atenţia asupra faptului că liberalizarea comerţului internaţional nu
făcea decât să perpetueze starea de
subdezvoltare a ţărilor sărace, revitalizând astfel dezbaterile teoretice
de origine marxist-leninistă privind
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imperialismul.5 În 1964 a fost înfiinţată Conferinţa Naţiunilor Unite
pentru Comerţ şi Dezvoltare, o
structură ONU care avea ca scop să
identifice soluţii şi să promoveze
politici prin care să îmbunătăţească
accesul ţărilor în curs de dezvoltare
la investiţii şi pieţe internaţionale
astfel încât decalajele de dezvoltare
între lumea industrializată şi lumea
a treia să poată fi reduse.
Aceste dezbateri s-au intensificat
la începutul anilor 70, în cadrul a
ceea ce a rămas cunoscut drept
„dialogul Nord-Sud”. Conferinţa
Populaţiei de la Bucureşti avea loc
la scurt timp după ce Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite adoptase deja, în mai 1974, o declaraţie
care chema la instituirea unei noi
ordini economice internaţionale
prin care să fie create noi posibilităţi
de dezvoltare pentru ţările sărace,
inclusiv prin asistenţă financiară din
partea ţărilor bogate.6 Diverse forme
de asistenţă prin programe destinate
populaţiei – fie în domeniul educaţiei, fie în domeniul sănătăţii – se
derulau deja prin agenţiile ONU sau
independent de către ţările dezvoltate, însă acestea erau considerate
insuficiente.7 Majoritatea ţărilor
subdezvoltate sau în curs de dezvoltare doreau nu doar creşterea
cuantumului unor asemenea programe de asistenţă, ci şi o reformă
radicală, structurală, a circuitelor
economice şi comerciale mondiale,
astfel încât ţările lumii a treia să
beneficieze de şanse în plus pentru
a-şi depăşi subdezvoltarea. Practic,
în vederea Conferinţei Mondiale a

Populaţiei, principiul pe care ţările
subdezvoltate sau în curs de dezvoltare căutau să-l impună – sau a
cărui recunoaştere să o obţină din
partea ţărilor dezvoltate – era că
acestea aveau o responsabilitate
directă faţă de problema dezvoltării
ţărilor sărace. De altfel, ca în
întreaga problematică a „dialogului
Nord-Sud”, acesta continua să
rămână subiectul unor divergenţe
serioase.

Interesul special al regimului
de la Bucureşti pentru problemele populaţiei şi dezvoltării
Apropierea României de ţările
lumii a treia a fost unul dintre reperele constante ale politicii sale externe după 1964. România stabilise
deja relaţii cu multe dintre aceste
ţări anterior momentului 1964, începând cu perioada „dezgheţului”
hruşciovist, însă acestea nu ocupau
la momentul respectiv un rol important în ansamblul comerţului exterior şi politicii externe. Divergenţele
româno-sovietice – pentru care 1964
reprezintă un reper doar convenţional, dar util altminteri – au jucat
un rol de seamă în eforturile regimului de la Bucureşti de a identifica
parteneri politici şi economici în
afara blocului comunist, situaţie în
care ţările subdezvoltate sau în curs
de dezvoltare au devenit treptat
obiectul unor iniţiative politice de
anvergură iniţiate de partea română,
în special după accederea lui N.
Ceauşescu la putere.8
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În acest context, trebuie menţionat faptul că dezvoltarea relaţiilor
economice cu ţările lumii a treia
precum şi sprijinul politic şi financiar pentru mişcările de eliberare
naţională din spaţiul extraeuropean
a reprezentat o trăsătură specifică a
politicii externe a tuturor statelor
socialiste din Pactul de la Varşovia.
Această apropiere a fost iniţiată
după moartea lui Stalin, N.S.
Hruşciov impunând „democraţiilor
populare” să identifice noi parteneri
comericiali în ţările subdezvoltate
sau în curs de dezvoltare şi încercând totodată să concureze penetraţia economică şi politică occidentală în ţările recent decolonizate
sau aflate în curs de decolonizare.9
L. Brejnev a continuat acest curs iar
numeroase state socialiste mai puternic industrializate, precum RDG
sau Cehoslovacia, au identificat
pieţe de desfacere în ţări de pe alte
continente.
Cu toate acestea, politica externă
a României s-a diferenţiat în primul
rând prin raţiunile care au călăuzit-o.
Dacă celelalte state socialiste vedeau o asemenea apropiere în termenii identificării unor noi pieţe de
desfacere pentru producţia lor
industrială iar din punct de vedere
politic în termenii unui front comun
anti-imperialist, pentru decidenţii de
la Bucureşti lucrurile au fost mult
mai complexe. Astfel, apropierea de
lumea a treia trebuie încadrată în
contextul divergenţelor româno-sovietice care au căpătat caracter
public în 1962-1964, situaţie în care
partea română a perceput depen-
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denţa economică prea strânsă de
blocul comunist drept o vulnerabilitate.10 În perioada 1962-1964,
liderul sovietic N.S. Hruşciov nu se
ferise să lanseze chiar ameninţări
voalate în această privinţă.11
Apropierea de ţările lumii a treia
a fost motivată în final de aceleaşi
raţiuni care au determinat apropierea de occident: încercarea de a
identifica parteneri în afara CAER
pentru a reduce astfel vulnerabilitatea României la presiunile pe care
Moscova le putea exercita. Multiplicarea partenerilor economici şi politici din afara blocului comunist ar fi
oferit României – aşa cum s-a şi
întâmplat în final – un plus de vizibilitate externă, reputaţia şi prestigiul care ar fi putut descuraja eventuale presiuni politice, un mai mare
spaţiu de manevră în toate domeniile. De asemenea, trebuie remarcat
faptul că după 1972 când a fost iniţiată destinderea sovieto-americană
prin vizita lui R. Nixon la Moscova
şi semnarea acordului SALT 1,
România a căutat cu insistenţă să-şi
apropie ţările lumii a treia împotriva
a ceea ce percepea drept riscul unui
co-dominium sovieto-american asupra lumii.12
În acelaşi timp însă, identificarea
României cu cauza ţărilor subdezvoltate şi în curs de dezvoltare a fost
încurajată şi de alte raţiuni. Pe de o
parte, existau fonduri disponibile
pentru susţinerea unor programe de
dezvoltare în astfel de ţări, fonduri
de care România putea profita, precum şi facilităţi în privinţa creditării. Pe de altă parte, apropierea de
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occident se lovise destul de devreme
de obstacolele reprezentate de Piaţa
Comună şi protecţionismul vamal al
acesteia, dar şi de barierele vamale
pe care le ridicau majoritatea ţărilor
dezvoltate – motiv pentru care
România a militat energic pentru
obţinerea „clauzei naţiunii celei mai
favorizate” din partea Statelor
Unite, de pildă.13 Din aceste motive,
pentru a-şi asigura succesul politicii
sale de dezvoltare a relaţiilor în
afara blocului comunist, România
era direct interesată de reforma relaţiilor economice internaţionale şi de
întreaga problematică a dezvoltării
în general. În acest sens, este cunoscut faptul că diplomaţia românească
a depus eforturi majore pentru a
obţine recunoaşterea statutului de
ţară în curs de dezvoltare, deşi partenerii săi din Pactul de la Varşovia
şi mai ales Uniunea Sovietică nu au
agreat aceste iniţiative, considerând
acest statut ca fiind incompatibil cu
cel de ţară socialistă.
În anii imediat premergători
Conferinţei Mondiale a Populaţiei,
România îşi intensificase în mod
semnificativ iniţiativele de apropiere
faţă de ţările subdezvoltate sau în
curs de dezvoltare, probabil şi sub
impactul dialogului sovieto-american iniţiat în 1972. Astfel, în 1972,
N. Ceauşescu a efectuat un lung
turneu în mai multe ţări africane, iar
un an mai târziu a repetat experienţa
în ţările Americii Latine, fiind primele iniţiative româneşti de asemenea proporţii.14 Acestea erau primele vizite ale unui şef de stat
român în aceste ţări şi, pentru multe

dintre acestea, Ceauşescu era primul
lider al unei ţări membre a Pactului
de la Varşovia care le vizita.
De asemenea, în mai 1974,
România s-a numărat printre promotorii activi ai Declaraţiei Adunării
Generale a Naţiunilor Unite privind
instituirea unei Noi Ordini Economice Internaţionale, principiile
respective fiind incluse chiar şi în
Programul Partidului Comunist
Român adoptat în noiembrie 1974,
la Congresul al XI-lea. Conform
acestuia, promovarea principiilor
unei noi ordini internaţionale reprezenta una din priorităţile activităţii
internaţionale a partidului, care se
exprima în favoarea eliminării barierelor şi restricţiilor comerciale,
pentru stabilirea unui raport just
între preţurile materiilor prime şi
cele ale produselor industriale,
pentru raporturi echitabile între
monedele naţionale ş.a.m.d. Programul PCR stabilea o relaţie directă între progresul economic global şi egalizarea nivelului de dezvoltare al tuturor ţărilor; de asemenea, Programul punea starea de
subdezvoltare a unor ţări pe seama
exploatării economice a celorlalte.15
Prin aceste poziţii, România atrăgea
atenţia asupra responsabilităţii care
revenea ţărilor bogate în susţinerea
dezvoltării ţărilor sărace, raliindu-se
astfel fără mari rezerve la argumentele invocate de ţările subdezvoltate
sau în curs de dezvoltare în întreaga
dezbatere internaţională privind problemele dezvoltării.
Astfel, organizarea Conferinţei
Mondiale a Populaţiei la Bucureşti
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era încă un indicator al hotărârii
României de a se implica activ în
dezbaterile privind Noua Ordine
Economică Internaţională revendicând pentru sine statutul de ţară în
curs de dezvoltare. Demersurile în
această direcţie reprezentau însă o
nouă frondă adusă Moscovei, o
direcţie politică distinctă de cea a
celorlalte ţări socialiste din Pactul
de la Varşovia şi deseori aflată chiar
în contradicţie cu aceasta. Raţiunile
care stăteau la baza politicii
României faţă de ţările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, aşa
cum au fost explicate anterior, au
ieşit din nou în evidenţă în cadrul
lucrărilor Conferinţei Mondiale a
Populaţiei de la Bucureşti, eveniment care a prilejuit aşadar o nouă
manifestare de „independenţă” din
partea României.
Importanţa acordată de România
evenimentului reiese şi din insistenţa cu care diplomaţia română a
încercat să asigure o reprezentare la
nivel cât mai înalt la Bucureşti.
Comitetul Naţional Român pentru
Pregătirea Conferinţei Mondiale a
Populaţiei, constituit special în acest
scop sub conducerea lui Mircea
Maliţa, sublinia într-o notă adresată
conducerii de partid şi de stat la
începutul lunii iunie 1974 faptul că:
„printre obiectivele principale urmărite de ţara noastră la Conferinţa
mondială a populaţiei, se situează,
în primul rând, înscrierea acestei
reuniuni guvernamentale în ansamblul acţiunilor care să conducă la
aşezarea relaţiilor internaţionale pe
baze noi”.16 Din acest punct de
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vedere, Comitetul recomanda ca
Ministerul Afacerilor Externe să iniţieze acţiuni prin intermediul oficiilor diplomatice pentru a convinge
guvernele ţărilor participante să asigure o reprezentare la nivel cât mai
înalt, chiar la nivelul şefului de
guvern sau de stat.17
România a avut ocazia să-şi facă
cunoscute punctele de vedere în
cadrul structurilor specializate ale
ONU de la New York, în etapa
pregătitoare conferinţei. Discuţiile
din Comisia ONU pentru Populaţie
au evidenţiat clar faptul că acţiunea
era una promovată de ţările subdezvoltate şi în curs de dezvoltare cu
scopul de a defini o strategie pe termen lung în problemele dezvoltării.
România s-a plasat fără ezitare de
partea acestui grup cu ocazia discuţiilor pregătitoare privind una dintre
cele mai importante tematici, cea
privind corelaţia dintre creşterea
populaţiei mondiale şi resursele
naturale existente. Statele Unite, de
pildă, alături de alte ţări industrializate, s-au exprimat în favoarea
unor forme de controlare a natalităţii
în baza argumentului conform căruia resursele naturale ale Terrei
erau insuficiente pentru a susţine
creşterea populaţiei.18
România s-a opus acestui punct
de vedere, susţinând, alături de alte
ţări în curs de dezvoltare, că problema creşterii populaţiei trebuie
tratată diferenţiat în funcţie de ţară.
Politicile demografice, mai susţinea
România, trebuiau adaptate circumstanţelor fiecărei ţări fără amestec
din afară. În schimb, partea română
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a insistat în favoarea faptului că
creşterea populaţiei putea fi susţinută în primul rând prin rezolvarea
problemei alimentaţiei, care nu ţinea
atât de mult de mediul natural cât de
condiţiile economice internaţionale.
Îmbunătăţirea cooperării economice
internaţionale, abolirea condiţiilor
discriminatorii pentru ţările sărace
în comerţul internaţional, precum şi
dezvoltarea economică a ţărilor sărace erau instrumentele care puteau
asigura rezolvarea problemei alimentaţiei, susţineau diplomaţii
români.19
O notă elaborată de Comitetul
român reţinea faptul că în cadrul
dezbaterilor care au avut loc la New
York pentru pregătirea Conferinţei,
URSS nu insistase în mod special ca
ţările socialiste să-şi coordoneze poziţiile în problemele generale ale
populaţiei. Pe lista ţărilor cu care
Comitetul român – condus de altfel
de un proeminent diplomat al epocii
– recomanda să aibă loc consultări
în mod special erau nominalizare
Uniunea Sovietică, Iugoslavia şi
China, ceea ce exprima la fel de
limpede orientarea românească în
această problematică.20
O consultare a ţărilor Pactului de
la Varşovia a avut loc totuşi, cu
puţin timp înainte de întrunirea de la
Bucureşti. Între 11-12 iulie 1974,
delegaţii din partea ţărilor socialiste
s-au reunit la Sofia pentru a se consulta pe marginea tematicilor Conferinţei Mondiale a Populaţiei, întâlnirea evidenţiind coincidenţa punctelor de vedere în cea mai mare
parte a cazurilor. Toate ţările parti-

cipante au fost de acord cu faptul că
problemele populaţiei trebuiau tratate diferit în funcţie de fiecare ţară,
că exista o legătură strânsă între
problemele generale ale dezvoltării
şi cele ale populaţiei şi au fost de
acord că reuniunea de la Bucureşti
avea un pronunţat caracter politic.
Sovieticii, est-germanii şi bulgarii
au susţinut totodată că vor căuta să
se opună oricărei încercări a ţărilor
industrializate de a-şi diminua responsabilitatea pentru problema dezvoltării ţărilor sărace, iar bulgarii au
propus în acelaşi timp o mai strânsă
colaborare între ţările socialiste pe
teme privind populaţia.21 Era limpede faptul că Moscova vedea evenimentul în termenii luptei dintre
socialism şi capitalism la nivel mondial, pe când România, în mod distinct, prefera să vadă lucrurile în
termenii unei confruntări între ţările
bogate şi restul lumii, alăturându-se
altfel unui grup diferit de state faţă
de ceea ce se numea în general
„comunitatea statelor socialiste”.

Lucrările Conferinţei Mondiale a Populaţiei (19-30 august
1974)
Conferinţa Mondială a Populaţiei
a fost precedată de un alt eveniment
de anvergură, respectiv întrunirea
organizaţiilor de tineret din mai
multe ţări ale lumii care a discutat
aceleaşi tematici referitoare la problemele globale ale populaţiei,
adoptând şi un apel adresat guvernelor participante la conferinţă.
Evenimentul a fost organizat de
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către Uniunea Tineretului Comunist
şi a reunit cu precădere organizaţii
de tineret din ţări comuniste şi ţări
subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, având deci un pronunţat caracter anti-imperialist.
La acel moment, regimul
Ceauşescu acorda un rol foarte
important tineretului; pe plan intern,
tineretul reprezenta unul dintre
grupurile sociale direct vizate de
„minirevoluţia culturală”, iar pe
plan extern, retorica regimului privind securitatea şi cooperarea în
Europa a inclus referiri largi la rolul
pe care tineretul îl putea juca în
această direcţie.22 Manifestările antiamericane ale tinerilor din Europa
occidentală în contextul războiului
din Vietnam se pare că au convins
regimul Ceauşescu de faptul că, în
condiţiile unei bune mobilizări ideologice, tineretul putea fi folosit în
scopuri anti-imperialiste.23 În planul
politicii externe, regimul Ceauşescu
aprecia la acel moment că mobilizarea tineretului putea servi ca un
factor de presiune asupra guvernelor
pentru atingerea unor scopuri îndreptate împotriva bipolarităţii, a
hegemoniei superputerilor şi a barierelor specifice războiului rece.
Evenimentele din 1968 au ilustrat la
acel moment tendinţele stângiste ale
tineretului european şi N. Ceauşescu
era convins că acestea puteau fi
îndrumate într-o direcţie mai bine
angajată ideologic.
Din acest punct de vedere, reuniunea tineretului şi organizaţiilor de
tineret care a avut loc la Bucureşti
înaintea Conferinţei Mondiale a
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Populaţiei a avut rolul de a ilustra
solidaritatea tineretului cu poziţiile
susţinute de ţările subdezvoltate şi
în curs de dezvoltare, atenţia mare
acordată pe plan internaţional problemelor populaţiei şi dezvoltării
pentru ca în acest fel să se exercite
presiune asupra guvernelor ţărilor
industrializate participante la conferinţă. Astfel, deşi reprezentaţi ai
organizaţiilor de tineret din ţările
dezvoltate au căutat să evite atribuirea unui caracter politic întâlnirii
în favoarea unor dezbateri tehnice,
presiunile din partea celorlalţi participanţi împotriva acestor poziţii au
fost majore. Şi la acest nivel au fost
evidenţiate diferenţele de viziune
dintre ţările dezvoltate pe de o parte,
care se exprimau în favoarea controlului natalităţii, şi restul participanţilor pe de altă parte, care asociau
problemele specifice populaţiei cu
dezvoltarea socio-economică. 24
Întâlnirea a adoptat o declaraţie
care reflecta mai degrabă al doilea
punct de vedere. Declaraţia susţinea
în primul rând că suprapopularea nu
era considerată un pericol care trebuia combătut prin controlul natalităţii, ci problemele care rezultau din
suprapopulare puteau fi rezolvate
doar prin dezvoltarea ţărilor sărace
pentru a spori astfel cantitatea de
alimente disponibilă în lume. În
aceeaşi privinţă, documentul reitera
responsabilitatea ţărilor bogate în
această privinţă, criticând consumul
excesiv din aceste ţări, mai ales în
ceea ce privea alimentele, şi îndemna la limitarea şi controlarea
acestuia pentru evitarea risipei. De
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asemenea, era reiterată ideea de
bază pe care o susţinea România,
precum şi alte state participante, că
politicile demografice şi natalitatea
în mod special reprezentau o problemă internă a fiecărei ţări, care nu
putea fi tratată decât diferenţiat, în
funcţie de condiţiile locale.25
Problema libertăţii de decizie a
fiecărei ţări în privinţa politicilor de
aplicat în problemele populaţiei nu
reprezenta în mod oficial subiectul
unor controverse, însă insistenţa ţărilor dezvoltate pentru discutarea
controlului natalităţii – cu referire
desigur la ţările sărace – ridica îngrijorări cu privire la posibilitatea
elaborării unor reglementări cu caracter internaţional în această privinţă. Conducerea de partid şi de
stat de la Bucureşti urmărea cu mult
interes dezbaterile care aveau loc în
presa internaţională pe această temă.
Erau reţinute în mod special poziţiile exprimate de presa britanică, în
perioada premergătoare organizării
Conferinţei, conform cărora problemele populaţiei la nivel global nu
puteau fi rezolvate pe baze naţionale
înguste, ci doar prin politici aplicate
la nivel global. De asemenea, presa
americană precum şi diverşi oficiali
SUA erau de părere că fără un control al natalităţii nu se putea discuta
de dezvoltare în ţările sărace.26 Asemenea puncte de vedere, popularizate în presa internaţională şi în cadrul ONU, determinau multe ţări,
printre care şi România, să insiste
asupra libertăţii de decizie a fiecărei
ţări în privinţa politicilor demografice.

Lucrările Conferinţei Mondiale a
Populaţiei s-au deschis pe 19 august
1974 la Palatul Republicii cu o cuvântare susţinută de N. Ceauşescu,
preşedintele (din martie 1974)27
Republicii Socialiste România. Prezenţa lui N. Ceauşescu la lucrări a
fost limitată şi inclusiv acoperirea în
presă a evenimentului a avut de
suferit din cauza faptului că acesta
s-a suprapus cu festivităţile dedicatei zilei de 23 august, care – fiind
o aniversare rotundă, de 30 de ani –
au cunoscut un fast deosebit. La
lucrări au participat delegaţii din
partea a 133 de state, 16 instituţii şi
organisme specializate ale ONU, 10
instituţii, agenţii şi organizaţii internaţionale de profil, 12 organizaţii
interguvernamenale. O noutate deosebită pentru acest gen de reuniuni
era participarea mai multor mişcări
de eliberare naţională şi anti-colonială din ţări ale lumii de treia.
Printre oaspeţii de seamă care au
fost prezenţi la Bucureşti cu ocazia
conferinţei s-a numărat şi secretarul
general al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, Kurt Waldheim.28
În discursul susţinut cu ocazia
deschiderii lucrărilor Conferinţei, N.
Ceauşescu a punctat mai ales acele
aspecte care reprezentau o preocupare majoră pentru partea română.
El s-a referit în primul rând la faptul
că fiecare ţară trebuia să-şi elaboreze propriile politici privind populaţia, în mod independent şi fără
amestec din afară, în baza principiului suveranităţii dar şi a diferenţelor care apăreau între ţări şi continente în problemele populaţiei.29 N.
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Ceauşescu a reiterat de asemenea
poziţia cunoscută a României privitoare la problemele creşterii populaţiei şi asigurării necesarului de alimente pe viitor: doar prin dezvoltarea ţărilor sărace şi creşterea producţiei agro-alimentare se puteau
soluţiona aceste probleme, nicidecum prin limitarea natalităţii. Dezvoltarea ţărilor sărace, pe de altă
parte, necesita reaşezarea relaţiilor
economice internaţionale pe noi
baze, care să elimine discriminarea
şi barierele vamale, pe noi raporturi
între preţurile materiilor prime şi
cele ale produselor industriale, cu
alte cuvinte principiile Noi Ordini
Economice Internaţionale, aşa cum
fuseseră acestea formulate în documentul adoptat anterior de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite.30
În cadrul lucrărilor, reprezentanţii ţărilor industrializate au ridicat
într-adevăr problema suprapopulării
şi necesitatea controlării acesteia
prin limitarea natalităţii mai ales în
ţările sărace. În special delegaţii
americani, britanici, suedezi, canadieni, japonezi. vest-germani s-au
referit la două aspecte cu care
România şi partenerii săi informali
din ţările subdezvoltate sau în curs
de dezvoltare nu erau de acord:
perspectiva îngrijorătoare a suprapopulării Terrei în condiţiile existenţei unor resurse limitate şi, de
asemenea, necesitatea corelării programelor şi politicilor privind populaţia la nivel internaţional, chiar
dacă acestea erau concepute pe baza
neamestecului în treburile interne.31
Aceste demersuri au eşuat însă în
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cadrul dezbaterilor, având câştig de
cauză punctul de vedere opus, care a
fost consemnat ca atare în documentele finale ale conferinţei.
Tonul general al acestor documente reflecta poziţiile ţărilor subdezvoltate şi în curs de dezvoltare.
În primul rând, Conferinţa Mondială
a Populaţiei a adoptat un Plan de
Acţiune care recunoştea dreptul
fiecărei ţări de a-şi elabora propriile
politici demografice pe baza suveranităţii şi neamestecului în treburile
interne, precizând totodată că ţările
(guvernele) vor avea în vedere totuşi
impactul global al politicilor lor şi
necesitatea unei coordonări a acestor politici între state, pe de o parte,
precum şi între state şi agenţiile
specializate ale ONU, pe de altă
parte. Fundamentul planului era însă
acela că problemele populaţiei nu
puteau fi soluţionate decât prin dezvoltare, îmbunătăţirea calităţii vieţii
şi asigurarea resurselor alimentare
necesare pe viitor fiind strict dependente de dezvoltarea socio-economică.32 Populaţia, susţinea Planul de
Acţiune, nu putea fi tratată independent de problemele dezvoltării,
iar acest principiu reprezenta o victorie pentru România şi partenerii
săi informali.33

Conferinţa Populaţiei – cadrul
unor controverse politice internaţionale
„Sunt ales preşedinte al Conferinţei mondiale a populaţiei, ţinută
la Bucureşti. Apelez la multă diplomaţie pentru a aplana diferite con-
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flicte ivite în timpul lucrărilor.”34
Aceasta este singura consemnare
referitoare la eveniment care apare
în jurnalul ministrului român de
externe, George Macovescu, ales la
acel moment preşedinte al Conferinţei. Într-adevăr, Conferinţa Mondială a Populaţiei a reflectat fidel
controversele existente la nivel
internaţional într-o serie de chestiuni sensibile precum problema
cambodgiană, Orientul Mijlociu,
problema Vietnamului ş.a. Partea
română a încercat să medieze, să
identifice soluţii de compromis
pentru a asigura succesul întâlnirii,
dar fără a renunţa câtuşi de puţin la
poziţiile sale principiale în toate
problemele aflate în discuţie.
Un subiect care a provocat controverse încă înainte de reunirea delegaţilor a fost participarea Guvernului Revoluţionar Provizoriu din
Vietnamul de Sud. Acesta fusese
constituit în sud în 1969 pentru a
putea participa astfel la negocierile
de pace preconizate a avea loc în
viitor. Acordurile de Pace de la
Paris din 1973, care au pus capăt
implicării americane în Indochina,
au fost semnate inclusiv de Guvernul Revoluţionar Provizoriu, dar
aceasta nu schimba faptul că SUA
au continuat să considere guvernul
legal de la Saigon ca fiind singurul
reprezentant al poporului sud-vietnamez (cel puţin până la căderea
Saigonului în 1975).35 Guvernul
Revoluţionar Provizoriu a continuat
să funcţioneze însă după semnarea
Acordurilor de la Paris şi a căutat să
submineze guvernul de la Saigon,

inclusiv pe plan internaţional, cu
sprijinul ţărilor comuniste. Acesta a
primit un sprijin major din partea
Chinei, dar şi a statelor Pactului de
la Varşovia, şi a revendicat dreptul
de a participa la Conferinţa Mondială a Populaţiei ca reprezentat al
poporului sud-vietnamez, eventual
alături de guvernul legal.
Poziţia României în aceste circumstanţe a fost dificilă. China,
Uniunea Sovietică, ţările socialiste,
precum şi numeroase ţări nealiniate
precum Algeria, s-au exprimat cu
putere în favoarea participării Guvernului Revoluţionar Provizoriu la
conferinţă, iar România susţinea la
rândul său acest lucru. Fiind însă
vorba de o reuniune ONU, partea
română nu putea trece peste faptul
că entitatea respectivă nu era membră a Naţiunilor Unite şi, mai mult
decât atât, numeroşi membri influenţi ai organizaţiei se opuneau participării sale, cum era cazul cu SUA.
În lunile premergătoare Conferinţei,
diplomaţia română a iniţiat o serie
de demersuri pe lângă guvernele
participante cu scopul de a sonda
punctele de vedere ale acestora cu
privire la participarea Guvernului
Revoluţionar Provizoriu la reuniunea de la Bucureşti, dar şi cu
intenţia implicită de a face lobby
pentru aceasta.36 Rezultatele n-au
fost încurajatoare însă: deşi nimeni
nu se opunea în principiu invităţii
unei delegaţii a Guvernului Revoluţionar Provizoriu la Conferinţă –
fapt care rămânea la latitudinea ţării
gazdă – participarea sa cu drepturi
depline la eveniment nu era dorită
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de unele state. Guvernele ţărilor
socialiste s-au declarat de acord cu
participarea, China insistând chiar
pe lângă partea română pentru a
face toate eforturile în acest sens.
Cu toate acestea, cum era probabil
de aşteptat, Statele Unite n-au
acceptat acest compromis. Oficialii
americani au arătat că din punctul
lor de vedere, acceptarea participării
unui număr de mişcări de eliberare
naţională fusese o concesie suficientă din punctul de vedere al
Washington-ului şi nu se putea
merge mai departe în această
direcţie.37
În aceste condiţii, partea română
la abţinut de la iniţierea unor demersuri oficiale în această direcţie, continuând însă contactele neoficiale pe
această temă chiar şi după deschiderea lucrărilor. În semn de protest
faţă de neparticiparea Guvernului
Revoluţionar Provizoriu la Conferinţă, delegaţia chineză a refuzat să
facă parte din Biroul Conferinţei,
deşi conform practicilor internaţionale membrii Consiliului de
Securitate al ONU erau de regulă
aleşi în asemenea poziţii. În urma
unor consultări între români, sovietici şi iugoslavi s-a decis ca problema participării Guvernului Revoluţionar Provizoriu să nu fie ridicată
în plen, deoarece un vot împotrivă
ar fi fost în detrimentul acestuia.38
În cursul lucrărilor, mai multe
delegaţii reprezentând ţări comuniste, dar şi delegaţia algeriană, au
ridicat problema invitării Guvernului Revoluţionar Provizoriu, exprimându-şi regretul faţă de absenţa
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acestuia. Delegaţia algeriană a apreciat absenţa guvernului Revoluţionar Provizoriu drept o încălcare
a Acordurilor de la Paris din 1973,
care recunoscuseră acestei entităţi
drepturi egale cu guvernul legal de
la Saigon. Aceste intervenţii au
determinat o reacţie din partea
guvernului Vietnamului de Sud care
a declarat că aşa-zisul Guvern
Revoluţionar Provizoriu nu putea fi
considerat un guvern propriu zis
deoarece nu îşi exercita controlul
asupra unui teritoriu anume şi că
aceasta rămânea o problemă internă
a Vietnamului de Sud.39 În cursul
acestei intevenţii însă, delegaţii
ţărilor socialiste au părăsit sala în
semn de protest, aşa cum solicitase
anterior delegaţia Vietnamului de
Nord.40 România a continuat să fie
reprezentată desigur de George
Macovescu, care era preşedintele
Conferinţei.
Deşi partea română a evitat să
intre în dispute pe această temă, poziţia sa a fost în mod vizibil favorabilă Guvernului Revoluţionar Provizoriu.
Preşedintele
George
Macovescu a iniţiat în mai multe
rânduri consultări cu ţările socialiste
şi cu ţările nealiniate care susţineau
cauza Guvernului Revoluţionar
Provizoriu pentru a se pune de acord
asupra celei mai potrivite strategii
de a susţine interesele acestuia.
Macovescu l-a încurajat pe delegatul algerian să redacteze o declaraţie
din partea ţărilor nealiniate prezente
la Bucureşti prin care se formula un
protest faţă de neparticiparea
Guvernului Revoluţionar Provizoriu
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sud-vietnamez şi a convocat de
asemenea şi Biroul Conferinţei în
mod special pentru a discuta această
problemă.41 Astfel, fără a renunţa la
poziţia de mediator care-i revenea
preşedintelui, acesta a facilitat totuşi
orice fel de demers care favoriza
interesele comuniştilor vietnamezi.
Cu toate acestea, rezultatele n-au
fost favorabile. Comisia de verificare a deplinelor puteri ale delegaţiilor participante a decis la 28
august să accepte mandatul delegaţiei sud-vietnameze care reprezenta guvernul de la Saigon. China
şi Uniunea Sovietică au protestat în
cadrul comisiei, dar în faţa opoziţiei
celorlalţi membri au acceptat situaţia cerând doar să fie consemnat
punctul lor de vedere diferit.42 În
aceste condiţii, eforturile Guvernului Revoluţionar Provizoriu din
Vietnamul de Sud de a obţine drepturi de reprezentare egale au eşuat în
ciuda sprijinului ferm oferit de ţările
socialiste şi de mai multe ţări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare.
În cursul lucrărilor au apărut şi
alte divergenţe de natură politică
între participanţi. O problemă cel
puţin la fel de delicată ca şi cea a
reprezentării Vietnamului de Sud
era aceea a Cambogiei. O lovitură
de stat organizată de Lon Nol în
1970 l-a răsturnat de prinţul
Norodom Sihanouk care ulterior a
intrat în legătură cu khmerii roşii
(comuniştii cambogieni) conduşi de
Pol Pot şi a constituit Guvernul
Regal de Uniune Naţională în exil în
colaborare cu aceştia.43 Mai multe
ţări printre care China şi România

au refuzat să recunoască regimul lui
Lon Nol, considerându-l pe
Norodom Sihanouk şeful statului şi
oferind aşadar recunoaştere Guvernului Regal de Uniune Naţională. În
cadrul lucrărilor Conferinţei din 21
august 1974, delegaţiile Chinei şi
Iugoslaviei au ridicat în mod oficial
problema reprezentării Cambogiei,
contestând dreptul guvernului lui
Lon Nol de a reprezenta această
ţară. Delegaţia cambogiană a răspuns argumentând că această problemă era un internă şi nu putea
constitui obiectul unui amestec din
afară.44
În aceeaşi şedinţă a avut loc un
alt schimb de replici între delegaţiile
nord-coreeană şi sud-coreeană. În
cuvântul său, delegatul RDP
Coreene a deplâns şomajul şi emigraţia cauzată de sărăcie din Coreea
de Sud, ceea ce a determinat replica
delegatului sud-coreean care a contestat aceste afirmaţii.45 În şedinţa
din 26 august 1974 au avut loc de
asemenea schimburi de replici între
delegaţiile cubaneză şi chiliană.
Delegaţia cubaneză s-a referit critic
la evenimentele care avuseseră loc
în Chile cu un an în urmă, când
preşedintele Salvador Allende fusese asasinat în urma unei lovituri
de stat condusă de armată, la fel ca
numeroşi alţi socialişti sau comunişti chilieni. Reprezentantul statului Chile a protestat împotriva a
ceea ce el a apreciat drept o „judecată violentă, injurioasă şi falsă”
contra guvernului pe care îl reprezenta, invocând la rândul său
neamestecul în treburile interne.46
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În cursul lucrărilor au avut loc şi
alte schimburi de replici între chinezi şi delegaţii din ţările Pactului
de la Varşovia, între israelieni şi
palestinieni. În acest context, ţările
subdezvoltate sau în curs de dezvoltare s-au dovedit relativ dezbinate,
având dificultăţi în a se reuni în
jurul unui numitor comun. Cu toate
acestea, în problema fundamentală a
asocierii problemelor populaţiei cu
dezvoltarea, Conferinţa a evidenţiat
totuşi unitatea de acţiune a grupului
de state menţionat, ceea ce s-a
tradus de altfel în impunerea acestui
principiu în Planul de Acţiune.47
Dezbinarea care s-a putut observa la
Bucureşti însă – deşi nu în toate formele şi aspecte în care se manifesta
în lume – a fost pe termen lung unul
dintre factorii care au influenţat
negativ demersurile internaţionale
privind dezvoltarea; din acest punct
de vedere, evenimentul de la
Bucureşti este ilustrativ atât pentru
determinarea ţărilor subdezvoltate
sau în curs de dezvoltare de a-şi
promova obiectivele, dar şi pentru
limitările şi obstacolele pe care nu
le-au putut depăşi.

Concluzii
Pentru România evenimentul nu
poate fi considerat decât un succes
major. Era prima reuniune internaţională de asemenea nivel pe care o
găzduia România sub egida Naţiunilor Unite, ceea ce a contribuit la
sporirea prestigiului şi vizibilităţii
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externe a regimului de la Bucureşti.
În ciuda divergenţelor manifestate
în cadrul lucrărilor, documentele
plănuite a fi adoptate au fost în final
adoptate fără a fi intervenit vreun
incident major, ceea ce se reflecta în
mod pozitiv asupra ţării gazdă. Pe
de altă parte, principalele idei promovate de România - şi nu numai –
s-au reflectat în documentele finale
ale Conferinţei: dreptul fiecărei ţări
de a-şi elabora propriile politici demografice fără amestec din exterior,
respingerea ideilor privind controlul
natalităţii şi asocierea problemelor
specifice populaţiei cu cea a dezvoltării. Din punctul de vedere al
diplomaţiei româneşti, Conferinţa
Mondială a Populaţiei şi obiectivele
atinse în cadrul acesteia marcau un
pas înainte pe calea politicii sale de
disociere relativă faţă de blocul
comunist în favoarea asocierii informale la grupul ţărilor nealiniate,
reprezentat mai ales de ţări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare.
Conferinţa a marcat de asemenea un
pas înainte pe calea promovării principiilor privind reaşezarea relaţiilor
dintre state pe baze noi şi implementarea unei noi ordini economice
internaţionale, favorabilă dezvoltării
ţărilor sărace. Poziţia adoptată de
România în problematicile diverse
ale Conferinţei, fie acestea legate de
tematica întâlnirii sau nu, a reflectat
liniile generale ale politicii sale
externe şi a jucat un rol important în
câştigarea simpatiei ţărilor din
„Grupul celor 77”.
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România anului 1989 în arhivele Radio Europa Liberă
(1989 Romania in Radio Free Europe archives)
Lavinia BETEA
Abstract. Free Europe, since its inception and until the fall of the Communist
regime, was, in the Romanian space, the main alternative source of information
and opinion to the official public discourse. Therefore, in the following, we will
present you some significant aspects from the work of the Department who's
destinaton was the romanian space, located in the U.S. institution with its
headquarters in Munich, in terms of institutional missions and the particularities
of the year 1989. The research is based upon the documentation and the editing
of the Scînteia Journal - The Romania's Journal - Twenty years ago, the
historical supplement of the National Journal newspaper, released along with
the daily noted during 2009.
Keywords: Radio Free Europe, the alternate source, ”damming” of the
communism, ”necessary lie”, dissidence.

Introducere
De aproape două decenii şi
jumătate, în discursul public din
România se vorbeşte despre Radio
Europa Liberă în termenii superlativului absolut. De la înfiinţarea sa
şi până la căderea regimului comunist, acea instituţie a fost principala
– pentru cei mai mulţi chiar unica –
sursă alternativă de informaţie şi
opinie la discursul public oficial.
Vom prezenta în cele ce urmează
câteva aspecte semnificative din
activitatea secţiei destinate spaţiului
românesc din instituţia americană cu
sediul la München, sub raportul
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misiunilor instituţionale şi al particularităţilor anului 1989. Cercetarea
se bazează pe documentarea şi
editarea publicaţiei Scînteia –
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment istoric al ziarului
Jurnalul Naţional, difuzat împreună
cu cotidianul menţionat pe parcursul
anului 20091.
Dintre sursele istorice care au
asigurat conţinuturile cotidianului ne
vom raporta la cele provenite din:
1. ,,Arhiva 1989” alcătuită de politologul Michael Shafir din rapoartele secţiei de cercetare de la
Radio Europa Liberă pe care a
condus-o începând din 1986. La
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data documentării arhiva aceasta
se afla integrată în patrimoniul
Facultăţii de Studii Europene a
Universităţii „Babeş- Bolyai” din
Cluj-Napoca.
2. Arhiva Open Society, Institutul
de Cercetare al Radio Europa
Liberă,
secţia
română,
Budapesta2.
3. Interviuri cu surse primare,
lucrări memorialistice, jurnale,
literatură de specialitate.

Contextul socio-istoric: de la
„îndiguirie” la strategiile finalizării „războiului rece”
Căderea „cortinei de fier”3 a
însemnat pentru estici, printre altele,
şi controlul asupra informaţiei.
Astfel că nici măcar propagandiştilor din vârfurile instituţiilor
mandatate cu educaţia comunistă a
maselor nu li s-a permis accesul la
literatură istorică şi politologică editată în celălalt „lagăr”. Dar, parte a
secretelor strategiei şi tehnicilor
amintitului război erau şi laboratoarele americane de elaborare a
politicilor de influenţă destinate
democraţiilor tradiţionale ale bătrânei Europe şi Estului sovietizat.
Multe momente ale acestui neobişnuit conflict sunt încă puţin analizate în profunzime, uneori din motive derivate din persuasiunea şi
propaganda ce-au ţintit la resemnificarea memoriei în spaţiul excomunist. Prin punerea în circuitul
cercetării a numeroase documente
de arhivă, ştim mai mult astăzi

despre strategiile sovietice decât
despre cele americane.
Până la prăbuşirea regimurilor
comuniste din Estul Europei (1989)
şi destrămarea Uniunii Sovietice
(1991) războiul dintre cele două
superputeri militare, reprezentând
fiecare regimuri politice şi economice în antiteză, s-a purtat, în principal, în plan psihologic. S-a mers
atât de departe însă, încât propaganda s-a îndreptat nu doar împotriva lagărului comunist ci şi al
ţărilor occidentale în scopul inoculării la microbul comunist. Ne vom
reaminti astfel că, după cel de-al
doilea război mondial, cercurile
conducătoare ale SUA au apreciat
că lumea avea nevoie de o pax
americana şi de un spirit american
al secolului, după cum afirma
Frances Stonor Saunders în cartea
Cine conduce dansul? CIA şi războiul rece cultural4. În consecinţă,
s-au alocat mari resurse fundamentării unui program secret de propagandă culturală în Europa Occidentală, dirijat prin CIA5. Campania
aceasta de uriaşă manipulare s-a
dorit percepută ca un curent spontan
de opinie americană reprezentat de
Congresul pentru Libertatea Culturii. Deloc întâmplător, o lungă
perioadă organizaţia aceasta a fost
condusă de agentul CIA Michael
Josselson (1950-1967). Şi-a asumat
misiunea de „deturnare a intelighenţiei Europei occidentale de la
fascinaţia persistentă asupra marxismului şi comunismului” într-o
viziune promotoare a ,,modului de
viaţă american”6. Organizaţia avea
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atunci agenţii în 35 de ţări, peste
zece publicaţii, organiza expoziţii şi
conferinţe internaţionale, oferea
premii muzicienilor, scriitorilor şi
artiştilor care-i slujeau scopurile. A
fost şi aceasta o „armă secretă” a
„războiului rece” care, după expresia lui Henry Kissinger, devenise „o
bătălie pentru a cuceri spiritul oamenilor”7. Dar în avangarda şi în numele libertăţii de expresie acţiona,
aşadar, instituţia spionajului american. Cei angrenaţi în amintita
campanie se comportau conform definiţiei manipulării, influenţând opiniile, atitudinile, emoţiile şi comportamentele astfel încât europenii să
meargă în direcţia dorită, crezând că
o fac din propria lor dorinţă şi
voinţă8.
Omul de ştiinţă şi diplomatul
George Kennan, iniţiatorul planului
Marshall, s-a aflat şi printre fondatorii CIA. În iulie 1947 în celebrul
articol „X” publicat în „Foreign
Affairs” acesta a lansat termenul de
„îndiguire” a comunismului. Peste
câteva luni, într-un discurs a pus în
circulaţie alt concept celebru, „minciuna necesară”. Comuniştii au cucerit o poziţie puternică în Europa,
„infinit superioară” americanilor,
prin utilizarea minciunii, argumentase Kennan. În consecinţă, pentru
atingerea obiectivelor democraţiei,
America va purta un război secret9.
Printr-o directivă a Consiliului de
Securitate Naţională a Congresului
american s-au aprobat operaţiuni
secrete precum: „propagandă, război
economic, acţiune directă preventivă incluzând sabotajul, antisabo-
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tajul, măsuri de distrugere şi de evacuare, subversiuni contra statelor
ostile incluzând ajutor mişcărilor
subterane de rezistenţă, guerilă şi
grupuri de eliberare a refugiaţilor”.
Cu recomandarea de a fi „organizate
şi executate de asemenea manieră
încât responsabilitatea gurvernului
american să nu pară evidentă persoanelor neautorizate şi, în caz de
descoperire, guvernul american să-şi
poată declina plauzibil orice responsabilitate”10.
„A minţi pentru adevăr” devine
astfel lozinca frontului capitalist11,
în simetrie cu preceptul frontului
comunist după care e moral tot ceea
ce slujeşte cauzei revoluţiei proletare şi imoral tot ceea ce împiedică
sau întârzie victoria ei. În aceste
cadre, în primăvara lui 1949, guvernul SUA a iniţiat organismul
numit Comitetul Naţional pentru o
Europă liberă12. Radio Free Europe
(REL) din subordinea sa, cu sediul
la München, şi-a asumat sarcina
persuadării, pe unde scurte, a ţărilor
europene cu regim comunist. Până
în 1972 fondurile acestei instituţii
de presă erau alocate prin CIA care
stabilea linia generală a emisiunilor, priorităţile şi „corecţiile” cotidianului. După această dată, controlul asupra bugetului a fost preluat
de Congresul Statelor Unite13. Ceea
ce nu înseamnă că implicarea serviciilor speciale s-a anulat sau că a
fost redusă.
Fără să insistăm asupra istoriei
REL, vom menţiona că prima ţară
care a încetat bruiajul emisiunilor
destinate cetăţenilor săi a fost

Individ şi stat în România comunistă

România (1964). Uniunea Sovietică
şi ceilalţi membri ai Tratatului de la
Varşovia au renunţat la bruiaj abia
din toamna lui 1988. Ceea ce nu
înseamnă însă că secţia de limbă
română a beneficiat de toleranţa
conducerii de la Bucureşti, de
notorietate fiind agresiunile împotriva unor redactori ai postului. Altă
decizie de impact asupra relaţiei
emiţător-receptor a fost interzicerea
adresării cetăţenilor români postului, prin scrisori sau prin acceptarea
de interviuri. Decizia a fost luată de
Ceauşescu încă din 1967.
Ultimul an de regim comunist a
fost pentru secţia de limbă română a
postului de la München o perioadă
febrilă, în deplin contrast cu persistenţa cenuşiului vieţii ascultătorilor.

Audienţă maximă în
Europa de Est
Înainte de a conduce departamentul de cercetare al secţiei de
limbă română, Michael Shafir deţinuse funcţia de adjunct al Departamentului de cercetare a opiniei
publice. Fără posibilitatea de a
efectua sondaje pe un eşantion reprezentativ, dar bazându-se, în principal, pe chestionarea turiştilor,
tehnică numită „continuous and
corrected sampling”14, Shafir a conchis că emisiunile în limba română
aveau cea mai mare audienţă din
Europa de Est în ultimii ani ai
regimului. Peste 60% dintre români
le ascultau cel puţin o dată pe
săptămână, aproximativ o treime

fiind fideli transmisiilor cotidiene.
„Asta nu se datorează faptului că
noi am avea cei mai grozavi redactori, a mărturisit interlocutorul, ci
faptului că adevăratul nostru
redactor-şef se numea Nicolae
Ceauşescu”. Rating-ul era dependent de „performanţele” liderului
român15.
Românii deveniseră alergici la
producţia presei naţionale datorită
politizării excesive a conţinuturilor,
variantei ceauşiste a „limbii de
lemn”, saturaţiei produse de omniprezenţa şi omnipotenţa soţilor
Ceauşescu. Programul televiziunii
însuma abia trei ore zilnice de
emisie (între orele 19-22). Astfel că,
în plin cult al personalităţii dictatorului, emisiunile postului american au fost balonul de oxigen al
ascultătorilor. În ce priveşte bruiajul
emisiunilor, Ceauşescu a respectat
angajamentele predecesorului său
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Astfel că,
după mărturia lui Michael Shafir,
nici „cele mai teribile emisiuni”
precum cele dedicate „scrisorii celor
şase” n-au fost bruiate16.
În 1989, secţia de limbă română
de la Radio Europa Liberă producea, zilnic, 5-6 ore de emisie,
realizate de 54 de salariaţi17. Prin
redifuzarea emisiunilor, postul putea
fi recepţionat pe parcursul a 13 ore.
În interiorul secţiei interveniseră
însă importante schimbări. După
diagnosticarea unei tumori cerebrale, istoricul Vlad Georgescu,
directorul secţiei, suportase o intervenţie chirurgicală la Washington.
Nicolae Stroescu-Stânişoară l-a
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înlocuit ca director interimar pe
timpul bolii şi câteva luni după
deces. La 1 ianuarie 1989, Nestor
Ratesh a debutat în funcţia de director interimar. Imediat, departamentul Securităţii „responsabil” cu
Europa Liberă a reactualizat baza de
date a noului manager. Fostul
absolvent al Facultăţii de Filosofie
la Bucureşti avea o vechime de 14
ani ca redactor la agenţia română de
ştiri Agerpres. Devenise cetăţean
american după o scurtă escală în
Israel, iar director al secţiei române
din München, după o practică
semnificativă de angajat al postului
Radio Vocea Americii18.
Rememorând preluarea redacţiei
din München, Ratesh a mărturisit
„sensibilitatea” şi subtilităţile misiunilor încredinţate. „Nu aveam voie
să incităm lumea la revoltă, nu
aveam voie să strigăm „Jos
Ceauşescu!”, a declarat el. Nu
aveam voie o mulţime de lucruri
pentru că eram un post de radio
american – un post de radio
românesc finanţat de Statele Unite şi
cu management american. Eu
însumi eram cetăţean american.
Atunci trebuia să găsim căile şi
limbajul pentru a exprima şi a
încerca să iniţiem o mişcare – nu în
sens de mişcare organizată – ci de
deplasare într-un ton şi o manieră
foarte subtile. Şi nu atât prin gura
noastră, ci prin gura altora…”19.
Sursele de documentare ale redactorilor se rezumau la puţinele
informaţii primite din ţară, articolele
din presa românească şi internaţională, declaraţiile unor oficiali
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străini, rezoluţii ale Conferinţei de
Securitate şi Cooperare în Europa…
Telefoanele şi scrisorile românilor
se aflau sub control sigur. Dar, după
mărturia lui Ratesh, populara emisiune Actualitatea românească se
alimenta cu ştiri calde de la corespondenţii de presă străini care
vizitau România, prin colaborări cu
ambasada americană şi cu ambasada
Olandei la Bucureşti. Uneori veneau
scrisori „provocatoare” din partea
propagandiştilor regimului şi a serviciilor speciale de capcanele cărora
trebuia să te fereşti. Scrisori alcătuite pervers – amestec de adevăr şi
minciună. În speranţa că, odată
transmise, vor afecta credibilitatea
postului20.
De mai multă şi mai complexă
informaţie beneficia biroul din Paris
al secţiei în limba română. Emisiunile redactate de cuplul Monica
Lovinescu şi Virgil Ierunca erau
alimentate de veşti proaspete aduse
de scriitorii şi de oamenii de cultură
care călătoreau în ceea ce pentru
români a continuat şi continuă să
rămână „capitala luminii”. După
mărturia
scriitorului
Augustin
Buzura, să te recunoască, citeze ori
să te laude Monica Lovinescu, preţuia mai mult decât premiul Uniunii
Scriitorilor din România. „Ea era un
soi de super-hiper-şef moral al
întregii lumi culturale române din
Occident, a relatat scriitorul în 2009.
Îţi lua interviu la Europa Liberă şi în
schimbul lui îţi dădea nişte bani cu
care puteai trăi. Te recomanda unei
fundaţii, de unde-ţi dădeau alţi bani
să-ţi cumperi cărţi şi diverse nimi-
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curi. Şi-n rest bârfeai. Ce e-n ţară,
cum e-n ţară, ce-a mai zis ăla, ce-a
mai făcut celălalt...”. Cu soţii
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca
„informatorii” stabiliseră anumite
„coduri de pericol”. Dacă ţi
se-ntâmpla ceva, sunai la un anumit
număr de telefon din Paris, transmiţând „parola” convenită. Aparatele de înregistrare ale Securităţii
intrau în funcţiune abia după un
minut de la preluarea legăturii. Când
începeau să funcţioneze, puteau
dovedi o benignă conversaţie despre
sănătate sau meteo. Dar, prin Radio
Europa Liberă, se declanşa imediat
alarma. Redactorii comentau despre
cel în pericol şi, cu enorm efect,
atrăgeau atenţia presei şi diplomaţiei
internaţionale asupra lui, după mărturia romancierului Buzura 21.
În politica redacţiei româneşti,
pentru anul 1989 s-a recurs şi la
mesaje subliminale. Pentru că în
România se mişcau lucrurile cel mai
puţin, după mărturia lui Nestor
Ratesh, s-au extins emisiunile
despre Moldova Sovietică. Cu mesajul „Uite ce fac moldovenii”! În
acelaşi spirit, s-au comentat declaraţiile Doinei Cornea, „scrisoarea
celor şase”, protestele scriitorilor şi
orice altă manifestare şi atitudine
anti-regim, culminând cu demonstraţiile din decembrie. Iată alţii
ce fac, se poate – a fost mesajul
persuasiv, transmis zilnic de REL în
198922.

Din München despre
„curtea lui Ceauşescu”
În Scînteia – Jurnalul României
1989 – Acum 20 de ani s-au publicat
97 rapoarte din Arhiva 1989
alcătuită de Michael Shafir.
Editorii suplimentului istoric
amintit au apreciat aceste rapoarte
ca fiind cele mai valoroase documente provenite de la Radio Europa
Liberă la care puteai avea acces
după 20 de ani de la elaborarea lor.
Conţinuturile emisiunilor difuzate
de postul american în urmă cu 20 de
ani n-au rezistat însă „probei
timpului”. În primul rând din cauza
„perisabilităţii” informaţiei difuzate
de presa vorbită, dar şi obiectivului
emiţătorului de a reprezenta o „antiteză” a presei comuniste23.
Rapoartele destinate patronatului
american, diplomaţilor şi cercetătorilor interesaţi de România, după
mărturia şefului secţiei din acea
perioadă24, aveau formatul şi stilul
unor sinteze pe temele leadershipului bucureştean. Captau şi interesul
cititorului din 2009 şi datorită stilului redactării, mult mai apropiat de
claritatea, concizia şi precizia comunicării ştiinţifice decât a celei jurnalistice. Analizându-le, după două
decenii şi jumătate de la redactarea
lor, remarcabil rămâne efortul de
redare obiectivă a contextului sociopolitic şi potenţialului său de a
determina schimbări de mai mică
sau mai mare amploare în ţara
numită atunci pe drept cuvânt
„România lui Ceauşescu”. Obiectivitatea aceasta se reliefează şi în
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contrastul cu documentele şi mărturiile provenite din nucleul de decizie
de la Bucureşti.
Reproducerea „la zi”, uneori în
acelaşi număr cu rapoartele de la
München, a unor stenograme sau
fragmente de stenograme din şedinţele Comitetului Politic Executiv
(CPEx) al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, înfăţişau enorma distanţă care separa, pe
de-o parte, aşteptările, din anul
1989, ale „lumii libere” şi
Moscovei, pe de altă parte, de
comportamentele şi proiectele decizionalilor români. Ar fi fost imposibil de imaginat, spre exemplu,
atmosfera şi relaţiile din grupul de
decizie unde se făceau auzite doar
două voci – a lui Nicolae
Ceauşescu, ca prim-solist, şi a nevestei lui, care-i repeta şi accentua
caricatural spusele. Nici măcar în
şedinţele unde-ar fi avut nevoie de
corul celorlalţi – precum şedinţa în
care informează despre trădarea
diplomatului Mircea Răceanu25 sau
despre ancheta efectuată asupra
semnatarilor „scrisorii celor şase”26
– liderul comuniştilor români nu-i
tratează altfel pe componenţii CPEx
decât ca pe un grup amorf, fără
drept de opinie măcar. Li se adresa,
birocratic, prin formule consacrate.
Regula anului 1989 era acordul
unanim şi tăcerea deplină a „tovarăşilor” la întrebările adresate formal. Ceauşescu „închidea” şedinţele
după aproximativ o jumătate de ceas
de monolog şi critici adresate celorlalţi. Relevantă, în acest sens, este
şedinţa CPEx din 31 martie 1989
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când Ceauşescu anunţă încheierea
plăţii datoriei externe. Nici măcar
despre acest mare eveniment al
ultimului deceniu, secretarul general
al partidului n-a îngăduit demnitarilor să-şi exprime opiniile. De
altfel, niciunul dintre aceşti „martori
angajaţi” n-a putut declara, citându-l
pe Ceauşescu, planurile sale reale de
viitor. Căci şi după plata datoriei
externe politica economiei de căldură, apă menajeră şi electricitate,
precum şi a crizei alimentare a
continuat27.
Cu atât mai puţin şi-ar fi putut
imagina redactorii de la München
controlul exercitat de cei doi
Ceauşeşti asupra „curţii” lor. Abia
după căderea regimului ofiţerii din
serviciul de pază şi protecţie a
demnitarilor au dezvăluit cum, seară
de seară, liderii partidului erau blocaţi în reşedinţele lor, aşteptând
invitaţia la „clubul Ceauşeştilor”.
Prin aceste obligaţii cotidiene
impuse demnitarilor, petrecerea
concediilor şi a sfârşiturilor de
săptămână „în colectiv” s-a asigurat
controlul deplin asupra lor. S-a
împiedicat astfel coalizarea unei
grupări din interiorul nucleului de
decizie sau în jurul unuia dintre
membrii săi.
Unul dintre cele mai interesante
rapoarte ale secţiei de cercetare de
la Radio Europa Liberă s-a redactat
pe tema succesiunii lui Ceauşescu,
la începutul lui februarie 198928. În
pofida penuriei informaţiilor, raportul lui Michael Shafir estima corect
atipicul situaţiei din România, comparativ cu celelalte „ţări frăţeşti“ din
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Europa. Ipoteza succesiunii Elenei
Ceauşescu a fost avansată pe fondul
aniversărilor cuplului Ceauşescu din
ianuarie 1989 şi a zvonurilor care
circulau că liderul va opera un
transfer de putere la Congresul al
XIV-lea. Zvonurile erau alimentate
de speranţele cetăţenilor români –
de la omul de rând, la componenţii
CPEx – că se va produce o schimbare la vârf. Raportul estima oficializarea poziţiei de secund la cârma
României a Elenei Ceauşescu. „Savanta” primise cadou la aniversarea
a 70 de ani (vârsta nefiindu-i însă
menţionată) cel de-al doilea titlu de
„Erou al Muncii Socialiste”, performanţă neatinsă de vreun alt demnitar, cu excepţia soţului său, deţinătorul a nu mai puţin de patru asemenea titluri. Nicu, mezinul
Ceauşeştilor, în acel moment primsecretar la judeţeana de partid Sibiu,
era şi el creditat ca potenţial succesor. În incapacitatea evaluării personalităţii celorlalţi demnitari şi a
amintitelor relaţii din CPEx, Emil
Bobu şi Constantin Olteanu au fost
şi ei nominalizaţi de analist, deşi
niciunul dintre ei nu nutrise ambiţii
în această direcţie.
Se pune astăzi chestiunea în ce
măsură era informat Nicolae
Ceauşescu asupra realităţilor din
România şi a curentelor de opinie
din afara graniţelor ţării privind
politicile sale. Prin conexarea cu
celelalte surse documentare utilizate
în redactarea suplimentului, reiese
cu claritate că putea să obţină orice
informaţii dorea însă interzicea
orice opinie sau informaţie contrară

ideilor sale. Relevant în acest sens
poate fi socotit dialogul purtat cu
propriul său fiu în şedinţa CPEx din
martie 1989. Când prim-secretarul
de Sibiu face câteva observaţii de
bun-simţ privind creşterea animalelor, tatăl îi taie cuvântul, reproşându-i că este indus în eroare de
specialiştii din judeţul pe care-l
coordonează29. Dacă angajaţii postului Radio Europa Liberă sau vreun
analist străin ar fi avut acces la
vreuna din aceste stenograme, şi-ar
fi dat seama de absurdul aşteptărilor
ca într-un astfel de grup să se contureze opoziţia sau disidenţa scontată. Se înţelege că, publicate simultan cu asemenea documente,
prin contrast, rapoartele secţiei de
cercetare din Germania Federală
despre „curtea secretelor” din
Bucureşti par mai puţin valoroase
decât merită.
Indicii bine interpretate au reliefat cercetătorii din München în interviurile oferite de Ceauşescu unor
gazetari străini în vara şi toamna lui
1989. În preajma ultimului congres
al partidului tuturor gazetarilor care
au făcut demersuri în acest sens li
s-au aprobat acreditările solicitate.
Cu intenţia captării bunăvoinţei,
unora Ceauşescu le-a oferit interviuri. Întrebările scrise ale gazetarilor au fost predate secţiei de presă,
liderul român refuzând să răspundă
la chestiuni precum succesiunea în
partid30. Alteori a dat răspunsuri
care sfidau flagrant realitatea. Astfel, după cum relatează unul dintre
rapoartele secţiei de cercetare de la
München, întrebat când se vor
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umple „rafturile goale ale magazinelor“, Ceauşescu a zis că „nu există
rafturi goale“, magazinele fiind
„bine aprovizionate“. Întrebat de
ce-au fost forţaţi semnatarii „scrisorii celor şase” să plece în domiciliu obligatoriu, a negat toate informaţiile apărute în presa străină, susţinând că sunt în Bucureşti. Deşi se
dovediseră agenţi ai unor puteri
străine, n-au fost puşi sub acuzare
deoarece îşi regretă, cu toţii, fapta31.
Din aceleaşi interviuri se conturează
clar utopia în jurul căreia s-au articulat comportamentele şi gândirea
lui Ceauşescu (la întrebarea privind
hoby-ul său, a răspuns „realizarea
socialismului în România”32).

Perestroika şi fugarii
„închisoarea România”

din

Aproximativ un sfert din rapoartele perioadei ianuarie-octombrie
1989 au abordat temele mişcărilor
din Republica Socialistă Sovietică
Moldovenească şi reformele sovietice cunoscute sub numele de
perestroika. În spiritul acestora,
moldovenii de dincolo de Prut îşi
afirmau identitatea făcând demonstraţii în favoarea adoptării limbii
române şi a alfabetului latin, fondau
asociaţii pe baza liberului consimţământ şi organizau greve. Aşa cum
se menţiona chiar în titlul unui raport din ianuarie 1989, „plăcile tectonice” ale imperiului sovietic se
mişcau, anunţând dezgheţul, şi,
după cum se va vedea mai târziu,
dezintegrarea lui33.
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Apăruseră „fronturile populare”,
botezate astfel în spirit redundant.
Căci prin „fronturile populare” iniţiate de sovietici în ţările unde
intrase Armata Roşie la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial, sau infiltrat firavele partide comuniste în „alegerile democratice”. Şi
reuşiseră, prin manipulări tipice, să
ia puterea. Asemenea exemple,
într-o ţară care a constituit modelul
revoluţiei şi construcţiei „lumii noi”
se voiau a fi îndemnuri pentru
„fraţi”. Dincoace de Prut, nu s-a
obţinut însă nicio reacţie. Focalizat
pe conservarea statu-quo-ului său,
protejat prin clamarea, cu orice prilej, a principiului neamestecului în
treburile interne, Ceauşescu nu şi-a
concretizat măcar intenţia de a pune
în discuţie Pactul RibbentropMolotov cu prilejul celui de-al
XIV-lea Congres al partidului.
În vara lui 1989, teme de maxim
interes au fost şi relaţiile României
cu Ungaria, focalizate pe plângerile
oficialilor de la Budapesta împotriva
conducerii de la Bucureşti. Se
crease o situaţie inedită care, în mod
normal, trebuia percepută ca anunţând catastrofa din decembrie 1989.
Cercetătorii arhivelor deschise după
căderea regimului comunist cunosc
că, începând din anii 70, Ungaria
a fost vârful de lance al discreditării
conducerii de la Bucureşti în
relaţiile cu Occidentul şi cu Statele
Unite ale Americii34. Fără a insista
asupra acestor manipulări, menţionăm că în 1989 se crease o situaţie
explozivă: graniţele Ungariei erau
asaltate de fugari din România.
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Înainte, românii „alegeau libertatea”
trecând Dunărea înot şi încercând să
se strecoare prin teritoriul iugoslav
către Italia. Dar, după ce guvernul
maghiar anunţase în 1988 că nici o
persoană nevinovată nu va fi returnată în România, oficialii de la
Budapesta reclamau că în Ungaria
se găseau, în 1989, peste 15 000
imigranţi care trecuseră ilegal frontiera estică. Şi se plângeau de dificultăţile găzduirii şi întreţinerii lor.
Cu fiecare fugar cheltuiau, zilnic,
170-200 forinţi35. Situaţia aceasta a
fost adusă de oficialii maghiari la
cunoştinţa Comisiei Drepturilor
Omului de la ONU. La începutul lui
martie 1989, aceasta a adoptat (cu
21 voturi pentru şi 7 împotrivă) o
rezoluţie prin care se cerea o anchetă privind respectarea drepturilor
omului în România. În favoarea
României au votat atunci China,
Cuba,
Etiopia,
Bangladesh,
Pakistan, Somalia şi Sri Lanka.
„Ţările frăţeşti” din CAER şi
Tratatul de la Varşovia au fost, cu
toatele, împotriva sa36.
În plus, Ungaria acuza România
de încălcarea drepturilor minorităţilor. Prezenta, prin diverse mijloace, proiectul de sistematizare al
României, ca fiind menit să conducă
la distrugerea a 7000 – 8000 de
sate, „multe dintre ele fiind locuite
de etnici maghiari”, după cum menţiona publicaţia samizdat Kialto Szo
(Strigăt disperat), editată în
Transilvania. „Înainte ca buldozerele să-şi înceapă rolul”, se propunea „realizarea unui inventar al
tuturor comorilor istorice destinate

distrugerii şi apelare la UNESCO
pentru a le declara pe cele mai
importante patrimoniu ale umanităţii”. În plus, publicaţia recomanda
„să se surprindă fotografic procesul
distructiv şi să se salveze tot ce
poate fi salvat”37.
N-a fost cazul, după cum bine se
ştie. Dar la 3 februarie 1989, la
Bruxelles s-a dat startul „Operaţiunii Satele Româneşti” (Operation
Villages Roumains), conceptul de
sistematizare – derivat dintr-unul
din punctele programului lansat de
Marx şi Engels în „Manifestul
Partidului Comunist” ca apropiere a
condiţiilor de viaţă rurale de cele
urbane – conferindu-i-se sensul
strict de demolare38. Aceasta a fost
una dintre marile „minciuni pentru
adevăr”. Efectele sale s-au vădit în
acţiunile de „adopţie” şi „înfrăţire” a
unor localităţi rurale din ţările vestice cu sate româneşti. Dar, mai ales,
în „ajutoarele” cu care au venit în
spaţiul românesc delegaţii din acele
comune, imediat după căderea regimului Ceauşescu.
Nefericita
ripostă
a
lui
Ceauşescu la atacurile pe tema
respectării drepturilor omului şi ale
minorităţilor prin anunţul făcut la
Plenara CC al PCR din aprilie, că
România deţine suficiente date tehnice şi resurse materiale pentru a
produce bomba atomică39, a generat
alte consecinţe analizate profesionist
de cercetătorii postului de radio
american40.
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Dosarele disidenţilor români
din arhivele Europei Libere
Revenind la perspectiva globală
a rapoartelor secţiei de cercetare, nu
pot fi omise cele dedicate disidenţilor. Mişcările reformatoare care
au condus la prăbuşirea regimului
comunist în Europa de Est au
început în partid. Dar, deosebit de
vecini, „regimul Ceauşescu semnaliza în exterior dreapta şi cotea în
interior la stânga”, după expresia lui
Michael Shafir. Până la Paul Goma
nu se poate vorbi deloc de disidenţă
în România, nefiind permisă confuzia între nemulţumiţi şi disidenţi. O
disidenţă trebuie exprimată public,
nu doar sub forma unei critici ci şi
sub forma unui program care să
reprezinte o alternativă politică. „Nu
putem vorbi de nici un fel de disidenţă în partid dar putem vorbi de o
poziţie atitudinală în parte a
intelectualităţii”, a menţionat politologul Shafir despre România anilor
8041.
În rapoartele secţiei de cercetare
au fost analizate toate protestele
adresate lui Ceauşescu. În primul
rând „scrisoarea celor şase”, comentată luni de zile după difuzarea ei, ca
„document extraordinar”. Deşi sperau ca aceasta să anuleze „reţinerea”
altor opozanţi, să genereze curaj şi
acţiune, nu s-a reuşit42. Alte rapoarte
prezentau protestele lui Mircea
Dinescu43, Dan Deşliu44, Doina
Cornea45, Aurel Dragoş Munteanu46,
Dumitru Mazilu47.
Fenomenul disidenţei s-a regăsit
şi în arhiva gestionată de Univer-
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sitatea Central-Europeană, fondată
de George Soros la Budapesta.
Documentele provenite de la secţia
de limbă română reprezintă însă o
mult prea mică parte din întregul
unei astfel de arhive: trei metri liniari de rafturi cu documente, în unitatea cantitativă de măsură a arhivelor contemporane, depozitate în
21 de cutii. Documentele au fost
elaborate în perioada 1977-1989 şi
reprezintă scripturi de emisiuni,
comunicate de presă, copii ale
scrisorilor şi apelurilor primite din
România, rapoarte ale secţiei de
cercetare.
Cea mai interesantă parte a acestor arhive consultate în 2009 poate
fi considerată aceea alcătuită din
dosarele disidenţilor48. În ordine
alfabetică, dosare aveau următorii
cetăţeni: P. Alexandrescu, Gabriel
Andreescu, Dan Badea, F. Balint,
Ferencs Barabaş, Petre Mihai
Băcanu, Ana Blandiana, Geo Bogza,
Mihai Botez, I. C. Brătianu, T.
Brişcan, Silviu Brucan, Ion Bugan,
Cristian Butuşina, Liviu Cangeopol,
Alexandru Călinescu, Liviu Cană,
Mariana
Celac-Botez,
Doina
Cornea, Mihai Creangă, Gymesi
Eva, Dan Deşliu, Mircea Dinescu,
Radu Enescu, Iuliu Filip, Radu
Filipescu, Ion Fiştioc, V. Hanu,
Gheorghe
Huţanu,
Florentin
Scaleţchi, Lucian Iancu, Mircea
Iorgulescu, Dumitru Iuga, Leontin
Iuhas, S. Kanyadi, Karoly Kiraly,
Mariana
Marin,
Alexandru
Mateescu,
Dumitru
Mazilu,
Corneliu Mănescu, M. Mesmer,
Teohar Mihadaş, Dumitru Mircescu,
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Aurel Dragoş Munteanu, Gheorghe
Năstăsescu, Adrian Niculescu, V.
Opriş, Bodor Pal, M. Pavelescu,
Nelu Prodan, Vasile Paraschiv,
Constantin
Pârvulescu,
Dan
Petrescu, Andrei Pleşu, N. C.
Popescu, Ion Puiu, Lucian Raicu,
Nicu Stăncescu, Mihai Stănescu, N.
Stoia, D. Streza, I. Suciu, Suto
Andras, I. Tempfli, Sorin Toma,
Laszlo Tőkes, G. Tărlescu, E.
Ujvarossy, P. V. M. Ungureanu,
Gheorghe Ursu, I. Vistea, Gheorghe
Vasilescu49.
Unii dintre aceştia aveau şi adresele şi numerele de telefon înregistrate50, semn că stabiliseră cu redactorii Europei Libere „codurile de
pericol” amintite de scriitorul
Augustin Buzura. Aceştia erau: Dan
Petrescu din Iaşi,
Gabriel
Mariana Botez,
Andreescu51,
Doina Cornea din Cluj, Ion Puiu,
Nicu Stăncescu, Ion Fiştioc, Dan
Deşliu, Dumitru Mircescu, Silviu
Brucan, Mircea Dinescu, Radu
Filipescu, Leontin Iuhas52, Karoly
Kiraly (Târgu-Mureş), Bogdan
Şerban (Zărneşti–Sud),
Ferencs
Barabaş53, Petre Mihai Băcanu54,
Mihai Creangă55, Anton Uncu56,

Alexandru
Chivoiu57,
Mircea
Gh.
Răceanu58, Eva Gymesi59,
Huţanu (ziarist Buzău), Dumitru
Iuga60, Dumitru Mazilu61, Mariana
Marin62, Dumitru Mircescu, Andrei
Pleşu63, Aurel Dragoş Munteanu64,
Ion Fiştioc65, Dan Deşliu66.
Inegale sunt şi dovezile pe baza
cărora mai sus-numiţilor li se deschisese dosar de disident. Între filele
dosarelor lui Andrei Pleşu şi Mircea
Iorgulescu se află exclusiv copiile
unor articole publicate în România
şi scripturile unor emisiuni laudative
redactate de Monica Lovinescu.
Dosare voluminoase au, în schimb,
Mircea Dinescu, Doina Cornea şi
Mihai Botez. Dosarele primilor doi
sunt alcătuite din interviuri şi scrisori critice. Dosarul lui Botez conţine prioritar corespondenţa purtată
cu vechiul său prieten Vlad
Georgescu. Acesta din urmă îl
îndemna la proteste şi-i intermedia
diverse invitaţii la reuniuni ştiinţifice în străinătate.
Dintre cei menţionaţi, printre
demnitarii post-decembrişti s-a
regăsit unul singur: Andrei Pleşu67,
ministru al Culturii.

Note
1

Ideea editării unui supliment cotidian care să „refacă” anul 1989,
după 20 de ani, i-a aparţinut lui
Marius Tucă, directorul cotidianului
Jurnalul Naţional. Editorii suplimentului Scînteia – Jurnalul României 1989 – Acum 20 de ani au fost:
Lavinia Betea (şef secţie istorie

recentă), Cristina Diac, Florin
Răzvan Mihai şi Ilarion Ţiu. Din
corpul redacţional al Jurnalului
Naţional li s-au ataşat: Alexandra
Zotta, Adela Cristina Teodorescu,
Irina Munteanu, Vasile Surcel, Eliza
Dumitrescu, Andrei Stoicu şi
Ramona Vintilă.
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Documentarea în această arhivă şi
editarea documentelor s-a făcut de
către Lavinia Betea şi Cristina Diac.
Rubrica Aici Radio Europa Liberă a
fost rubrică permanentă a suplimentului Scînteia – Jurnalul României
1989 – Acum 20 de ani.
Prăbuşirea regimurilor comuniste
din Europa şi destrămarea URSS
(1989-1991) au însemnat sfârşitul
confruntării dintre cele două „lagăre” – al ţărilor comuniste şi al ţărilor „imperialiste” –, între care,
după expresia lui W. Churchill,
căzuse o „cortină de fier” la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial.
Frances Stonor Saunders, Qui mène
la danse? La CIA et la Guerre
froide culturelle, Paris, Éditions
Denoël, 2003, p. 14.
CIA (Agenţia Centrală de Informaţii) a fost creată în 1947 cu destinaţia originară de a coordona informaţiile diplomatice şi militare. CIA
a fost succesorul OSS (Oficiul de
Servicii Strategice din timp de război demantelat în septembrie 1945
de către preşedintele Truman care a
declarat că nu vrea să aibă un nou
Gestapo în timp de pace). În prezent, CIA posedă companii aeriene,
staţii de radio, ziare, companii de
asigurări şi agenţii imobiliare.
Frances Stonor Sauders, op. cit., p. 13.
Idem, p. 14.
Idem, p. 16.
Idem, p. 51.
Idem, p. 51.
Idem, p. 328.
http://ro.wikipedia.org/wiki/
Comitetul_Na%C8%9Bional_pentru
_o_Europ%C4%83Liber%C4%83.
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%
C3%BCnechen%Munchen.
După mărturia lui Michael Shafir
tehnica aceasta a fost pusă la punct
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16
17

18

19

20
21
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23

de Henry Hart, conducătorul departamentului, fiind utilizată în toate
celelalte secţii ale REL.
Lavinia Betea, „Postul în limba
română avea audienţa maximă din
Europa de Est”, în Scînteia –
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 17 februarie 2009.
Idem.
Lavinia Betea, „La Europa Liberă
s-au petrecut toate manifestările
anti-regim”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 28
ianuarie 2009.
Fişă personală Nestor Ratesh,
Scînteia – Jurnalul României 1989
– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 5 februarie
2009.
Lavinia Betea, „La Europa Liberă
s-au petrecut toate manifestările
anti-regim”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 28
ianuarie 2009.
Idem.
Lavinia Betea, „Jurnalul Monicăi
Lovinescu”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 27
martie 2009.
Lavinia Betea, „La Europa Liberă
s-au petrecut toate manifestările
anti-regim”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 28
ianuarie 2009.
Astfel că, exceptând scriptul unor
emisiuni culturale şi unor interviuri
cu dizidenţi români – cum a fost
cazul convorbirii telefonice purtate
de redactorii de la München cu Dan
Petrescu de la Iaşi – n-au fost reproduse producţiile destinate emisiei.
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Lavinia Betea, „Postul în limba
română avea audienţa maximă din
Europa de Est”, în Scînteia
–
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 17 februarie 2009.
Idem.
Idem.
Din arhiva CC al PCR, Şedinţa
CPEx, Scînteia – Jurnalul României
1989 – Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 31 martie 2009.
Radio Europa Liberă despre urmaşul
lui Ceauşescu, Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 2
februarie 2009.
Din Arhiva CC al PCR, Şedinţa
Comitetului
Politic
Executiv,
Scînteia – Jurnalul României 1989
– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 4 martie 2009.
Michael Shafir, „Anotimpul interviurilor: Ceauşescu, presa vestică şi
presa naţională”, în Scînteia –
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 18 septembrie 2009.
Michael Shafir, „Interviuri în stil
Ceauşescu”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 19
septembrie 2009.
Idem.
La sfârşitul lui ianuarie 1989, ,,plăcile tectonice” ale URSS se mişcau,
Scînteia – Jurnalul României 1989
– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 28-29 ianuarie
2009.
Larry Watts, Fereşte–mă, Doamne,
de prieteni..., Editura RAO,
Bucureşti, 2011.
Judith Pataki, „Problema fugarilor
transilvăneni”, în Scînteia – Jurnalul României 1989 – Acum 20 de

36

37

38

39

40

41

42

43

ani, supliment al Jurnalului Naţional, 24 februarie 2009.
,,Creşte izolarea pe plan internaţional a României”, Scînteia –
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 31 martie 2009.
Kialto Szo propune minorităţii maghiare un plan pentru era postCeauşescu, Scînteia
– Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 31
martie 2009.
Laure Hinckel, „Naşterea oficială a
Operaţiunii Satele Româneşti”, în
Scînteia – Jurnalul României 1989
– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 3 februarie
2009.
Vlad Socor, „Ceauşescu pretinde că
România ar putea fabrica arme
nucleare”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 14
aprilie 2009.
„Noua doctrină de apărare a
Ungariei: Inamicul nu e Vestul, ci
România”, în Scînteia – Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 18
iunie 2009.
Lavinia Betea, „Disidenţa din
România locuieşte la Paris şi se
numeşte Paul Goma”, Interviu cu
Michael Shafir, în Scînteia
–
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 10 iulie 2009.
Lavinia Betea, „Eveniment la Radio
Europa Liberă”, în Scînteia –
Jurnalul României 1989 – Acum 20
de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 10 martie 2009.
Poetul Mircea Dinescu critică politicile lui Ceauşescu şi cere reforme,
Scînteia – Jurnalul României 1989
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44

45

46

47
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– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 18 martie 2009.
O altă scrisoare deschisă protestează
împotriva politicilor lui Ceauşescu,
Scînteia – Jurnalul României 1989
– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 24 martie 2009.
Doina Cornea îl critică din nou pe
Ceauşescu, Scînteia
– Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 25
aprilie 2009.
Publicistul Aurel Dragoş Munteanu
protestează faţă de persecutarea
scriitorilor, Scînteia
– Jurnalul
României 1989 – Acum 20 de ani,
supliment al Jurnalului Naţional, 7
mai 2009.
Raportul lui Mazilu publicat la
ONU, Scînteia – Jurnalul României
1989 – Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 23 septembrie
2009.
S-a întâmplat şi se întâmplă încă să
auzim diverse personalităţi politice
post-comuniste lăudându-se cu scrisorile trimise Europei Libere prin
care protestau împotriva politicii lui
Ceauşescu de dărâmare a monumentelor istorice sau de semnalare a
unor abuzuri. Nu se regăsesc nici
numele pretinşilor semnatari, nici
respectivele scrisori în aceste arhive,
Poate fi şi aceasta o remanenţă a
anilor de după război când contemplând mulţimea celor care se declarau simpatizanţi şi activişti comunişti ilegalişti, unul dintre cei autentici exclamase ,,puţini am fost, mulţi
am rămas”. Tot astfel cum în anii
’50, în timpul verificărilor de partid
se extinsese practica de a crea
„celule” ilegaliste prin aranjarea
declaraţiilor a trei-patru prieteni, e
posibil ca astfel de aranjamente să
se fi făcut şi după 1990.
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52

53

54
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57
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Cristina Diac, „Cine sunt disidenţii
români din evidenţele REL?”, în
Scînteia – Jurnalul României 1989
– Acum 20 de ani, supliment al
Jurnalului Naţional, 13 octombrie
2009.
Contacte disidenţi români, Scînteia
– Jurnalul României 1989 – Acum
20 de ani, supliment al Jurnalului
Naţional, 13 octombrie 2009.
Despre Gabriel Andreescu sunt
menţionate următoarele: fizician,
cercetător la Institutul de hidrologie
şi metrologie Buc., texte publicate
în USA şi Fr. – închis la o lună după
evenimentele de la Braşov şi eliberat peste o lună, posibil ’87, proces pentru înaltă trădare greva foamei, 30 de ani; interviu la televiziunea franceză.
Despre Leontin Iuhas s-a menţionat:
fiul Doinei Cornea, concediat din
Centrul de calcul Cluj.
Despre Ferencs Barabaş s-a menţionat că lucra la fabrica textile
Miercurea Ciuc, arestat în iunie ’83,
condamnat la 7 ani de închisoare
pentru propagandă împotriva orânduirii socialiste, acuzat că a răspândit manifeste cerând plecarea lui
Ceauşescu; cu el condamnată soţia
lui (Paraschiva Barabaş) 75 de ani
eliberată apoi în ’85 prin amnistie.
Despre Petre Mihai Băcanu s-a
menţionat: 47 de ani, jurnalist RL,
arestat 25-27 ian. ’89, autor
pamphlet.
Despre Mihai Creangă: 47 de ani,
critic teatral Rom. Pitorească.
Despre Anton Uncu: 41 de ani,
reporter RL.
Despre Alexandru Chivoiu: linotipist Scînteia.
Despre Mircea Răceanu: 31.01.89
arestat.
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Despre Eva Gymesi: prof. lit. Univ.
Cluj, prietenă Cornea.
Despre Dumitru Iuga: n. 1946 condamnat în sep. ’83 pentru propagandă împotriva sist. soc. la 10 ani,
electrician.
Despre Dumitru Mazilu: jurist, ameninţat cu moartea, domiciliu forţat.
Despre Mariana Marin: scriitoare,
solidarizată, 33 de ani. 18 nov.
greva foamei, ’86 premiul Uniunii
Scriitorilor.
Despre Andrei Pleşu: scrisoare
protest Dinescu, concediat de la
România Literară, mutat la muzeu,
Bacău.
Despre Aurel Dragoş Munteanu:
scrisoare lui D. R. Popescu – protest
împotriva persecutării scriitorilor în
aprilie ’89.
Despre Ion Fiştioc: arhitect, n. 1929,
arestat la începutul lui 1988.
Despre Dan Deşliu: 72 de ani,
arestat 16.03.89, psihiatrie 9, Buc,
dom. forţat.
Conform CV-ului lui Andrei Pleşu,
oferit publicităţii pe când era ministru al Culturii (28 decembrie

1989-16 noiembrie 1991), biografia
sa conţine următoarele date semnificative: născut la 23 august 1948, în
Bucureşti în familia unui medic
chirurg, creştin ortodox. Studii:
Liceul ,,Spiru Haret” Bucureşti
(1966); Facultatea de Arte Plastice
(secţia Istoria şi Teoria Artei, 1971);
doctor în istorie (1980); Bursă
Humboldt (Bonn 1975-1977) şi
Heidelberg (1983-1984). Cercetător
ştiinţific la Institutul de Istoria Artei
(1971-1982; 1985-1989), muzeograf
la Muzeul ,,George Enescu” din
Tescani (Bacău). Sursa: Personalităţile României contemporane, Protagonişti ai vieţii publice, decembrie
1989-decembrie 1994, vol. 3,
Agenţia Naţională de Presă,
Rompres, Bucureşti, 1995, p. 58. În
mod inexplicabil, s-au evitat explicaţiile privind plecarea sa la
Heidelberg după ce ceilalţi adepţi ai
Meditaţiei transcendentale au fost
scoşi din învăţământ şi din cercetare, ca şi motivele pentru care a
fost trimis la Tescani în 1989.
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DUPĂ 25 DE ANI. COMUNISMUL ÎN EUROPA DE EST
23 AUGUST DUPĂ 70 DE ANI
Abstract. The marking of 70 years since the what was called, by the Communist
regime, the "armed insurrection for liberation of Romania under the fascist
yoke" consisted in the sixteenth event of the project After 25 years. Communism
in Eastern Europe, developed by the Faculty of Political and Administrative
Sciences from the University "Petre Andrei" of Iaşi, the Institute for the Study of
Ideologies and the Polis Magazine. Organized on the day of August 23, the
debate "August 23 after 70 years" has brought together historians, Political
scientist and enthusiasts of these areas of research. Among the participants were
present: researcher Mioara Anton, Professor PhD. Ion Agrigoroaei, Professor
PhD. Cătălin Turliuc, historian Dorin Dobrincu, Professor PhD. Doru Tompea,
Professor PhD. Daniel Şandru and Professor PhD. Sorin Bocancea, the project
coordinator. During the opening of the event, Professor PhD. Doru Tompea
read the message sent by the Royal House of Romania to the organizers and
participants. Apart from those in the Senate Hall of the University "Petre
Andrei" of Iaşi, were also present at the debate, through the interventions they
sent and who were presented by Professor PhD. Daniel Şandru: Associate
Professor PhD. Radu Vancu (University "Lucian Blaga” of Sibiu), Associate
Professor PhD. Sabin Drăgulin (Christian University "Dimitrie Cantemir" of
Bucharest) and Lecturer PhD. Emanuel Copilaş (West University of Timişoara).
Below, we present you a selection of the most important interventions.
Keywords: Eastern Europe, Communist Romania, August 23, 1944, King
Michael, Mihai Antonescu.

Ipostazele lui 23 august 1944
(Hypostases of August 23, 1944)
Mioara ANTON
„Insurecţie armată“, „revoluţie
de eliberare antifascistă“ „cotitură“,
„lovitură“, au fost ipostazele cele
mai cunoscute ale momentului 23

august 1944. Rescrierea istoriei
acestei zile a însemnat pe parcursul
celor aproape 50 de ani de regim comunist rescrierea istoriei partidului.
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Un proces complex de legitimare şi
de metamorfoză a memoriei, în care
ipostazele lui 23 august 1944 au
indicat gradul de dependenţă sau,
dimpotrivă, de autonomie/independenţă, faţă de puterea sovietică.
După 1989, asistăm la o multiplicare a istoriilor lui 23 august 1944.
Fiecare actor implicat are propria
versiune asupra evenimentelor din
august: regele Mihai, partidele istorice, cel comunist, apropiaţii lui Ion
Antonescu şi legionarii (cu a lor tentativă de realizare a unui „23 august
răsturnat“). O adevărată polifonie,
care este însă departe de a lămuri pe
deplin controversatul eveniment.
Iniţiativele pentru crearea unui
spaţiu de manevră debutaseră încă
din primăvara lui 1942, când Mihai
Antonescu a încercat, fără succes,
prin intermediul finlandezilor să
deschisă un canal de negociere cu
puterile aliate. După dezastrul de la
Stalingrad, acelaşi Mihai Antonescu
a căutat să atragă Italia într-o acţiune comună de ieşire din război, dar
şi aceasta a eşuat. Formula „capitulării necondiţionate“, lansată de aliaţi la Conferinţa de la Casablanca,
în ianuarie 1943, a schimbat în totalitate condiţiile de negociere.
În primăvara lui 1944, protagoniştii romanului acestei zile mari,
indiferent de tabăra în care s-au situat, au înţeles la unison necesitatea
încheierii armistiţiului. Germania
pierduse încă din 1943 iniţiativa
strategică, iar trupele Armatei Roşii
pătrunseseră în primăvara lui 1944
pe teritoriul românesc. Conform
unui raport al SSI, în mai 1944, la

72

Ruginoasa, frontul românesc era atât
foarte aproape de liniile ruseşti,
încât soldaţii români jucau în tranşee rişca cu ruşii. Mai mult, bombardamentele aliate asupra teritoriului României au provocat panică şi
au obligat ambele tabere să găsească
o soluţie pentru ieşirea din război.
Evenimentele petrecute în iulieaugust 1944 impun două paliere de
analiză: pe de o parte, strategiile
puterilor aliate faţă de România, iar
pe de altă parte relaţia dintre opoziţie şi guvernul Ion Antonescu.
Insistenţele celor două tabere de a
obţine un armistiţiu care să fie garantat de aliaţii occidentali nu au
găsit un ecou favorabil în primăvara
lui 1944. Cele şase puncte obţinute
la Cairo, în aprilie 1944, fuseseră
elaborate de comun acord cu
Uniunea Sovietică, prin urmare
România trebuia să accepte că
îmbunătăţirea condiţiilor de armistiţiu depindea de deschiderea unui
canal de negociere cu sovieticii. A
fost punctul în care opoziţia şi reprezentanţii guvernamentali s-au
despărţit. Refuzând să accepte că
drumul spre armistiţiu trecea pe la
Moscova, Iuliu Maniu a continuat să
spere că va obţine condiţii mai
avantajoase prin negocieri cu reprezentanţii anglo-americani la Cairo.
Între timp, Ion Antonescu deschidea
canalul Stockholm, prin discuţii cu
ambasadoarea sovietică, Alexandra
Kollontai, şi obţinea îmbunătăţirea
condiţiilor de armistiţiu (rezervarea
unei zone libere pentru guvernul român, în care trupele sovietice urmau
să nu pătrundă; acordarea unui ter-
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men de 15 zile germanilor să părăsească România; reducerea cuantumului despăgubirilor de război).
Negocierile cu sovieticii au continuat pe parcursul lunilor mai-iunie
1944, sovieticii solicitând trimiterea
unei delegaţii române la Moscova.
Dar Ion Antonescu a ezitat în faţa
propunerilor sovietice şi a mizat pe
cartea occidentală. Nici opoziţia nu
a obţinut schimbarea condiţiilor la
Cairo, Maniu fiind silit să accepte la
10 iunie cele şase condiţii fără posibilitatea de a se mai reveni asupra
lor. Încheierea acordului EdenGusev (mai 1944) prin care se stabilea de principiu zonele de interes
anglo-sovietice în Europa de SudEst, cu referire specială la România
şi Grecia, făceau inutile orice eforturi fie ale opoziţiei, fie ale guvernului. Marea ofensivă sovietică, din
20 august 1944, a obligat opoziţia
„să se mişte“ şi să-i informeze pe
aliaţi că erau pregătite condiţiile
pentru înlăturarea lui Ion Antonescu
şi încheierea armistiţiului. Era

important ca înlăturarea mareşalului
să se producă înainte ca acesta să
obţină o înţelegere cu sovieticii,
ceea ce ar fi făcut ca opoziţia şi
regele să nu mai conteze ulterior. De
urgenţa acestei semnări se convinsese şi Mihai Antonescu care în
dimineaţa zilei de 23 august şi-a
trimis curierul la Stockholm, în persoana lui Neagu Djuvara, pentru a-i
anunţa pe sovietici că guvernul
român va încheia armistiţiul în baza
propunerilor din 2 iunie 1944. Mult
prea târziu pentru ceea ce avea să
urmeze. Nici cei care au iniţiat lovitura de stat nu au intuit consecinţele
lui 23 august. Revărsarea trupelor
sovietice pe teritoriul românesc, precum şi înţelegerea sovieto-britanică
asupra sferelor de influenţă, din
octombrie 1944, a decis soarta iniţiatorilor loviturii de stat. În numai
câţiva ani, plutoanele de execuţie,
închisorile şi exilul au făcut să
triumfe o singură versiune: cea a
partidului comunist.
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23 august. Despre sufletul nemuritor al comunismului
(August 23. About the eternal soul of communism)
Radu VANCU

Judecată per se, prin plasarea în
orizontul imediat al evenimentului,
ziua de 23 august 1944 e la fel de
complicată şi de banală care orice
lovitură de palat din timpul unui
mare război. Pentru istoricii profesionişti, ca şi pentru amatorii de
istorii conspirativ-rocamboleşti, pot
fi pasionante detaliile unei zile care
nu era străină de negocieri oculte la
Stockholm între trimisul României,
junele Neagu Djuvara, şi ambasadoarea Uniunii Sovietice, ea însăşi
purtătoare a rocambolescului, nonsovieticului
nume
Alexandra
Kollontai; după cum pasionante pot
fi şi aranjamentele de culise dintre
cele patru partide (dintre care cel
comunist, fireşte, era cel mai insignifiant), ori detaliile privind
implicarea în complot a celor câţiva
generali (de la Sănătescu la Aurel
Aldea), ori atâtea alte multe şi
mărunte chichirezuri care fac sarea
şi piperul acestui puzzle uriaş.
Însă pentru cei care cred, asemenea mie, că ficţiunea e întotdeauna mai reală decât realitatea
(sau, spus tout court, că realitatea nu
există), ziua de 23 august e de-a
dreptul hipnotică prin repetiţiile ei
aniversar-ritualice dintre 1945 şi
1989. Ca şi, de asemenea, prin felul
în care a fost ea rescrisă succesiv,
timp de mai bine de patru decenii,
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de acei ideologi ai Partidului Comunist care aveau sarcina cea mai
dificilă & riscantă – anume aceea de
a rescrie trecutul. Aşadar, riscând o
stilistică oarecum à la Constantin
Noica (et pour cause!), aş zice că 23
august a ajuns atât de hipnotică
pentru noi, ficţionarii, nu prin ceea
ce a fost, ci prin tot ceea ce, între
1945 şi 1989, a fost să fie.
Rareori trecutul a fost inventat
cu mai multă imaginaţie; şi, de
asemenea, nicicând revenirile asupra unui eveniment istoric n-au fost
mai numeroase. Mai întâi, înainte de
1948, când proximitatea istorică a
evenimentului făcea rescrierea lui
radicală ceva mai dificilă, inventarea trecutului s-a mulţumit cu
trecerea partidului comunist la statut
de inter pares cu celelalte trei (ţărănist, liberal şi social-democrat).
Apoi, sub Dej, a devenit mai întâi
primus inter pares, pentru ca în
scurt timp să devină singurul partid
organizator al „întoarcerii armelor”,
iar regele şi partidele istorice să
ajungă, fireşte, adversarii neîmpăcaţi ai genialei strategii comuniste.
În fine, rescrierea a continuat harnică în deceniile care au urmat –
ajungând în cele din urmă ca, în anii
din urmă ai lui Ceauşescu, să fie
doar una dintre nenumăratele lui
sărbători personale. Poate chiar cea
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mai fastuoasă dintre toate, în barocul ei dezlănţuit; dar, în orice caz,
eliberată aproape complet de referinţa istorică pe care se presupunea
că o readuce în memoria colectivă.
Aşa cum ştim de la Leszek
Kołakowski, minciuna este sufletul
nemuritor al comunismului. Felul în
care adevărul zilei de 23 august a
fost sistematic reinventat de comunişti (sau, dacă vrem, felul în care
minciuna acestei zile a fost sistematic re-inserată în realitate) e unul
dintre epitomurile perfecte ale acestui suflet al comunismului. Dacă
putem accepta că o ideologie are
suflet.
Şi ce ideologie! Şi, mon Dieu, ce
suflet! Suficient de plastic încât să
poată adopta orice formă imaginabilă, dar şi suficient de rigid încât
să poată concasa oricâte milioane de
cadavre, sufletul comunismului este,
pe deasupra, infinit reîncarnabil.
Nici o eroare din propriul trecut nu-i
tulbură palingenezia: fiindcă, pe de
o parte, e înzestrat cu dezirabila

capacitate de a-şi rescrie oricând
propriul trecut, iar pe de alta Comunismul are, ca şi Papa, atributul
ineranţei – adică al incapacităţii de a
greşi. Cum, însă, un papă recent
tocmai şi-a cerut scuze pentru erorile istorice ale predecesorilor lui, e
limpede că singurul administrator
inerant al sufletelor sublunare rămâne Comunismul.
Ce naiv era acel împărat chinez,
Shi Huang Ti, despre care Borges
scrie undeva că a dat foc tuturor
cărţilor pentru ca istoria să înceapă
cu el! N-a înţeles nimic. Cărţile nu
trebuie arse, trebuie infinit rescrise.
Abia aşa sufletul lor devine suficient
de mincinos pentru a fi nemuritor.
I-a lipsit, probabil, un 23 august al
lui pentru ca să înţeleagă lucrul
acesta. Şi ce noroc pe comuniştii
români să-l aibă pe al lor. Au ştiut
să-şi facă exemplar treaba. Drept
dovadă, sufletul lor nemuritor ne
bântuie încă.
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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 întracolo încât semnificaţiile sale reale
s-au estompat, au fost aplanate şi
acoperite de ridicol, în ciuda aportului său deloc neglijabil la reducerea conflagraţiei cu aproape jumătate de an şi, parţial, la configurarea
postbelică a graniţelor statului român. În epocă, ecourile internaţionale nu s-au lăsat aşteptate: ziarele Times, Le Figaro, New York
Times, The Evening Star, Aksam,
Cumhuriyet, (Turcia), L’Osservatore
romano, (Vatican) – toate au alocat
spaţii relativ largi reorientării militare 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
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PSD, împreună cu minusculul PCR,
aveau ca obiectiv principal retragerea României dintr-un război dezastruos, a cărui consecinţe deveneau
pe zi ce trece tot mai vizibile.
Monarhia s-a implicat încă de la
început în acest riscant efort şi, datorită prezenţei de spirit şi a calmului de care a dat dovadă tânărul
rege Mihai în cursa întinsă mareşalului Antonescu, dar şi datorită cecităţii politice (Antonescu nu îşi imagina ca un militar, un lider cu experienţa 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 concentrării acestuia din urmă asupra
insucceselor consecutive ale maşinăriei 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 politice, Lucreţiu Pătrăşcanu a primit, în
noua guvernare, portofoliul interimar al Justiţiei, fiind primul lider
comunist ajuns într-o funcţie atât de
importantă. Succesul său nu a trecut
neobservat de Gheorghe GheorghiuDej, viitorul său rival politic; acuzat
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de „şovinism” (nu nepărat neîndreptăţit), 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 organizator 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 evenimentele, 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 comunizării Europei de Est era astfel
alterată. Disputa celor doi lideri va
fi tranşată în 1952, prin marginalizarea Anei Pauker; trebuie însă
avut în vedere faptul că cei doi
duceau o acerbă luptă politică pentru a intra în graţiile lui Stalin. Calificarea lor drept comunişti „nativi”

(Dej şi colaboratorii săi, în principal
români încarceraţi în timpul războiului şi prezumtiv reticenţi la imixtiunile Moscovei în politica internă),
respectiv „moscoviţi” (Ana Pauker
şi cei care o susţineau, aflaţi la
Moscova în timpul războiului şi responsabilizaţi 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 moment fondator al suprapunerii aspiraţiilor populaţiei cu cele ale partidului. În acest sens, apar, începând
cu a doua jumătate a anilor 1950,
fricţiuni între interpretarea Uniunii
Sovietice asupra evenimentului, respectiv
interpretarea
Republicii
Populare Române (RPR). Sovieticii
afirmau că lovitura de stat s-a produs 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 riscurile asumate şi scurtarea considerabilă 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 românosovietice, 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 antiimperialistă” s-a transformat în mai mult
decât un mijloc discursiv de obţinere a legitimităţii interne, devenind
o manifestare de independenţă, o
formă de sfidare la adresa hegemoniei 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 discursuri. Nu există şi nu va exista niciodată adevăr non-ideologic, în sensul de trans-discursiv; nu se poate
afirma, aşa cum s-a întâmplat deseori în primul deceniu de după Revoluţie, că pagina manipulării istorice
a fost întoarsă şi de abia acum
competiţia pentru adevăr poate
începe. Într-adevăr, resorturile ideologice şi formele de interpelare (de
încadrare în ordinea şi logica discursului) mult mai vizibile şi mai agresive ale discursului comunist l-au
expus în toată nuditatea ideologică a
particularităţii (partidul) care se prezintă (ilegitim) ca universalitate (ca
societate şi, după ce revoluţia va fi
avut loc la nivel global, ca lume în
ansamblu). Adevărul nu există niciodată suspendat în gol, ci prins întro reţea de semnificaţii (discurs) care
încearcă permanent să transmită şi
să inoculeze anumite valori în vederea articulării unui comportament
corespunzător, recuperabil ulterior
(şi) pe coordonate politice. Istoria
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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 discursuri 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 politică, aşa cum nu pot nici sociologia,
economia, politologia, antropologia,
psihologia etc. – pentru că naratorul
este întotdeauna adeptul unui anumit sistem de valori şi practici aferente, a unei ideologii, cu alte cuvinte, discursul nefiind altceva decât
o formă a ideologiei mai tehnicizată
în sens metodologic şi mai utilizabilă 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 relativitatea 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 discursivă la universalitate echivalează
cu renunţarea la democraţie, la rândul 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 evenimentului; 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 denunţarea exacerbării discursului comunist asupra subiectului, 23 august
intră într-un registru discursiv în
care se înfruntă acum monarhismul,
liberalismul, neolegionarismul, social-democraţia, creştin-democraţia

etc., fiecare având forme de interpelare şi mize politice specifice, mai
puţin sau chiar la fel de intens articulate ca în cazul discursului comunist (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 distanţa dintre puter(i) şi societate.

79

POLIS

Momentul 23 August 1944 ca act de voinţă al elitelor
(August 23, 1944 as an act of elites’ will)
Sabin DRĂGULIN

Istoria modernă şi contemporană
a statului român a fost influenţată de
idealurile politice ale elitelor momentului. Fiecare timp istoric relevant al istoriei noastre a fost expresia actului de voinţă a elitelor naţionale. Revoluţia de la 1848, Unirea
Moldovei cu Ţara Românească
(5/24 ianuarie 1859), abdicarea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza
(10/22–11/23 februarie 1866), urcarea pe tron a lui Carol I (10 mai
1866), declararea independenţei de
stat (9 mai 1877), participarea la
Primul Război Mondial, ca urmare a
deciziei Consiliului de Coroană din
14 august 1916, intrarea în Al
Doilea Război Mondial de partea
Puterilor Axei, ca şi evenimentele
care s-au desfăşurat în data de 23
august 1944 se înscriu în acest
parcurs istoric.
Lipsa de participare a maselor la
luarea acestor decizii a fost cauzată
de faptul că statul român a cunoscut
o mult prea scurtă perioadă de trecere de la feudalism la modernitate
şi, de aceea, rolul elitelor a fost
fundamental. Elitele autohtone au
fost cele care au decis unirea de la
1859, acestea au impus un ritm de
modernizare alert, având ca model
de referinţă spaţiul de cultură şi
civilizaţie occidental. Legitimitatea
acţiunilor acestor grupuri nu a pro-
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venit din partea naţiunii şi a cetăţenilor. Era şi imposibil. În primul
rând că nu aveam o naţiune, iar în al
doilea rând, poporul român nu era
alcătuit din cetăţeni. Aceasta a provenit dintr-o legitimitate fondată pe
valori de tip feudal, în care societatea de status permitea elitelor
luarea deciziilor în funcţie de rangul
nobiliar, gradul de educaţie sau de
bunăstarea financiară. Într-o societate profund rurală, ignorantă în
plan politic şi cetăţenesc, în care
gradul de analfabetism era deosebit
de ridicat, elitele şi-au impus voinţa
şi proiectele modernizatoare.
Momentul istoric de la 23 august
1944 a fost de-a lungul timpului
interpretat în funcţie de interesele
ideologice. Totuşi, pentru a înţelege
cauza apariţiei acestuia, trebuie să
ne întoarcem în timp. În octombrie
1940, România, la decizia lui Ion
Antonescu, se aliază cu Germania,
pentru ca în iunie 1941 să intre în
război de partea Puterilor Axei.
Motivaţia oficială a legitimării acestui act de o gravitate extraordinară
pentru istoria contemporană a
României a fost recuperarea teritoriilor anexate prin forţă de către
URSS: Basarabia, Bucovina de nord
şi Ţinutul Herţei. Însă accentul pe
care doresc să îl pun este acela că,
pentru încă o dată decizia ce a
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angrenat destinul statului român a
fost luată la dorinţa unui singur om,
sprijinit fiind de un număr redus de
persoane. Poporul nu a fost întrebat,
el doar a primit decizia.
În istoriografia ruso-sovietică,
intrarea statului român în război este
prezentată ca un act de participare a
ţării noastre la războiul hitlerist
antisovietic. O asemenea caracterizare a aparţinut şi istoricilor români
până în 1968, când s-a scris pentru
prima dată, după 1945, despre
Unirea Basarabiei cu România.1
Pentru a putea înţelege modul în
care elitele comuniste s-au legitimat
de la momentul 23 August 1944 voi
realiza o scurtă incursiune a modului în care acesta a fost descris. În
perioada comunistă şi ulterior
poscomunistă, evenimentul istoric
care a avut loc în data de 23 August
1944 a cunoscut mai multe denumiri.
Înainte de 1968, în istoriografia
oficială a fost folosită cu precădere
sintagma de cotitură istorică.
La începutul anilor '70, evenimentele sunt descrise ca fiind o
insurecţie armată la care „au participat o largă coaliţie de forţe, de la
clasa muncitoare şi partidele ei,
până la partidele burgheze şi cercurile palatului, ceea ce a constituit un
factor esenţial al succesului luptei
pentru doborârea dictaturii militare
antoniesciene şi alăturarea României
la coaliţia anti-fascistă. De o deosebită însemnătate pentru reuşita insurecţiei a fost crearea unor detaşamente armate proprii ale clasei mun-

citoare – formaţiunile de luptă
patriotice”.2
Pe parcursul anilor '80, în manualele de istorie de clasa a X-a acest
eveniment este considerat a fi un
„Act istoric care a determinat o
schimbare fundamentală în situaţia
forţelor politice din ţară, a raporturilor dintre ele, zdruncinând poziţiile
claselor exploatatoare, slăbind influenţa burgheziei şi a moşierimii, fără
a le înlătura însă de la putere”3.
La începutul anilor '90, când
istoriografia românească începea să
se elibereze de dogmatismul ideologiei comuniste, evenimentele de la
23 august au primit titulatura de
Actul de la 23 August 1944 . Este
important să specificăm că acest
moment istoric deosebit de important este considerat a fi o lovitură
de stat. Această abordare se regăseşte în manualele de specialitate de
clasa a VIII-a şi de clasa a XII-a. În
ediţiile publicate de Editura
Didactică şi Pedagogică în anul
1992, editate de două colective de
profesori şi cercetători, apare conceptul de lovitură de stat, însă în
ediţia realizată de Mihai Manea şi
Bogdan Teodorescu e prezentă sintagma act de inspiraţie naţională 4
Titulatura de lovitură de stat se
regăseşte şi în anul 2000, în cadrul
Manualului de istorie pentru clasa a
XII-a, publicat de Editura Rao.5 În
anul 1999, în Manualul pentru clasa
a VIII-a apărut de Editura Sigma se
foloseşte conceptul de Momentul
de la 23 August 1944, acest eveniment fiind caracterizat drept o
„schimbare politică”.6 Volumul pu-
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blicat de Editura Teora, în ediţiile
din 200 şi 2003, menţine sintagma
Actul de la 23 August 19447. În
lucrările de specialitate ale istoricilor contemporani, în funcţie de
perioada istorică şi gradul de ideologizare a istoriei, momentul de la
23 august 1944 a mai fost considerat: Întoarcerea armelor, Revoluţie antifascistă şi antiimperialistă,
Act de înaltă trădare sau Gravă
eroare politică.
Ceea ce nu se spune, dar transpare destul de clar din definiţiile
date înainte şi după 1989, este că şi
acest moment deosebit de important
pentru destinul statului român a fost
o decizie luată cu precădere de o
singură persoană, respectiv Regele
Mihai, care, deşi avea sprijinul liderilor partidelor istorice şi al altor
grupuri de putere, a decis singur
arestarea Mareşalului Antonescu în
data de 23 august, şi nu aşa cum se
organizase, în data de 26 august.
Această decizie a avut consecinţe în
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plan geopolitic (întoarcerea armelor
împotriva armatelor germane fără ca
statul român să beneficieze de un
acord militar, Acordul de Armistiţiu
fiind semnat abia pe 12 septembrie
1944), politic (a creat baze legitimării mişcării comuniste din
România), militar (au fost luaţi
peste 170.000 prizonieri între 23
august şi 12 septembrie, fiind confiscată întreaga flotă comercială şi
militară a României) şi internaţional
(Marile Puteri nu au recunoscut prevederile negocierilor pe care le-au
încheiat cu diverşi reprezentanţi ai
României pe parcursul războiului).
Concluzia finală a acestei scurte
prezentări este că în istorie, în funcţie de interesele politice ale grupurilor de putere participante, evenimentele istorice pot fi interpretate în
mod diferit. Ceea ce nu poate fi
trecut cu vederea, însă, este că în
scurta noastră istorie ca stat, rolul
personalităţilor şi al elitelor a fost
fundamental în scrierea acesteia.
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DOSAR BASARABIA
Comisia bilaterală a istoricilor români şi sovietici, un nou
început: octombrie 1990
(The bilateral commission of Romanian and Soviet
historians, a new beginning: october 1990)
Şerban PAPACOSTEA
Abstract. After being elected director of The “Nicolae Iorga” History Institute
of The Romanian Academy, after the fall of the communist regime in December
1989, I had the initiative to set a new direction to the relations between
Romanian and Russian historians, relations that have been seriously damaged in
the last years, just like the relations between the two countries. During my brief
stay in Moscow, in October 1990, I had the opportunity to observe the turmoil
within the intellectual environment at the imminent dissolution of the Soviet
Union.
Keywords: communist regime, historiography, intellectual environment,
diplomacy, historical truth.

Ales director al Institutului de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române în urma evenimentelor
din decembrie 1989, am propus
între obiectivele prioritare ale activităţii acestuia şi în general ale istoriografiei române în domeniul relaţiilor externe restabilirea legăturilor
cu istoriografia sovietică, grav afectate de evoluţia generală a relaţiilor
dintre cele două state în anii precedenţi. Am propus, în consecinţă,
noii conduceri a Academiei Române
să dea curs sugestiei de a se reactiva

comisia bilaterală a istoricilor din
România şi din URSS, intrată în
impas în perioada precedentă. La
baza acestei iniţiative s-a aflat convingerea că în noua situaţie creată
de transformările în curs în lumea
sovietică sub impulsul politicii novatoare iniţiate de Mihail Gorbaciov
sub denumirea de Glasnost (transparenţă) şi Perestroika (restructurare), reluarea legăturilor cu istoriografia rusă va deschide istoricilor
noştri accesul la arhivele şi bibliotecile ruse şi la imensul material do-
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cumentar încă neexplorat privitor
îndeosebi la cea mai recentă etapă a
istoriei relaţiilor dintre cele două
state şi în general la istoria
României în deceniile hegemoniei
sovietice în Europa Centrală şi
Răsăriteană după încheierea celui de
Al Doilea Război Mondial. Academia Română a aprobat iniţiativa,
partea sovietică şi-a dat agrementul
– după cum se va vedea a manifestat
chiar un interes deosebit faţă de
sugestia reactivării relaţiilor istoriografice dintre cele două ţări –, astfel
încât pe baza acordului dintre cele
două Academii am programat deplasarea în URSS. În octombrie 1990,
împreună cu Ioan Chiper, factor de
continuitate între vechea comisie şi
cea în curs de constituire, am plecat
pe calea aerului spre Moscova în
luna octombrie 1990, pentru a duce
la îndeplinire iniţiativa asumată.
Am fost întâmpinaţi la aeroport
de reprezentantul Institutului de
Slavistică şi Balcanistică al Academiei de Ştiinţe a URSS – partenerul
nostru de negocieri şi colaborare –
şi de domnul Vasile Buga, consilier
al Ambasadei Române din URSS, al
cărui concurs avea să se dovedească
esenţial în întregul răstimp al şederii
noastre în capitala sovietică. Un
automobil ne-a transportat la sediul
Academiei de Ştiinţe Sociale a
Comitetului Central al PCUS în al
cărei hotel am fost găzduiţi în
timpul scurtei noastre şederi – patru
zile – la Moscova. Traversând dintr-un
capăt în celălalt oraşul, în care mă
aflam pentru prima oară, am avut
senzaţia imensităţii teritoriului
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imperiului în centrul căruia mă
aflam şi a cărui iminentă destrămare
nu o bănuiam la acea dată. Încă în
cursul acestei traversări în automobil a oraşului am aflat că pe
lângă întâlnirile de rigoare cu omologul meu sovietic, directorul
Institutului
de
Slavistică
şi
Balcanistică, mai fuseseră programate pentru delegaţia română întâlniri la Ministerul de Externe al
URSS şi la sediul Comitetului
Central al PCUS, şi că, în ultima zi
a şederii la Moscova, urma să am o
dezbatere pe teme istoriografice în
însăşi instituţia unde eram găzduiţi;
era un prim indiciu al interesului
deosebit manifestat de partea sovietică pentru iniţiativa istoriografiei
române, al intenţiei de a conferi iniţiativei părţii române de a restaura
legăturile dintre istoricii celor două
ţări şi un caracter politic, de apropiere în sens general. Localul şcolii
de partid în care am fost găzduiţi era
el însuşi un adevărat oraş, cu
multiple aripi şi etaje şi anexele de
rigoare, adevărată fabrică de cadre
de partid pentru toate republicile
Uniunii Sovietice.
În ziua următoare, am fost preluat împreună cu colegul meu de la
hotelul unde am fost găzduiţi de
directorul institutului cu care urma
să negociem restabilirea relaţiilor de
colaborare, domnul Dr. Vladimir
Konstantinovici Volkov, persoană
subtilă şi degajată de prejudecăţi
ideologice, nu însă şi de sarcini politice. Am străbătut din nou, în sens
invers, Moscova pe una dintre liniile
care făceau legătura între poziţiile
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foarte îndepărtate ale oraşului pe
lungul bulevard care purta numele
fondatorului Uniunii Sovietice, anume Leninski Prospekt. Glumeţ şi
anticipator, directorul Volkov mi-a
spus că viitorul nume al acestei
însemnate artere a capitalei avea să
fie Koneţ Soţializma. La sediul institutului am discutat liniile generale
ale viitoarei colaborări şi am decis
de comun acord reluarea întâlnirilor
anuale ale comisiei. Întrucât domnul
Volkov stăpânea limba germană,
schimbul de opinii şi sugestii s-a
desfăşurat fără dificultăţi. După discuţii lipsite de asperităţi s-au fixat
obiectivele şi modalităţile viitoarei
noastre colaborări, urmând ca textul
protocolului acordului dintre cele
două părţi să fie redactat şi semnat
până la încheierea misiunii noastre
în URSS.
În după-amiaza aceleiaşi zile, la
ora fixată, am fost fost primit, conform programului anunţat, la Ministerul Afacerilor Externe de domnul
Feliks Nikolaevici Kovaliov, director al Direcţiei Istorico-documentare
a Ministerului Afacerilor Externe al
URSS, personaj distins şi elegant, al
cărui nume aveam să-l aud în repetate rânduri ulterior în legătură cu
diverse misiuni ale diplomaţiei sovietice şi ruse; am făcut în sinea
mea reflecţia că ar fi putut fi ministru şi în vremea ţarilor. Mesajul
principal care ni s-a comunicat în
cadrul acestei întâlniri a fost că şi
ministerul din care făcea parte se
conformează directivei de deschidere care venea de la Kremlin şi că,
în consecinţă, istoricii români vor

avea posibilitatea să cerceteze liber
fondurile arhivistice aflate în posesia instituţiei din care făcea parte.
La constatarea mea, avansată după
mulţumirile de rigoare pentru bunăvoinţa manifestată, că iniţiativele
importante privitoare la politica
externă a URSS erau luate nu la
Ministerul de Externe, ci la
Kremlin, domnul Kovaliov, fără a
mă contrazice, mi-a răspuns cu recomandarea să rezolv în locul amintit această chestiune. Am reţinut din
desfăşurarea acestei audienţe dorinţa
părţii sovietice de a dezvolta relaţiile cu România, în speţă cu istoricii
români.
În dimineaţa următoare, s-a desfăşurat întâlnirea la Secţia Internaţională a Comitetului Central al
PCUS, unde am fost primit de un
grup de activişti ai instituţiei, în
frunte cu Valerii Leonidovici
Musatov, prim-adjunct al şefului
Secţiei. În cursul întâlnirii, care a
durat aproximativ două ore, s-au
discutat probleme ale înnoirii istoriografice în cele două ţări în urma
modificărilor survenite pe plan politic. Am fost întrebat ce măsuri
aveam intenţia să adopt în institutul
al cărui director devenisem în urma
prăbuşirii regimului comunist. Am
răspuns că principala măsură pe care
dealtminteri şi începusem să o pun
în aplicare în urma marilor schimbări survenite, era reînnoirea cadrelor de cercetători cu tineri selecţionaţi exclusiv pe baza vocaţiei şi a
competenţei, contrar situaţiei anterioare când criteriile precumpănitoare erau adaptabilitatea la sistem
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şi recomandarea serviciilor politice,
partid şi cadre; cu alte cuvinte,
mi-am încheiat expunerea, aveam în
vedere aplicarea criteriilor selecţiei
normale, nu a celei denumite de
Soljeniţin
„selecţia
inversă”;
„kontraselekţia” a ţinut să răspundă
principalul meu interlocutor, pentru
a-mi arăta că îi era cunoscută opera
marelui scriitor rus aflat încă în exil.
Întâlnirea la „nivel înalt” la sediul central al PCUS mi-a întărit
impresia că sovieticii au folosit
acest prilej pentru a comunica dorinţa lor de a consolida relaţiile
dintre ţările noastre, nu exclusiv la
nivel istoriografic. Între timp, ambasadorul României în URSS, domnul
Vasile Şandru, mi-a transmis invitaţia de a face o vizită la Ambasadă.
În cursul întrevederii noastre în aceiaşi zi, domnul ambasador mi-a comunicat surprinderea sa în legătură
cu primirea neaşteptat de binevoitoare rezervată de partea sovietică
reprezentanţei istoriografice române. „Cu nu mult timp mai devreme – mi-a spus ambasadorul – a
fost la Moscova domnul ministru
Andrei Pleşu; l-a primit omologul
său, nimic mai mult”. Şi, în temeiul
acestei constatări, mi-a cerut asentimentul să folosească această ocazie
pentru a organiza o recepţie la
Ambasada Română, prilej de a
accelera ieşirea acesteia din izolarea
în care o lăsase politica lui Nicolae
Ceauşescu. Am fost, bineînţeles, de
acord şi recepţia a fost fixată pentru
dupăamiaza zilei următoare, penultima zi a şederii delegaţiei române
în URSS.
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În cea de a treia zi a vizitei delegaţiei române, la sediul Institutului
de Slavistică şi Balcanistică a avut
loc semnarea acordului dintre cele
două delegaţii pentru reactivarea
relaţiilor dintre istoriografia română
şi cea sovietică şi pentru reluarea
întâlnirilor periodice ale reprezentanţilor celor două părţi. Cu acest
prilej, domnul Volkov m-a rugat să
accept o întâlnire cu istoricii din
institutul pe care îl conducea, în
după-amiaza aceleiaşi zile, înainte
de ora fixată pentru recepţia de la
Ambasada Română. Am acceptat şi
întâlnirea a avut loc. În cadrul întâlnirii s-a produs evenimentul cel mai
semnificativ al scurtului meu prim
stagiu petrecut în Uniunea Sovietică. Sala de conferinţe a institutului
era plină cu cercetători autentici sau
simulaţi care mi-au adresat diverse
întrebări, unele provocatoare, ca de
pildă cea care reamintea falsa
alternativă
Transilvania-Moldova
(Republica Moldova) în opţiunile
româneşti, introdusă în arsenalul
diplomatic sovietic de I.V. Stalin
încă din 1945. Am răspuns că în
etapa istorică în care am intrat
deciziile în asemenea probleme sunt
determinate democratic, prin voinţa
liber exprimată a popoarelor. Dar
adevărata surpriză a venit din partea
a însuşi directorului institutului,
domnul Volkov, care coprezida cu
mine şedinţa. Întorcându-se spre
mine mi-a adresat neaşteptat întrebarea: „Domnule profesor, există în
istoria relaţiilor româno-ruse şi
româno-sovietice pagini albe, probleme nerezolvate?”. În cele câteva
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secunde de care am dispus pentru a
reflecta asupra întrebării deosebit de
insidioase, bine pregătită şi abil
pusă, pentru a-mi detecta gândul şi
eventual mandatul, mi-am spus că,
aflându-mă acolo în calitate de
istoric, nu de om politic, nu aveam
altă soluţie decât de a spune adevărul, astfel cum îl cunoşteam.
Reducând răspunsul la esenţial, i-am
spus: „Da, domnule director, există
două mari probleme deschise în
relaţiile dintre ţările noastre: cea
dintâi a fost creată de ţarul
Alexandru I, care a rupt Moldova în
două şi care a dat naştere unei răni
astăzi încă deschise în relaţiile
noastre; cea de a doua a fost opera
lui I.V. Stalin, care a impus
României un regim străin de tradiţiile şi aspiraţiile sale, cu urmări
grave pentru poporul român”.
Domnul Volkov a luat act fără reacţie de acest răspuns şi a închis şedinţa. Ioan Chiper, vizibil emoţionat, s-a apropiat de mine şi mi-a
spus: „Ţi-a întins o cursă”. I-am
replicat: „Puteam oare să-i răspund
altminteri?”.
La recepţia de la Ambasadă,
unde au venit mulţi dintre reprezentanţii instituţiilor pe care le vizitasem, am avut parte de o nouă surpriză. La solicitarea mea, fusese
invitat şi istoricul Serghei Karpov,
medievist reputat, cunoscut mie din
bibliografii şi cu care mă aflasem în
relaţii pe calea poştei prin schimbul
de extrase dintr-un domeniu de cercetare comun, istoria Mării Negre în
vremea hegemoniei veneţiene şi
genoveze. Ne-am cunoscut cu acest

prilej şi personal şi ne-am întreţinut
într-o lungă conversaţie, agreabilă
pentru mine şi pentru că aveam
prilejul să discut pe teme de interes
istoric comun într-o limbă mie cunoscută şi foarte îndrăgită, italiana.
Cum conversaţia noastră se prelungea, unul dintre participanţii la
dezbaterea de la Comitetul Central
al Partidului Comunist, Ceslav
Ciobanu, un transnistrean, instructor
la Secţia Internaţională a Comitetului Central al PCUS, m-a desprins, cu scuzele de rigoare, din
conversaţia cu Serghei Karpov, şi
m-a întrebat în limba română:
„Domnule profesor, cum vedeţi
problema Basarabiei?” I-am răspuns
în acelaşi spirit în care îi răspunsesem anterior lui Volkov. A urmat
din partea lui observaţia interogativă
uluitoare: „Vă daţi seama ce se va
întâmpla dacă se destramă Uniunea
Sovietică?” Şi a urmat o viziune
apocaliptică cu milioane de oameni
care ar fi urmat să se reverse spre
Occident. Nu puteam bănui la acea
dată, că la mai puţin de un an după
această conversaţie, imperiul lui
Lenin şi al lui Stalin avea efectiv să
se destrame. Recepţia s-a încheiat
într-o atmosferă cordială, iar ambasadorul mi-a mulţumit pentru prilejul oferit.
În ultima zi a şederii la Moscova,
am participat la o dezbatere referitoare la totalitarism şi scrierea istoriei la sediul Şcolii Superioare de
Partid al CC al PCUS, în sala în
care conferenţiaseră în trecut ideologii de frunte ai regimului. Am sintetizat răspunsul spunând interlo-
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cutorilor mei că regimul sovietic e
cel care a oferit modelul adaptării
trecutului la imperativele puterii
politice şi că celelalte ţări comuniste
nu au făcut altceva decât să urmeze
şi să adapteze acest sistem de a scrie
istoria.
Astfel s-a încheiat vizita delegaţiei române care, în octombrie 1990,
a pus bazele reluării contactului
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între istoricii români şi sovietici,
respectiv ruşi, pe temeiul respectării
adevărului istoric. Comisia comună
româno-rusă a istoricilor şi-a desfăşurat în continuare activitatea şi o
desfăşoară astăzi încă. E de dorit, în
interesul ambelor istoriografii, ca
aceste rezultate să fie consolidate în
acelaşi spirit.
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La margini şi sfârşit de imperiu:
Tratatul româno-sovietic din 5 aprilie 1991 şi consecinţele
pentru Republica Moldova
(At the edges and at the end of an empire:
The Romanian-Soviet Treaty from April 5, 1991, and its
consequencis for the Republic of Moldova)
Florin ANGHEL
Abstract. The agreement of cooperation, good neighbourly relations and
friendship signed at Moscow on the 5th of April 1991 between Romania and the
Soviet Union replaced the old Treaty, concluded in 1970. According to the new
document, Romania and the USSR considered themselves, in their mutual
relations, as well as in the whole international community, in any event, as being
States buddy. In this context, although the media have made the claim that the
Treaty would be contrary to the interests of Romania and Moldovan SSR,
President Ion Iliescu denied the charges, stressing that the Treaty was keeping in
mind the processes affirming the sovereignty in the Soviet republics. On the
other hand, the President of the Moldovan SSR, Mircea Snegur, declared that
thanks to the specific relationships between Chişinău and Bucharest, the direct
relationships with the Romanian State had been established even in the absence
of the clause relating to Romania's ties with the Republics of the Soviet Union.
The Romanian-Soviet Treaty has had a devastating impact on the image of
Romania, on her political leaders, in the European capitals and among public
opinion on both sides of the Prut River. In Chişinău, the reactions of the public
opinion and of the national political forces were extremely vigorous. On 24 April
1991, the members and the sympathizers of the Popular Front also issued a
Declaration concerning the Romanian-Soviet Treaty, in which the Treaty was
described as being inappropriate, and was considered a challenging act to the
fight for independence of Moldova. On the other side of the political barricade,
The Communist Party from Moldova has warmly welcomed the signing of the
Romanian-Soviet Treaty. Thus, the C.C. Secretary of the CPM, Ion Guţu,
considered that the document signed by Presidents Iliescu and Gorbachev
removed the odious scenario of the Union. However, the implosion of the Soviet
Empire has removed permanently from the agenda the question of ratification
and the entry into force of the Soviet-Romanian Treaty of April 5, 1991.
Keywords: Romanian-Soviet Treaty, impact, reactions, consequences.
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Tratatul de colaborare, bună
vecinătate şi amiciţie între România
şi U.R.S.S., semnat la Moscova, la 5
aprilie 1991, de către preşedinţii Ion
Iliescu şi Mihail Gorbaciov, înlocuia
vechiul tratat, încheiat în 1970 şi
valabil până în 1995. Conform noului document, România şi U.R.S.S.
se considerau, în relaţiile lor reciproce, precum şi în ansamblul comunităţii internaţionale, în orice
situaţie, drept state prietene (art. 1).
Erau reafirmate inviolabilitatea
frontierelor şi integritatea teritorială (art. 3), semnatarele obligându-se să nu participe le nicio
alianţă îndreptată una împotriva
celeilalte, să nu permită ca teritoriul lor să fie folosit de către un
stat terţ în scopul comiterii unei
agresiuni împotriva celeilalte părţi,
să nu pună la dispoziţia unei terţe
ţări căile şi mijloacele de comunicaţie şi să nu sprijine în niciun
fel un asemenea stat care ar fi
intrat într-un conflict armat cu
cealaltă parte contractantă (art. 4).
În plus, potrivit articolului 20, cele
două părţi se obligau să stimuleze,
prin toate mijloacele, în conformitate cu legislaţia internă a fiecărei
ţări, participarea la realizarea Tratatului republicilor U.R.S.S., a regiunilor şi a altor structuri administrative din ambele ţări, a instituţiilor şi
organizaţiilor lor.
Articolul 20 a fost invocat de
către factorii decizionali români
pentru a demonstra existenţa unei
baze legale pentru relaţiile directe
cu R.S.S. Moldova (inclusiv pentru
înfiinţarea de consulate generale la
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Chişinău şi Iaşi). Trebuie subliniat,
totuşi, că textul articolului incriminat nu făcea referinţă la legislaţia
chişinăuiană ci doar la legile sovietice şi române. Liderii mişcării
naţionale româneşti dintre Prut şi
Nistru considerau, pe bună dreptate,
că „acest articol este susceptibil de
a fi invocat de către Moscova
pentru a restrânge raporturile
României cu Republica Moldova la
cadrul strâmt al tratatului”1. Încheiat în aceeaşi lună, Tratatul dintre
Germania şi U.R.S.S. stipula, în
plus, dreptul etnicilor germani din
Uniunea Sovietică de a-şi dezvolta
identitatea naţională, limba şi
cultura.
La nivelul înaltei decizii politice
româneşti, preşedintele Ion Iliescu a
respins afirmaţiile mass-media potrivit cărora Tratatul ar contraveni
intereselor României şi R.S.S.
Moldova. Iliescu considera viitorul
R.S.S. Moldova drept „o problemă
a istoriei, a vieţii” (deşi, la 27
august 1991, va recunoaşte, între
primii, independenţa structurilor de
stat de la Chişinău) şi susţinea „rezolvarea pe cale paşnică a tuturor
problemelor în contextul respectării
egalităţii suverane, dreptului popoarelor de a dispune liber de soarta lor”2. În cadrul unei conferinţe de
presă desfăşurate la Moscova, preşedintele Iliescu a ţinut să sublinieze
că Tratatul semnat ţinea cont de procesele de afirmare a suveranităţii
republicilor sovietice: „Ţinem seama de realităţile obiective, dar nu
putem ignora nici sentimentele.
Între statele vecine trebuie să existe
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relaţii de bună vecinătate, relaţii
clare, corecte, de încredere reciprocă şi colaborare”3. Drept compensaţii pentru încheierea documentului, autorităţile române au cerut lui
Mihail Gorbaciov să soluţioneze
două probleme litigioase istorice:
retrocedarea către România a tezaurului evacuat în Rusia în 1916-19174
şi a insulei Şerpilor, cedată în 1948.
Liderul sovietic a promis, evaziv, că
se va informa asupra esenţei celor
două chestiuni pentru a se reveni
ulterior asupra lor.5
Revenit la Bucureşti, preşedintele Iliescu a avut o întrevedere
cu ministrul de Externe chişinăuian,
Nicolae Ţâu, pentru a înştiinţa
administraţia moldovenească despre
conţinutul discuţiilor şi al documentului de la Moscova. Soluţia oferită
de Bucureşti era „un organism permanent care să urmărească sistematic desfăşurarea activităţilor atât
pe linie economică, cât şi pe linie
ştiinţifică, culturală, politică, pe
linia relaţiilor umane”6. La rândul
său, preşedintele R.S.S. Moldova,
Mircea Snegur, declara că, în virtutea unor relaţii specifice între
Chişinău şi Bucureşti, raporturile
directe cu statul român ar fi fost
stabilite chiar şi în lipsa clauzei
referitoare la legăturile României cu
republicile unionale7. În orice caz,
textul documentului nu îşi propunea
niciun fel de complicaţii juridice,
determinate de situaţia condamnării
internaţionale a Protocolului adiţional secret al Pactului comunistonazist dintre Germania şi U.R.S.S.,
din 23 august 1939. Una dintre

republicile baltice, de pildă, Estonia,
desemnase juridic, în 1990 deja, că
după 1940 avusese loc o ocupaţie
străină şi, drept urmare, toţi locuitorii aşezaţi pe teritoriul ei după
această dată erau non-cetăţeni 8.
Mai mult, conducerea de la
Kremlin stabilise, cu doi ani înainte
deja, la şedinţa Biroului Politic al
Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, din 6 octombrie 1988, necesitatea „conferirii unei noi calităţi
socialismului” deoarece „aceia care
nu vor cu tot dinadinsul să răspundă la sfidările timpului îşi bagă
boala mai adânc şi complică mult
evoluţia ei în viitor”.9
La întâlnirea restrânsă Gorbaciov
– Iliescu, următoare semnării Tratatului, liderul sovietic nu a putut să
nu remarce faptul că documentul
„este primul tratat încheiat cu o
ţară din Europa de Est după schimbările care au avut loc acolo”10;
omologul român l-a asigurat, la fel,
de faptul că „tratatul a ieşit consistent şi de o mare rezonanţă internaţională. El reflectă dorinţa comună
de a pune relaţiile sovieto-române
pe baze noi, ţine seama de schimbările care au avut loc atât în aceste
relaţii, cât şi pe continentul european şi în lumea întreagă. Cred că
acest document va fi important din
punctul de vedere al relaţiilor internaţionale”11. La observaţia lui
Gorbaciov, potrivit căreia „Occidentul vrea să ne pună pe butuci şi
pe noi, şi pe voi, pentru ca după
aceea să ne cumpere totul pe
nimic”12, preşedintele României a
răspuns, prompt, că „forţele duşmă-
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noase interne şi externe cooperează.
În aceste condiţii, tratatul pe care îl
încheiem astăzi are pentru noi o
importanţă foarte mare. El demonstrează încrederea reciprocă
existentă între ţările noastre”13.
Totodată, după ce îl asigura pe liderul de la Kremlin de faptul că în
Moldova existau „forţe realiste”,
Iliescu cerea direct Moscovei: „să
sprijiniţi mai mult pe Mircea
Snegur. El gândeşte în mod realist”.
Gorbaciov, obsedat de menţinerea,
pe orice cale, a unităţii Uniunii
Sovietice, se dovedea extrem de
preocupat, mai degrabă, de „a nu se
permite scindarea republicii”, arătând că „viaţa din Moldova trebuie
să reintre într-un făgaş normal şi,
apoi, vom face totul pentru dezvoltarea legăturilor normale dintre
România şi Moldova pe bazele puse
de noul tratat”14. Preşedintele
României, preocupat de instituirea
unor relaţii amicale cu Kremlinul,
indiferent de consecinţele juridice
internaţionale ale Tratatului, a mai
menţionat, în cursul aceleiaşi întrevederi restrânse, că „este firesc că la
noi se manifestă un interes deosebit
pentru republicile vecine, Moldova
şi Ucraina. Aici există chestiuni delicate. Le abordăm în mod raţional,
echilibrat, ţinând cont pe deplin atât
de realităţile relaţiilor noastre bilaterale, cât şi de situaţia internaţională. Vrem să fim realişti, să avem
o atitudine corectă şi să nu vă
creăm probleme. Dimpotrivă, este
important ca forţele extremiste de
dreapta, atât din ţara dumneavoastră, cât şi de la noi să fie, ca să
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zic aşa, dezarmate, să procedăm cu
abilitate,
consultându-ne
reciproc”15.
Trebuie subliniat, în contextul
negocierilor şi semnării Tratatului,
starea de confuzie determinată de
extrem de puţinele informaţii referitoare la textul său, primite de către
elita politică de la Bucureşti, inclusiv din rândul liderilor Frontului
Salvării Naţionale. Astfel, preşedintele Senatului, Alexandru Bârlădeanu,
susţinea cu tărie că „eu nu cunosc
acest tratat. Iliescu nu m-a informat
nici ce va face, când a plecat la
Moscova, şi nici după ce s-a întors
de acolo, ce a făcut” [...] eu nici
n-am citit acel tratat”16. Vechiul
lider comunist era de acord, ceea ce
a înţeles, se pare, şi Ion Iliescu, că,
în contextul extrem de favorabil al
unei majorităţi absolute, confortabile, a Frontului Salvării Naţionale
în Parlamentul ales la 20 mai 1990,
existau şanse reale ca să se contureze o opoziţie serioasă şi foarte
vocală la adresa documentului şi a
relaţiilor cu Moscova, aşa cum erau
ele trasate de către preşedintele
României.
Ioan Chiper a publicat un document, provenit din interiorul Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, elaborat în
februarie 1991, cu privire la evoluţia
relaţiilor dintre România şi R.S.S.
Moldova, în pregătirea vizitei la
Moscova a lui Ion Iliescu17. Potrivit
lui, după Decretul cu privire la
măsurile de normalizare a situaţiei
din R.S.S. Moldova, semnat de
Mihail Gorbaciov la 22 decembrie
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1990, şi după Declaraţia din 28
decembrie 1990 a Ministerului de
Externe al României (în textul căreia Basarabia şi nordul Bucovinei
sunt apreciate drept „străvechi
teritorii româneşti”)18, Secretariatul
C.C. al P.C.U.S. îi cerea liderului de
la Kremlin să evite orice fel de
concesii în aceste chestiuni în discuţiile şi întâlnirile cu liderii de la
Bucureşti. „Conducătorii români –
susţine textul în cauză – schimbă în
mod făţiş abordarea problemei
moldoveneşti. [...] Nu este exclus ca
printre motivele amânării termenelor vizitei lui Ion Iliescu la
Moscova, un anumit rol să fi jucat,
de asemenea, lipsa dorinţei părţii
române de a înscrie în noul tratat,
în pregătire, între ţările noastre,
obligaţii referitoare la problema teritorială şi drepturile minorităţilor.
[...] Pas cu pas se pregăteşte baza
juridico-statală a unirii: reorganizarea administrativ-teritorială a
Moldovei după modelul românesc
cu lichidarea organelor Puterii sovietice, proiecte de legi cu privire la
acordarea reciprocă a dublei cetăţenii pentru locuitorii R.S.S.
Moldova şi ai României. [...] Actualii conducători români au mers
deja cu mult mai departe decât îşi
permitea Nicolae Ceauşescu [...].
Deoarece problema moldovenească
se află, de fapt, pe ordinea de zi a
relaţiilor sovieto-române, este timpul să fie definită mai precis poziţia
noastră şi să fie adusă la cunoştinţa
părţii române”19. Se poate explica,
în acest mod, poziţia intransigentă,
fără niciun echivoc, a lui Mihail

Gorbaciov, la toate încercările lui
Ion Iliescu de a contura o poziţie
comună faţă de puterea politică de
la Chişinău şi viitorul Moldovei, în
perioada 1990-199120.
Tratatul româno-sovietic a avut
un impact devastator asupra imaginii României, a liderilor ei politici, în capitalele europene şi în
rândul opiniei publice de pe ambele
maluri ale Prutului. La începutul
anului 1991, România era deja
ultima dintre ţările Pactului de la
Varşovia21 care se alătura cererii
privind dizolvarea acestei organizaţii militare, nefiind încă de acord
cu extinderea funcţiilor de securitate
ale N.A.T.O. în Europa CentralRăsăriteană.
La Chişinău, reacţiile opiniei publice şi ale forţelor politice naţionale
au fost extrem de viguroase. După o
analiză a textului Tratatului românosovietic, Frontul Popular din
Moldova a constatat o serie de
carenţe, inclusiv de natură juridică,
strecurate în conţinutul documentului, în special prin lipsa oricăror
aprecieri, inclusiv de ordin general,
referitoare la Protocolul adiţional
secret al Pactului RibbentropMolotov şi la notele ultimative ale
guvernului sovietic din 26-28 iunie
1940, potrivit cărora URSS a ocupat
Basarabia, nordul Bucovinei şi
ţinutul Herţa. La 24 aprilie 1991, la
Chişinău, membrii şi simpatizanţii
Frontului Popular au dat publicităţii
o Declaraţie privind Tratatul româno-sovietic, în care acesta era apreciat drept inoportun, considerat un
act provocator la adresa luptei
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pentru independenţă a Moldovei. În
plus, Declaraţia adoptată aprecia
fără echivoc faptul că România „a
reconfirmat relaţiile de vasalitate
faţă de U.R.S.S.”22.
Oficiosul unionist „Ţara” se
dezlănţuia şi el faţă de factorii de
decizie de la Bucureşti: „când speram că România va abandona condiţia de stat-satelit al imperiului sovietic, iar Republica Moldova va
depune eforturi pentru a-şi obţine
independenţa, Moscova ne întinde o
nouă cursă: României – un tratat de
vasalitate, iar Republicii Moldova –
un tratat unional, ambele urmărind
acelaşi scop: menţinerea României
în sfera de influenţă a Kremlinului,
iar a teritoriilor româneşti ocupate
– sub jurisdicţia imperiului sovietic”23.
Cu toate acestea, evoluţiile politice şi social-economice ulterioare
au dovedit incapacitatea cronică a
celor două spaţii de a construi un
proiect comun şi unitar: spre deosebire de statele baltice, unde majoritatea populaţiei se considera ocupată de către U.R.S.S., locuitorii
Moldovei sovietice nici nu râvneau
spre independenţă şi nici nu doreau,
în proporţie majoritară, unirea cu
România. Aceasta în ciuda percepţiilor Kremlinului potrivit cărora
clasa politică de la Chişinău ar fi
promovat o politică agresivă de
apropiere de Bucureşti: o marjă de
apărare pentru Moscova a fost pregătirea şi întreţinerea conflictului
militar din Transnistria (primăvaravara anului 1992) prin care a devenit cât se poate de concludent
faptul că Moldova independentă a
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fost şi este nimic altceva decât „un
proiect politic neîmplinit”24.
De partea cealaltă a baricadei
politice, Partidul Comunist din
Moldova a salutat călduros semnarea Tratatului româno-sovietic. Astfel, secretarul C.C. al P.C.M., Ion
Guţu, aprecia că documentul încheiat de către preşedinţii Iliescu şi
Gorbaciov elimina odiosul scenariu
al unirii25. A. Lazarev, propagandist
oficial al regimului de la Chişinău, a
construit chiar o „axiomă” de politică externă moldovenească, rămasă
în vigoare şi pe parcursul primului
deceniu al secolului XXI. Moldova
ar fi avut rădăcini etnice comune şi
limbi înrudite. A Lazarev, folosindu-se de gestul politic al preşedintelui Iliescu, se străduia să dovedească evoluţia de sine stătătoare a
etnosurilor de pe cele două maluri
ale Prutului, fiind lipsite de relevanţă, în opinia lui, eforturile de a
unifica cele două entităţi statale.
Concluzia acestei axiome, preluate
de către Ministerul de Externe de la
Chişinău, era următoarea: „în spiritul Tratatului recent semnat, cunoaşterea şi respectarea acestor
axiome de politică externă ne-ar fi
de un real folos pentru toţi”26.
Primul ministru de la Chişinău,
Mircea Druc, a solicitat oficial
României să amâne ratificarea Tratatului deoarece „procesul dezagregării imperiului sovietic se desfăşoară cu repeziciune”. Această iniţiativă a fost înaintată, însă nu preşedintelui Ion Iliescu, ci primului ministru Petre Roman, în timpul întrevederii din luna mai 1991, de la
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Stânca-Costeşti, pe malul Prutului27.
Răspunsul românesc, lipsit de echivoc, a fost transmis – în mod demonstrativ – prin intermediul ambasadorului de la Moscova, Vasile
Şandru, în luna iulie. Diplomatul
român, într-o conferinţă de presă
ţinută în capitala U.R.S.S., a replicat
forţelor unioniste de la Chişinău că
„la momentul actual, România nu
pune problema schimbării realităţilor teritoriale confirmate în tratatele de pace din 1947”28.
Implozia imperiului sovietic a
scos definitiv de pe agendă chestiunea ratificării şi a intrării în vigoare a Tratatului româno-sovietic
din 5 aprilie 1991. Istoria, ca şi în
cazul Tratatului de la Bucureşti, din
martie 1918, încheiat între România
şi Puterile Centrale, a invalidat un
proiect controversat al clasei politice de la Bucureşti. Inoportunitatea

Tratatului a ieşit în relief după dispariţia U.R.S.S., la sfârşitul anului
1991, când Bucureştii, singura capitală din fostul bloc comunist care
încheiase un astfel de document cu
Moscova, s-au transferat într-o stare
de evidentă izolare internaţională:
mass-media internaţionale avansau
ipoteze diplomatice despre constituirea unui alt tip de Mică Înţelegere, conservatoare şi neo-comuniste, creată de România lui Ion
Iliescu, Iugoslavia încă nedezmembrată a lui Slobodan Milosević şi
Slovacia lui Vladimir Mečiar. Dacă,
la un moment dat, diplomaţia română a optat pentru o înţelegere cu
marele vecin de la Răsărit în scopul
soluţionării disputelor istorice,
această opţiune politică, indiferent
de mobilurile care au ghidat-o, nu a
fost în serviciul României.

Note
1

2

3
4

Vladimir Socor, „Tratatul de prietenie româno-sovietic şi implicaţiile
sale regionale”, în Ţara, Chişinău,
nr. 19 (37), 14 mai 1991.
Gheorghe Cojocaru, „Tratatul sovieto-român din 5 aprilie 1991”, în
Cugetul, Chişinău, nr. 3-4, (11-12),
2001, p. 19.
Moldova Suverană, Chişinău, nr. 81
(17 690), 11 aprilie 1991.
O sinteză a problemei la Viorica
Moisuc,
Romania
Treasure
Evacuated to Moscow in 1916 and
Confiscated
by
the
Soviets,
Timişoara, 2001.

5

6
7
8

Moldova Suverană, 11 aprilie 1991.
Un martor diplomatic, reprezentant
al Ambasadei României, nu aminteşte în niciun fel despre discuţiile
Iliescu - Gorbaciov din aprilie 1991.
Vezi Vasile Buga, Apusul unui
imperiu. U.R.S.S. în epoca Gorbaciov,
1985-1991, Bucureşti, 2007.
Moldova Suverană, nr. 83 (17 692),
13 aprilie 1991.
Ibidem, nr. 107 (17 716), 22 mai
1991.
Silviu Miloiu, Elena Dragomir,
„The Building Up Of A New
Identity For The Estonian State
Following The Collapse Of The

95

POLIS

9

10

11
12
13
14
15
16

17

18

96

Soviet Union”, în Ion Stanciu, Iulian
Oncescu (coord.), Romania and
Spain. The National Identity and
Building of National States (XV-XX
Centuries), Târgovişte, 2008, p. 196.
„Moscova voia eliberarea sub control. De la şedinţa Biroului Politic,
6.10.1988”, în Ziua, nr. 3174, 17
noiembrie 2004. Va urma, în consecinţă, o deteriorare rapidă şi fără
echivoc a relaţiilor politice şi ideologice dintre Republica Socialistă
România şi U.R.S.S. Vezi, în acest
sens, textul foarte concludent al lui
Simion Gheorghiu, „Agonia regimului comunist din România: schimbul
de mesaje dintre N. Ceauşescu şi M.
Gorbaciov, noiembrie 1989”, în
Arhivele Totalitarismului, an XVI,
nr. 3-4, 2008, pp. 228- 241.
Stenograma
discuţiei
Mihail
Gorbaciov - Ion Iliescu, Moscova, 5
aprilie 1991, în „Ziua”, 17
noiembrie 2004.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Sabin Ivan, „Ion Iliescu în oglinda
istoriei. Interviu cu Alexandru
Bârlădeanu”, în Memoria, nr. 68- 69
(3-4), 2009, pp. 167-168. Textul
provine din Sabin Ivan, Radiografii
parlamentare.
De
vorbă
cu
Alexandru Bârlădeanu, Editura Ex
Ponto, Constanţa, 1998.
Ioan Chiper, „Relaţiile dintre
Bucureşti şi Chişinău sub supravegherea Moscovei: un document
secret din februarie 1991”, în
Alexandru Zub, Venera Achim,
Nagy Pienaru (editori), Naţiunea
română – idealuri şi realităţi istorice, Bucureşti, 2006, pp. 563-565.
Ibidem, p. 563.

19
20

21

22
23

Ibidem,pp. 564-565.
Această situaţie pare a proveni şi din
relaţia de subordonare politică, între
1989 şi 1991, dintre cei doi lideri
atâta vreme cât inclusiv apropiaţi ai
lui Gorbaciov acceptă ideea unei
lovituri de palat la Bucureşti, în 22
decembrie 1989, în favoarea unei
grupări din interiorul Partidului
Comunist Român apropiată de
Kremlin. Versiunea este susţinută,
de exemplu, de către Valeri
Leonidovici Musatov, adjunctul directorului Secţiei de afaceri externe
a C.C. al P.C.U.S. în perioada 19891991. Acesta a susţinut, la 12
noiembrie 2009, la Moscova, la o
şedinţă organizată la Institutul de
Slavistică al Academiei de Ştiinţe a
Federaţiei Ruse, în cadrul Comisiei
mixte de istorici din România şi
Federaţia Rusă, că la începutul lui
ianuarie 1990, a sosit la Bucureşti
pentru a lua contact cu liderii
Frontului Salvării Naţionale şi ai
noilor partide politice. „Când am
intrat pentru prima oară în clădirea
unde se afla F.S.N. - îşi aminteşte V.
L. Musatov – şi m-a întâmpinat
fostul şef de protocol al lui
Ceauşescu, am înţeles totul”. Vezi
fragmente din această relatare şi în
http://romanian.ruvr.ru/main.php?ln
g=rom&q=9334&cid=205&p=16.11
.2009
(„Vocea
Rusiei”,
19
noiembrie 2009).
O bună sinteză a relaţiilor dintre
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Politica externă post-decembristă a României (1991):
„Fraţii nu trebuie să locuiască în mod obligatoriu în acelaşi
apartament”
(Romania’s foreign policy after the revolution (1991):
„Brothers should not necessarily live in the same
apartment”)
Simion GHEORGHIU
Abstract. Romania’s foreign policy after the fall of the communist regime can be
summarized as follows: no difficulties were to be created for the Soviet Union, as
Mihail Gorbaciov’s attempts at reform were facing severe problems at the time,
foretelling the imminent crisis; a new framework was to be found, destined to
develop the bilateral relations; Basarabia was not to be encouraged to pursue
demands for unification with Romania. On this particular issue, the presidential
advisor at that time, Mr. Ioan Mircea Pascu, with whom I met on the 9th of
February 1991, stated that the official position can be summed up in one
sentence: “Brothers should not necessarily live in the same apartment”.
Keywords: Romanian Foreign Policy, Soviet-Romanian Relations, Moldova,
The Golf War.

Istoria recentă îşi consolidează
tot mai mult „dreptul de cetate” în
istoriografia română. Interesul pentru începutul perioadei postdecembriste s-a aflat la originea unor cercetări meritorii, între care ne mărginim să amintim volumul lui Alex
Mihai Stoenescu, România postcomunistă. 1989-1991 (Bucureşti,
Editura Rao, 2008). Deşi cercetătorul care se apleacă asupra acestei
perioade este aproape fără excepţie
suspectat de partizanat politic – pro-
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blema obsesivă a societăţii româneşti de astăzi: pro sau contra Ion
Iliescu? –, credem că investigarea
perioadei imediat următoare prăbuşirii regimului comunist merită asumarea unui asemenea risc.
Discuţiile purtate cu Vadim
Zagladin, consilierul preşedintelui
URSS, Mihail Sergheevici Gorbaciov,
de Silviu Brucan în septembrie
19901 şi de Ioan Mircea Paşcu în
februarie 19912 sunt edificatoare în
privinţa orientării politicii externe a
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„regimului Iliescu”. Opiniile lui
Silviu Brucan privind politica
externă a URSS, exprimate în discuţiile cu reprezentantul sovietic venit
la Bucureşti, au făcut obiectul prezentării şi comentariilor lui Alex
Mihai Stoenescu şi de aceea nu vom
reveni asupra lor3. Ele merită însă să
fie amintite aici, întrucât dezvăluie o
continuitate în ceea ce priveşte
orientarea către Est a politicii externe româneşti, în ciuda declaraţiilor
repetate privind dorinţa României
de a se alătura Occidentului, de care
fusese brutal desprinsă în perioada
Războiului Rece.
Declaraţiile lui Ioan Mircea
Paşcu pun în lumină dorinţa puterii
de la Bucureşti: a) de a nu crea dificultăţi Uniunii Sovietice într-o perioadă în care politica de reformă a lui
M. S. Gorbaciov întâmpina dificultăţi tot mai mari, prevestitoare a
crizei şi a falimentului ei final; b) de
a găsi un cadru nou după lichidarea
Tratatului de la Varşovia pentru
dezvoltarea relaţiilor bilaterale;
c) de a nu întreprinde nimic în direcţia încurajării Basarabiei de reintegrare în frontierele României.
Afirmaţia lui Ioan Mircea Paşcu că
poziţia de principiu a autorităţilor de
la Bucureşti este că „fraţii nu trebuie
să locuiască în mod obligatoriu în
acelaşi apartament” relevă refuzul
factorilor de decizie români de a se
angaja într-o politică de lichidare –
fie şi parţială – a consecinţelor
Pactului Molotov–Ribbentrop.

9 februarie 1991
NOTĂ despre convorbirea cu
Ioan Mircea Paşcu (consilier prezidenţial, România)
Despre convorbirea cu consilierul preşedintelui României
La 9 februarie m-am întâlnit, la
cererea lui, cu consilierul preşedintelui României Ioan Mircea Paşcu
(venit pentru a înmâna mesajul lui I.
Iliescu lui M. S. Gorbaciov).
1. În cursul discuţiei, care s-a
desfăşurat într-o atmosfera foarte
caldă, de încredere, I. M. Paşcu ne-a
informat mai întâi de toate despre
motivele care l-au determinat pe
preşedintele României să trimită
mesajul lui M. S. Gorbaciov. După
prezentarea mesajului, el a făcut o
caracterizare succintă a situaţiei
interne din ţara sa, evidenţiind două
momente esenţiale.
Pe de o parte, în plan economic,
situaţia rămâne extrem de complicată, în special din cauza insuficienţei resurselor energetice. O parte
considerabilă a întreprinderilor îşi
întrerup activitatea (total sau parţial), ceea ce provoacă încordarea
relaţiilor cu clasa muncitoare. Muncitorii înţeleg că guvernul actual,
spre deosebire de regimul Ceauşescu,
preferă să reducă alimentarea cu
energie a întreprinderilor, decât să
nu încălzească locuinţele, şcolile,
grădiniţele, şi acest lucru
este
întâmpinat cu aprobare. Cu toate
acestea, întreruperea producţiei,
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conjugată cu pierderile salariale etc.,
nu pot să nu genereze nemulţumiri.
Dacă nu se îndreaptă situaţia, măcar
parţial, va fi o explozie.
Pe de altă parte, începerea războiului din Golf a slăbit întrucâtva
împotrivirea opoziţiei. În fond s-a
ajuns la un fel de armistiţiu. E clar,
Frontul (Salvării Naţionale – n.n.)
încearcă acum să profite de situaţia
creată şi să-şi întărească propriile
rânduri. Se pregăteşte congresul
Frontului, care va adopta, după
exprimarea interlocutorului, „o
orientare social-democrată”. Bineînţeles că, dacă acum ar avea loc
alegerile, Frontul nu ar mai obţine
atâtea voturi ca anul trecut. Dar în
ansamblu poziţia lui nu arată rău. El
nu va suferi pierderi mari, dacă,
bineînţeles, va putea să-şi întărească
rândurile. Aceasta depinde însă de
îmbunătăţirea situaţiei din economie.
Opoziţia, fireşte, vede tot ce se
întâmplă, dar deocamdată nu se hotărăşte să încalce „armistiţiul”, deşi
forţele externe, în primul rând
englezii, fac presiuni foarte active
asupra ei (în special asupra partidului ţărănesc), o cheamă să manifeste „mai multă activitate”, să emită cereri noi către conducerea ţării.
Date fiind toate cele spuse, rugămintea de livrare către România în
cursul lunii proxime a unei cantităţi
suplimentare de gaz este dictată nu
doar de raţiuni economice, ci şi politice. Livrarea unei cantităţi suplimentare de gaz ar fi, înainte de
toate, un ajutor acordat clasei muncitoare, dar şi conducerii ţării în
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confruntarea ei cu forţele duşmănoase interne şi externe.
Din partea mea mi-am exprimat
convingerea că cererea lui I. Iliescu
va fi atent analizată; tot, ce se poate,
va fi făcut, dar ţinând cont de situaţia noastră proprie complicată.
2. Desigur, au fost abordate problemele relaţiilor sovieto-române. I.
M. Paşcu a vorbit despre faptul că
preşedintele I. Iliescu este în general
mulţumit de dezvoltarea lor. Totodată, după părerea lui, posibilităţile
de aprofundare a lor nu s-au epuizat
nici pe departe, atât în plan politic,
cât şi în plan economic.
După părerea lui I. M. Paşcu, în
plan politic nu este pusă încă la
punct o „interacţiune autentică” cu
Uniunea Sovietică. Vechiul sistem
de legături nu mai funcţionează, iar
unul nou nu a fost încă stabilit.
Potrivit impresiei interlocutorului,
ansamblul relaţiilor dintre URSS şi
ţările Europei Răsăritene se dezvoltă
extensiv şi, în mare parte, fără planificare. Acum nu trebuie întârziată
înfiinţarea unei noi structuri de interacţiune, pe cât posibil organică.
Este nevoie de aceasta şi din punct
de vedere al construcţiei europene,
şi din punct de vedere al influenţei
asupra evenimentelor interne într-o
ţară sau alta.
Antisovieticii acţionează peste
tot, ajutaţi de anumite forţe din Vest
(deşi, a spus Paşcu, nici pe departe
de toate: în decembrie şi în ianuarie
li s-au dat sfaturi românilor de la
Paris, Roma şi, de asemenea, de la
Bonn să nu facă nimic ce ar fi putut
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să-i dăuneze lui Gorbaciov. Paşcu
ştie că sfaturi asemănătoare au primit polonezii şi ungurii). Inerţia
conceptuală a părţii sovietice, care
se ocupă deocamdată numai de probleme curente, conjuncturale, îi ajută pe adversarii Uniunii Sovietice.
I. M. Paşcu a spus că declaraţia
conducerii române privind necesitatea rezolvării rapide a problemei
Tratatului de la Varşovia nu trebuie
privită nicidecum ca o schimbare a
poziţiei, ca o tentativă de a slăbi
legăturile cu URSS. Pur şi simplu, a
spus el, noi nu am dorit să trecem
sub tăcere o problemă, care a devenit evidentă. Dar, după spusele lui
Paşcu, la Bucureşti, se aşteaptă ca
lichidarea OTV (Organizaţia Tratatului de la Varşovia – n.n.) să fie
însoţită de „noi iniţiative cu caracter
strategic” din partea sovietică.
Răspunzând la întrebarea la ce
fel de iniţiative se gândeşte el personal, Paşcu a spus: trebuie, mai întâi,
o reînnoire rapidă a sistemului tratatelor dintre URSS şi ţările Europei
Răsăritene, aici întârzierea este evidentă; în al doilea rând, sunt necesare unele înţelegeri cu privire la
colaborarea neformalizată (în orice
caz, în prima perioadă), care atinge
probleme general europene şi în
special est-europene. Problemele
acestea sunt similare pentru toate
ţările regiunii, numai că deocamdată
fiecare le rezolvă singur. Chiar şi
schimbul de experienţă ar oferi multe lucruri utile. Sau poate, s-ar reuşi
stabilirea unor mecanisme temporare de ajutor reciproc pentru rezolvarea problemelor urgente, inclusiv

cele economice. Şi, desigur, trebuie
luate în calcul şi dificultăţile interne,
suficiente în fiecare ţară, inclusiv în
România şi dificultăţile în rezolvarea problemelor naţionale.
Desigur, a încheiat această temă
I.M. Paşcu, în ultimă instanţă rolul
decisiv în evoluţia evenimentelor
din Europa Răsăriteană şi pe întregul continent îl au procesele care se
desfăşoară în Uniunea Sovietică.
Din păcate, după greutăţile justificate şi inevitabile chiar şi în URSS,
nemaivorbind de ţările din afara graniţelor ei, nu sunt remarcate acele
mutaţii adânci care acolo deja s-au
produs sau se produc şi care au cu
adevărat o însemnătate revoluţionară pentru noi toţi. Este oare posibil
ca, dacă M.S. Gorbaciov va veni la
şedinţa OTV, să „clarifice situaţia
pentru toţi”?
3. Profitând de ocazie, l-am rugat
pe I.M. Paşcu să-mi spună care este
poziţia conducerii ţării (România –
n.n.) faţă de procesele care se desfăşoară în Moldova.
I.M. Paşcu a spus că în conducere, la preşedintele I. Iliescu s-au
discutat de mai multe ori aceste probleme. Părerea generală şi singura:
nu trebuie făcut nimic care să
complice poziţia conducerii sovietice, personal a lui M.S. Gorbaciov.
Desigur, moldovenii sunt fraţii noştri, a spus Paşcu. Dar, nimeni nu ne
împiedică să dezvoltăm relaţiile frăţeşti, dacă ei vor rămâne în componenţa URSS, de care ei sunt sudaţi
de o lungă istorie. „Fraţii nu trebuie
să locuiască în mod obligatoriu în
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acelaşi apartament”. Salvarea Uniunii RSS, în orice caz: a nu încurca
cu nimic menţinerea ei, în asta
vedem noi obiectivul nostru.
Apropo, Paşcu a spus că acele
dificultăţi care au apărut în
Moldova, inclusiv în urma acţiunilor conducerii acestei republici,
împiedică în esenţă dezvoltarea unei
relaţii normale a României şi cu
Moldova şi cu URSS în general.
Aşa încât, de pe aceste poziţii,
România nu este interesată nicidecum în adâncirea acestor dificultăţi.
Având în vedere acest lucru, a spus
inerlocutorul, într-un discurs recent,
rostit din însărcinarea preşedintelui
I. Iliescu la Timişoara, am spus că,
problema Basarabiei este pentru
URSS la fel ca problema Transilvaniei
pentru România. Şi, dacă nu dorim
să ne facem rău nouă, atunci nu
trebuie să creăm probleme Uniunii.
Desigur, nu putem să nu recunoaştem că în România sunt forţe
care se străduiesc să aprindă „problema moldovenească”. Dar marea
majoritate a acestor forţe se manifestă împotriva Frontului, împotriva
actualei conducerii a ţării. „Se distinge” în acest plan partidul ţărănesc,
în spatele căruia se află englezii.
Conducerea ţării are în vedere
continuarea muncii cu aceste forţe,
străduindu-se să nu permită apariţia
unor problemelor suplimentare pentru Uniune.
Prezent la discuţie, Ambasadorul
României, V. Şandru, a adăugat că
el, din însărcinarea conducerii, s-a
întâlnit cu conducătorii Moldovei şi
le-a adus la cunoştinţă punctul de
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vedere al lui I. Iliescu, despre care a
vorbit I.M. Paşcu.
4. A fost abordată problema evaluării cursului şi perspectivele războiului din Golf. I. M. Paşcu, referindu-se la discuţiile care au fost
organizate la Preşedinţie şi MAE al
României, a spus că în momentul de
faţă, deocamdată, multe detalii despre perioada post-război încă nu
sunt clare, însuşi războiul poate lua
întorsături neaşteptate şi ambigui.
Un lucru este clar: după război
lumea nu va mai fi la fel ca până la
2 august 1990.
Potrivit prognozei specialiştilor
români, poziţiile SUA vor fi caracterizate de contradicţii: SUA se vor
prezenta ca un stat capabil să-şi
impună propria voinţă pe cale militară, dar ele au arătat deja incapacitatea lor de a obţine soluţii favorabile lor cu mijloace politice. Asta e
periculos şi pentru SUA fiindcă
imaginea de „jandarm” nu va fi nici
pe placul Europei, nici al restului
lumii.
Pe urmă, dificultăţi în relaţiile cu
Sudul (ţările din Orientul Mijlociu –
n.n.) vor întâlni în toate ţările care
au trimis trupe în Golf. Dimpotrivă,
cele care nu au făcut acest lucru şi
cele care au ştiut să se abţină de la
participarea în operaţiunile militare
vor putea să-şi sporească rolul în
lume. În primul rând, acestea sunt
Germania şi Japonia.
Într-o situaţie originală se află
Marea Britanie. Acum ea încearcă
să „frâneze” formarea Europei Unite
(UE), bazându-se pe parteneriatul cu
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America. Dar ce-i va oferi ei acest
parteneriat în viitor? Nu se va
întâmpla oare ca, în Europa, Marea
Britanie sa fie izolată, iar parteneriatul ei cu SUA să-i aducă mai multe
neplăceri decât foloase? Cu atât mai
mult cu cât rolul Marii Britanii
pentru SUA ca „portavion invincibil” scade.
Potrivit ipotezei lui I.M. Paşcu,
la reuniunea apropiată a Consiliului
de Securitate, SUA pot face încercarea de a interpreta extensiv înţelesul mandatului ONU, adică, posibil,
vor încerca să obţină acordul asupra
continuării operaţiunilor, inclusiv
până la lichidarea regimului actual
irakian. Este adevărat că e puţin probabil să dea rezultate; despre intenţii
de acest gen au informat reprezentanţii români din Washington. Războiul, a spus Paşcu, a depăşit deja ca-

drul mandatului ONU şi Washingtonul
are acum nevoie de un „paravan”.
Un rol deosebit în această situaţie dificilă în poate juca URSS,
singura mare putere care a avut până
la sfârşit o poziţie principială. La
Bucureşti se speră că la momentul
potrivit (de exemplu, imediat după
eliberarea Kuweitului), URSS va
prezenta un plan bine gândit de
acţiune în viitor, planul de restabilire a păcii şi de creare a unui sistem
de securitate în regiune.
(V. Zagladin)
Februarie 1991
Arhiv Gorbacev-Fonda, fond N. 3
(Materialî V. V. Zagladina (19851992), opisi 1, dokument 7307,
zagolovok: Spravka o besede s Ionom
Mircea Paşcu (Rumânia, sovetnik
prezidenta), data 09.02.0991, listov 6.

Note
1

2

O besede s S. Brucanom po
voprosam sovetskoi vneşnii politiki
şi Silviu Brucan o tendenţiah
soţialno-ekonomiceskogo razvitia v
konţe XX veka, 17–22 septembre
1990, Arhiv Gorbacev–Fond, fond
N. 3 (Materialî V.V. Zagladina
(1985-1992), opisi 1, dokument
7287, zagolovok: Spravka o besedah
s Silviu Brucanom (Rumânia).
Informaţia despre discuţia lui Ioan
Mircea Paşcu cu Vadim V. Zagladin
din 9 februarie 1991 a apărut în
presa românească în documentarul
„Credincioşi URSS”, publicat în
Evenimentul Zilei, nr. 3804, luni, 26
iunie 2004, pp. 8-11. Replica lui I.

3

M. Paşcu („«Întâlnirea» dintre mine,
în calitate de consilier prezidenţial,
şi dl Zagladin, consilier al domnului
Gorbaciov, presupusă a fi avut loc la
Moscova, în sediul Kremlinului, în
ziua de 9 februarie 1991, în prezenţa
ambasadorului român Vasile Şandru
nu a avut loc! Ca atare, toate cele
menţionate a fi fost discutate cu
acest prilej nu sunt reale!”) a apărut
în articolul „«Credincioşii URSS»
neagă tot!”, Ibidem, nr. 3805, marţi,
27 iunie 2004, p. 4.
Vezi Alex Mihai Stoenescu,
România postcomunistă. 1989-1991,
Bucureşti, Editura Rao, 2008,
pp. 596-599.
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INTERVIU
Justa măsură se află uneori la stânga, alteori se află la
dreapta
(The fair measure is sometimes to the left and sometimes to
the right)
Dialog cu Prof.univ.dr. Aurelian Crăiuţu
Indiana University, Bloomington, Department of Political Science
(A dialog with Professor Aurelian Crăiuţu, PhD,
Indiana University, Bloomington, Department of Political Science)
În acest an, chiar de ziua
Statelor Unite ale Americii, cu ocazia conferinţei pe care a susţinut-o
în Aula Magna a Universităţii
„Petre Andrei” din Iaşi, am avut
ocazia unui foarte interesant dialog
cu profesorul Aurelian Crăiuţu.
Plecat din România să-şi desăvârşească gustul liberăţii, profesorul
american a binevoit să discute, într-o
manieră relaxată, dar fermă, despre
rostul filosofiei politice în epoca
noastră, despre postcomunismul românesc şi despre viitorul educaţiei.
This year, even on the
Independence Day of the United
States, at the conference that he
supported in Aula Magna of the
University "Petre Andrei" of Iaşi, I
had the opportunity of a very
interesting dialogue with Professor

Aurelian Crăiuţu. Away from
Romania to perfect his taste of
freedom, the American professor
deigned to talk in a relaxed but firm
manner about the sense of political
philosophy in our era, about the
Romanian post-communism and the
future of education.

A guverna înseamnă mai mult
decât a fi ales
La ce mai e bună azi filosofia
politică? Mai poate avea relevanţă
pentru practica politică, pentru problemele comune ale unei societăţi
care, deşi e globalizată, se dispersează în acelaşi timp? A fost şi va
rămâne acest domeniu un proiect de
putere asumat de un gânditor sau
altul?
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Să pornim de la o afirmaţie
făcută de John Maynard Keynes,
care spunea că suntem întotdeauna
conduşi de ideile unor oameni care
au murit şi în posteritatea lor
continuă să domine vieţile noastre.
Să luăm câteva exemple. Spre
exemplu, noţiunile de „piaţă” şi de
„schimb liber”. Felul în care noi
colaborăm în societate este unul
aproape miraculos, faptul că nu ne
ucidem unii pe alţii, că ne tolerăm
opţiunile diverse, că avem interese
economice şi politice diferite şi
suntem împreună, într-un fel sau
altul. Asta mi se pare remarcabil,
cum ajungem să cooperăm. Iar acest
lucru este explicat de noţiunea de
„piaţă”, care a fost dezvoltată în
mod clasic în Avuţia naţiunilor şi în
Teoria sentimentelor morale ale lui
Adam Smith. Deci, câteva idei care
ne explică de ce facem anumite
lucruri împreună şi de ce recurgem
la un anumit tip de sentimente în
raport cu altele. Să luăm, după
aceea, ideea de „dreptate socială”.
Există o legătură între libertatea
individuală şi binele comun. E o
temă fundamentală în teoria republicanismului, care îşi are rădăcinile în
opera lui Cicero, continuând în
modernitate în discursurile lui
Machiavelli şi, după acea, în
Contractul social al lui Rousseau.
Deci există o anumită continuitate
de reflecţie asupra temei „binelui
comun” şi a legăturii între dreptate,
bine comun şi libertate, care mi se
pare fundamentală. Şi atunci, astăzi
nu putem face abstracţie de această
tradiţie de gândire. Sigur că aceste
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idei au fost aplicate unor alte contexte şi a studia acele contexte este
fundamental pentru a înţelege cum
au apărut acele idei şi care a fost
relevanţa lor în acele circumstanţe.
Dar eu cred că, în continuare, ideile
continuă să conducă lumea şi în ce
priveşte interesele materiale. Faptul
că oamenii se îmbogăţesc, faptul că
oamenii doresc să circule, faptul că
oamenii doresc să aibă proprietate
privată, arată foarte clar că există
nişte sentimente înrădăcinate care
sunt de fapt idei despre proprietate
privată, despre libertate individuală
şi despre libertatea de a călători.
Aşadar, filosofia politică nu e
neapărat doar un proiect prezentat
societăţii şi împărtăşit celorlalţi?
Nu, dar există o viziune asupra
societăţii bune, care este subiacentă
tuturor filosofilor politici, de la
Platon la Aristotel şi până în zilele
noastre, la John Rawls. Şi sigur că
acest concept, de „putere”, este
fundamental în teoria politică. Eu
prefer conceptul de „guvernabilitate”. E un concept mai complex,
pentru că noţiunea de „putere” mi se
pare prea simplistă. Ce înseamnă „a
guverna” mă interesează mai mult
decât ce înseamnă „a avea puterea”.
Ele sunt legate, fireşte, dar, oricum,
noţiunea de „putere”, adică cine
trebuie să aibă puterea şi cum
trebuie să o folosească sunt două
teme fundamentale în istoria gândirii politice. Şi, din acest punct de
vedere, filosofia politică este mai
relevantă ca niciodată. Pentru că,
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iată, sunt oameni care se trezesc cu
puterea în braţe şi nu ştiu să exercite
puterea. O exercită fie haotic, fie
despotic, fie ineficient. Or, „a guverna” înseamnă mai mult decât a fi
ales sau a avea un fotoliu.
Pledaţi, ca filosof politic, nu
doar pentru libertate, ci şi pentru
moderaţie. Poate deloc întâmplător,
în măsura în care aş spune că nu vaţi regăsit în maniheismul politic şi
intelectual din spaţiul românesc.
Cât de dificil este să încerci să nu
vezi mereu lucrurile doar în „alb,
negru, roşu, brun”, aşa cum scrieţi
în Elogiul moderaţiei, atunci când
definiţi acest concept?
Nu m-am regăsit în discursul
maniheist din spaţiul românesc şi nu
mă regăsesc nici în discursul maniheist din spaţiul nord-american, în
clipa de faţă. Ultima mea carte se
numeşte, de altfel, A virtue for
courageous minds, şi vizează moderaţia în Franţa anilor 1748-1830.
Aici mă inspir dintr-un citat ce-i
aparţine lui Edmund Burke, care
spunea că „moderaţia este o virtute
dificilă pentru spiritele nobile”. Este
cel mai uşor să mergi către extreme,
cel mai greu este să găseşti drumul
din mijloc. Drumul din mijloc nu
înseamnă oportunism, nu înseamnă
compromis ruşinos, ci înseamnă
găsirea justei măsuri. Or, ştim de la
Aristotel că a găsi justa măsură este
definiţia înţelepciunii politice. Justa
măsură se află uneori la stânga,
alteori se află la dreapta, uneori se
află în centru. Nu există o reţetă, nu

există un algoritm pentru a găsi
moderaţia politică în orice moment.
Este vorba de un simţ politic, care e
legat de conceptul de moderaţie, dar
există în acelaşi timp şi o arhitectură
instituţională a moderaţiei. Şi asta
vreau să subliniez în textele pe care
le-am scris, că moderaţia nu este
doar o virtute etică, ci este, de asemenea, un ansamblu de alegeri instituţionale. De exemplu, când alegi
bicameralismul ca structură a
Parlamentului, faci opţiunea pentru
moderaţie. Când alegi monocameralismul, faci, de cele mai multe ori,
o opţiune în direcţia opusă. Nu
neapărat întotdeauna, dar de cele
mai multe ori. Dacă alegi conceptul
de „balanţă a puterilor” şi nu de
„separare strictă a puterilor”, faci o
opţiune pentru moderaţie. Balanţa
puterilor nu este separarea strictă a
puterilor. Puterea legislativă şi puterea executivă se întrepătrund.
Această întrepătrundere se face
printr-un mecanism de controale şi
contraponderi. Deci, acest mecanism de checks and balances poate
duce la blocaj instituţional. Şi a dus,
şi în România, şi în Statele Unite.
Dar, cum să ungi aceste roţi ale mecanismului instituţional astfel încât
ele să fie lăsate suficient de puţin ca
să funcţioneze, este fundamental.
Avem nevoie, practic, de un
reglaj fin.
Reglajul fin, fine tuning. Şi cred
că tema apare chiar în Spiritul
legilor a lui Montesquieu, pentru că
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Montesquieu scrie acolo despre
doctrina balanţei puterilor.

România sau „democraţia ca
bazar”
Care sunt, din perspectiva identităţii politice pe care o aveţi, cărţile
de filosofie politică relevante pentru
epoca noastră?
Este o temă care mă preocupă în
mod concret în clipa de faţă şi, întrun fel, atunci când predau cursurile
de Istorie Politică. Întotdeauna
încerc să mă pun în locul studenţilor
de astăzi, studenţii mei din America,
colegii mei de aici, să văd lumea
prin ochii lor. Deci, eu cred că toate
cărţile pot fi actuale sau inactuale.
De exemplu, o carte precum Istoria
războiului peloponesiac, a lui
Tucidide, e o carte actuală. Pentru
că e vorba de război şi e vorba de
două puteri care sunt conduse de un
anumit hybris. Atena are hybrisul ei,
Sparta are hybrisul ei.
Lipsa de măsură. Lipsa moderaţiei.
Într-adevăr, lipsa de măsură,
lipsa moderaţiei. E o temă fundamentală, cu care ne confruntăm şi
noi astăzi.
Vechii greci chiar vorbeau
despre o „ştiinţă” în acest sens, o
„ştiinţă a măsurii”, metretica. Cea
care trebuia, cumva, să asigure
tocmai acel „reglaj fin” despre care
vorbeam mai înainte.
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Tema moderaţiei îşi are rădăcinile, într-adevăr, în gândirea clasică
antică. Republica lui Platon este o
carte actuală, paradoxal, nu pentru
ideea că filosofii ar trebui să fie regi
şi regii filosofi sau conducătorii
filosofi. Nu mai cred prea mult în
implicarea intelectualilor în politică,
aşa cum credeam în urmă cu două
decenii, dar e actuală prin descrierea
democraţiei, anume că „democraţia
este un bazar”. Este foarte bună
pentru a descrie o democraţie haotică, aşa cum este cea din România
în clipa de faţă, „democraţia ca
bazar”. Este şi strălucitoare, uneori,
pentru că în bazar găseşti multe lucruri frumoase, dar nu este o democraţie ordonată, nu este o democraţie educată. „Democraţia ca bazar” este o temă în Cartea a 8-a a
Republicii lui Platon. Principele lui
Machiavelli, iată o carte mai actuală
ca niciodată, pentru că e vorba
despre cum trebuie folosită puterea.
E vorba de a fi, în acelaşi timp,
vulpe şi leu. E vorba despre a fi
prudent şi despre a fi flexibil, este
lecţia penultimului capitol din Principele, capitolul 25, unde el face o
foarte frumoasă analogie între
fortuna şi politică. Există mult
noroc în politică şi trebuie să ştii
când să stai cuminte şi când să fii
îndrăzneţ. Despre spiritul legilor a
lui Montesquieu este o carte foarte
actuală tocmai prin faptul că explică
arhitectura sistemului constituţional
care protejează libertatea.

Individ şi stat în România comunistă

Avem şi astăzi un capital social
firav şi un model politic excesiv
de centralizat
Deşi în primii ani de după 1990
aţi fost direct implicat în apariţia
societăţii civile, ca tânăr intelectual,
publicând texte în revistele 22, Sfera
Politicii şi Polis, din 1993, când aţi
plecat din România, aţi urmărit de
departe evoluţia tranziţiei noastre.
Aţi reuşit să vă detaşaţi vreo clipă
de ceea ce se întâmpla aici în anii
de început ai democratizării?
Îmi amintesc cu plăcere de acei
primi ani ai tranziţiei, mai ales datorită energiei intelectuale şi a romantismului de care au dat dovadă
congenerii mei de atunci. Când am
predat împreună cu prietenul meu
Cristian Preda primul curs de filosofie politică în limba franceză la
Universitatea din Bucureşti am avut
o experienţă fascinantă şi un grup de
studenţi excepţionali (cu unii, precum Petre Guran, am rămas prieten). Ceea ce îmi amintesc este fervoarea cu care descopeream şi traduceam atunci din clasicii gândirii
politice universale, mai ales ai celei
liberale. Îmi făceam iluzii că aş
putea colabora la renaşterea liberalismului în România. Dar toate
aceste descoperiri erau făcute, să
fim sinceri, de un neofit, de unde şi
lipsa de profesionalism care a caracterizat acea etapă a carierei mele
intelectuale. Rigoarea a venit abia
mai târziu. Un timp, după ce am
început doctoratul în filosofie politică la Princeton, am continuat să

public mai ales în revista 22, în
special recenzii pe marginea cărţilor
care mi se păreau demne de a fi
cunoscute în România, de la Robert
Putnam la Christopher Lasch. Apoi
am coordonat o vreme colecţia
„Societatea civilă” a Editurii
Humanitas, în care au apărut la vremea aceea cărţi importante, precum
Dreapta şi stânga a lui Norberto
Bobbio şi am scris câteva studii
introductive la câteva cărţi fundamentale, pentru Alasdair MacIntyre
(După virtute) sau François Guizot
(Istoria civilizaţiei europene). Dar,
încet, încet, am scăzut ritmul colaborărilor şi am învăţat să mă raportez altfel la realitatea politică românească, mai ales din momentul în
care am ştiut că nu-mi doresc o
carieră politică, ci una universitară.
Am scăpat treptat de tentaţia implicării în politică, pe care o aveam
într-o anumită măsură la începutul
anilor ’90. A fost o alegere fericită,
îndrăznesc să spun acum, cel puţin
pentru mine, căci am fost vindecat
la timp de iluzia că, dacă am citit
cărţi de filosofie politică şi am făcut
un doctorat în domeniu la o universitate de elită, aş putea fi în acelaşi
timp un bun om politic. Am rămas
însă până astăzi interesat de întrebarea următoare: care sunt trăsăturile esenţiale ale unui bun om politic? Şi am încercat să creionez un
răspuns în două cărţi pe care le-am
publicat în 2006 (Elogiul moderaţiei) şi în 2012 (A Virtue for
Courageous Minds: Moderation in
French Political Thought, 17481830).
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Mai întâi studiile de teorie politică, ulterior analizele empirice, au
evidenţiat dificultăţile tranziţiei de
la regimuri totalitare la cele democratice. Care credeţi că au fost, sunt
sau rămân principalele obstacole în
calea evoluţiei României spre o democraţie consolidată? Cum regăsiţi
România, de la o vizită la alta
făcută acasă, din punct de vedere
social, mental, economic, politic?
Nu doresc (şi nici nu pot) să dau
verdicte în această privinţă, pentru
că nu sunt un cunoscător profund al
realităţii politice româneşti. Informaţiile care ajung la mine sunt, în
mare parte, superficiale, urmăresc
regulat ştirile pe hotnews.ro, dar mă
uit şi la televiziunea română, pe
internet. Simt însă că procesul maturizării partidelor politice nu s-a
împlinit nici în clipa de faţă; dimpotrivă, partidele s-au profesionalizat
în mod perverse, în sensul că au
devenit structuri oligarhice, reţele
clientelare. Cred că se acordă în
continuare o atenţie excesivă liderilor politici şi manevrelor de culise
la vârf, în dauna a ceea ce se
întâmplă la firul ierbii, acolo unde
oamenii iau decizii concrete şi
concep proiecte pe termen lung.
Partidele au rămas, de aceea, nişte
construcţii cu picioare de lut şi, în
plus, nu ele sunt esenţa democratiei.
După cum nici guvernul nu e centrul
puterii. Într-o democraţie funcţională, spunea Tocqueville, ceea ce e
cu adevărat important e ceea ce se
face în afara guvernului de la centru,
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ceea ce oamenii concep împreună în
sfera societăţii civile. S-au făcut
progrese în această privinţă în ultimele decenii, dar se poate vedea în
continuare apatie politică, se poate
simţi în continuare lipsa spiritului
asocierii. Avem şi astăzi un capital
social firav şi un model politic
excesiv de centralizat. Nu există,
nici până în clipa de faţă, o descentralizare adminsitrativă autentică. Ce s-a făcut în această direcţie
a dus la o evoluţie perverse, care a
dat naştere baronilor locali, un
fenomen regretabil, în fond.

Departamente întregi din universităţi cunoscute la noi sunt
profund divizate
Sunteţi profesor de filosofie politică la o importantă universitate
americană. Ce uneşte şi ce separă,
din punctul dumneavoastră de vedere, studenţii americani şi pe cei
români din generaţia actuală? Dar
pe profesorii lor?
Îi uneşte mai presus de toate
faptul de a fi studenţi într-o nouă
epocă, cea a digitalizării şi a globalizării, în care nu mai există zidurile fizice de pe vremea războiului
rece. Dar îi despart destul de multe
lucruri. De exemplu, studenţii mei
lucrează de la 10 la 20 de ore pe
săptămână ca să-şi plătească studiile, ceea ce îi face mai pragmatici
şi mai responsabili în alegerea şi
frecventarea cursurilor. Există apoi
conştiinţa că, fără o diplomă uni-
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versitară obţinută în mod onest, nu
mai poţi avansa în societatea de azi
sau eşti condamnat să rămâi în
spatele altora. În acelaşi timp, puţini
îşi mai pot permite astăzi luxul unei
autentice educaţii „liberale” în
sensul adevărat al cuvântului, adică
al unei educaţii non-utilitariste.
Despre studenţii români de azi nu
pot vorbi în cunoştinţă de cauză,
căci nu am predat decât ca professor
invitat la SNSPA în 2004 şi 2005,
unde am avut o experienţă mixtă şi
limitată.
Cum explicaţi faptul că universităţile româneşti sunt lipsite de
vizibilitate internaţională, prin raportare la topurile academice? E o
problemă de resurse umane, una de
resurse economice sau este vorba
despre modelul educaţional ca
atare?
Când ai peste zece miniştri ai
educaţiei în mai puţin de un

deceniu, care schimbă legea educaţiei în mod arbitrar şi desfac peste
noapte, fără ezitare, ce s-a făcut
înaintea lor, nu poţi avea un sistem
universitar competitiv. Departamente întregi din universităţi cunoscute la noi sunt profund divizate şi
personalizate în mod excesiv. Mulţi
dintre universitarii români nu sunt
prezenţi la marile conferinţe internaţionale şi nici nu publică în reviste
competitive. Obsesia ISI a dat naştere şi ea unor efecte perverse, pe
care nu le mai detaliez aici. Dar aici,
România nu e o excepţie în Europa,
căci un mare număr de universităţi
europene, mai ales în sudul Europei,
sunt modeste. Excepţiile pot fi
numărate pe degerele a două mâini:
Sabanci (la Istanbul), European
Institute University (la Florenţa),
Pompeu Fabra (la Barcelona) şi cam
atât.
(Interviu realizat de Daniel Şandru)
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VARIA
Vampires, colonist ancestors, and identity.
Promoting Sibiu and Romania through culture1
(Vampiri, strămoşi ai coloniştilor şi identitate.
Promovarea Sibiului şi a României prin cultură)
Dragoş DRAGOMAN
Sabina-Adina LUCA
Abstract. The article seeks to describe the impact of a cultural mega-event on a
specific city context in post-communist Romania. Our case-study of Sibiu –
European Capital of Culture 2007 underlines the importance of cultural events
for the identity-building process in the new post-communist settings. On one
hand, the cultural event in Sibiu managed to enhance the city’s image and to
promote Romania worldwide by stressing on the multicultural identity of the city,
the ethnic cooperation and trust in a region still marked by ethnic conflict and
hatred. On the other hand, Sibiu’s multiculturalism and Europeanization might
become a landmark for Romania and transform into an actual brand, which
could finally replace ‘Dracula’ as the main identification label for Romania.
Instead of promoting a supernatural, remote, sinister, and even backward
Transylvania, the new brand could more properly speak about modern, tolerant
and peaceful Romania.
Keywords: cultural tourism, national-building, city branding, Romania,
European Capitals of Culture.

Introduction
Cultural events generally have
not only artistic outcomes, but also
an important direct and indirect
economic impact. Large cultural
events might promote cultural
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tourism, which constitutes an
undeniable long term source of
income. This article is an attempt to
analyze the impact of a major
cultural event on the local
development in Romania, namely
the city of Sibiu, European Capital
of Culture (ECOC) in 2007. Despite
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the importance of the combined
direct and indirect economic impact
that we dealt with in other research
papers,1 we are interested here in the
way cultural tourism helped not
only to promote Sibiu as a tourist
destination, but to assess Romanian
identity-building on new grounds.
Although the importance of cultural
tourism for the shaping of identities
is largely overlooked by social and
political research, many postcommunist countries use cultural
tourism for many years in order to
promote a brand new image,
following
the
collapse
of
communism. They struggle to
suppress their communist labels, to
reintegrate into the economic and
political structures of United Europe
and to reestablish themselves as
European. In fact, as a specific
cultural event, the 2007 ECOC
event managed to enhance the city’s
image. It symbolically helped the
city to regain its European status by
underlying local multiculturalism
and stressing on the European
historical heritage of the city, in the
precise year when Romania became
full member of the European Union.
Therefore, one might seriously take
into account the transition from a
brand that made Romania wellknown, namely ‘Dracula’, but
which represents Romania in a way
that it would not choose to. This
might be a real opportunity to
promote Sibiu ECOC 2007,
alongside the new European Capital
of Culture designated by Romania
in 2021, as a new brand that would

be more suitable for 21st century
European Romania than the
embarrassing myth associated with
vampires, backwardness and the
supernatural.

Cultural tourism and cultural
identity
Whereas cities around the world
are immersed in a general
competition for investments and
growth, they are increasingly
importing
the
concepts
and
techniques of product branding, in
order to use them within place
marketing strategies.2 Therefore,
cultural tourism has become an
important strategy for economic
development. But cultural tourism it
has other important functions.
Sometimes it might help preserve
cultural traditions and practices that
are no longer part of the everyday
life.3 Heritage tourism helps
strengthen the national ties by
presenting nation as a group sharing
the same history and common
characteristics.4 Sometimes it might
affect cultural realities by its
capacity to generate new cultural
forms, renegotiate values and
beliefs. A good example is the
marketing of Basque ethnicity and
the construction and contestation of
‘Basqueness’.5 In this vein, the
European Capital of Culture may be
seen as an initiative of boosting
European identity through culture.
The European Commission was
motivated by a wish to give the
European Community (later Union)
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an attractive image, at the same time
as promoting a measure of
integration.6 Cultural tourism and
public
investments
in
local
infrastructure, accompanied by wide
publicity in Europe and abroad,
make today the title of European
Capital of Culture attractive enough
for cities and countries to compete
for designation. Since several years
already, the European Commission
asks each designated country to run
an internal competition, supervised
by European cultural experts and to
decide about the specific city to be
nominated. Retrospectively regarding the general impact of this
cultural programme, one might
notice that some cities benefited
more than others from this megaevent, but also those general
strategies were different. In order to
assess the impact of this cultural
events, divided the activities
concerned by the event in three
approaches: arrangements with an
emphasis on infrastructure, festival
programming
and
developing
artistic concepts.7 In fact, there were
combinations of these approaches in
most European cities.8 In the first
case, there are Lisbon, Glasgow and
Athens. Other cities emphasized on
the festival profile, as Florence and
Dublin, and aimed to position the
cities to Europe. Finally, other cities
focused on developing artistic
concepts, which is the exploration
of cultural identity on an
international scale. This was the
case of Amsterdam, West Berlin,
Antwerp, but also Madrid, the latter
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willing to claim its European
cultural identity after decades of
authoritarianism. This was also the
case of Sibiu, the first Romanian
city to be nominated as European
Capital of Culture.

Sibiu, European Capital of
Culture in 2007
When compared to Lisbon,
Dublin,
Paris,
Amsterdam,
Copenhagen, Berlin, Brussels or
Madrid, one might quickly notice
that Sibiu has not the advantage of
being capital-city and that Romania
is the newest EU member state
(only from 2007). Even compared to
other Romanian cities, Sibiu is not
in the most suitable position when
competing against other urban
centers. It is a relatively small city
in Romania, as he has only 150,000
inhabitants, according to the 2011
census. It sets only 15th in the
ranking of the most populated cities
in Romania and its population is
less than 10 % of the population of
Bucharest, the capital-city of
Romania. Its nomination as
European Capital of Culture,
alongside Luxembourg, is merely
related to its cultural profile. In fact,
Sibiu was designated in May 2004
as European Capital of Culture by
the Council of Ministers of the EU
with no help from the Romanian
central government, since Romania
was only a candidate country, and
not yet an EU member state. As
mentioned earlier, Romania has the
right today, as member state, to
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designate as candidate one of its
cities, and the decision is expected
to be made in 2015. No one can say
which would have been the city
chosen by the central government if
Romania was a member state in
2004, and no one can either say
which will be the next Romanian
city to bear this title again. An
internal competition has been
launched, yet there is no official
strategy of the central government
to guide and boost the competition.
The responsibility has been
endoresed in each competing city by
non-profit
associations,
in
cooperation with local authorities in
Iaşi,
Cluj-Napoca,
Alba-Iulia,
Craiova, Timişoara, but the
financing and the local coordination
differ by and large. The cultural
and tourist strategy of each
candidate city is worth taking into
account in a future comparative
analysis.
The special relationship between
Luxembourg and Sibiu, in fact,
offered this unique opportunity to
the Romanian city. The reason to
invite Sibiu to share the European
Capital of Culture title in 2007 is
based on rather symbolic arguments,
namely the common origin.9 It is
generally known that Sibiu was
founded in the 12th century by
Western settlers coming from the
Rhine, Moselle and Meuse basin
area, which is more or less the
contemporary territory of the
Luxembourg duchy, in order to
defend the Eastern frontiers of the
Hungarian kingdom.10 Symbo-

lically, the ECOC title would play a
role of bridging gaps across space
and time and help reunite the
dispersed Luxembourgeois community.11 One should also note that
the 2007 ECOC programme in
Luxembourg integrated provinces
from neighboring states, France,
Germany and Belgium, which once
were parts of the duchy. In the same
time, by the ECOC symbolic title,
Romania would reunite as well with
its lost European family, following
decades of historical and ideological
European division.

The promotion of
multiculturalism
As underlined earlier, many
European Capital of Culture stated
as priority the development of
tourism, the enhancement of the
city’s image, urban revitalization
and an expansion of creative
industries and jobs. It is also the
case of Sibiu, which stated as main
targets for 2007 to develop its
tourism industry, to promote high
quality cultural events and to
facilitate the contacts between
various
artists
and
cultural
institutions. Yet there is another
underlying general purpose of the
2007 ECOC programme in Sibiu,
namely to demonstrate the European
belonging of the city and of the
country in that special year, when
Romania has become full member
of the European Union. The main
argument
for
the
European
belonging that has been largely
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promoted
in
2007
was
multiculturalism. The motto of
Sibiu ECOC 2007 was ‘Sibiu: city
of culture, city of cultures’ and the
multicultural characteristic of the
city was emphasized in all occasion.
In his speech to the German Society
in Berlin in December 2007, the
mayor of the city, Klaus Johannis
(himself of German origin), clearly
underlined that multiculturalism is
the true heritage of the city and one
of the chief arguments for the city in
the competition for the ECOC
title.12
This emphasis on multiculturalism is important when one takes
into account the overall regional
context. Romania is part of a region
shattered after 1989 by ethnic,
linguistic and religious conflicts that
largely affected transition to
democracy. Whereas other transition countries from Southern Europe
and Latin America focused mainly
on democratization and marketization, new democracies from
Eastern Europe had very often to
solve, additionally, stateness and
nationhood problems, namely to
define the basis of the national
integration for large minorities, to
obtain the recognition of the
inherited borders and establish a
constitutional framework all within a
short period of time.13 When
compared to former Yugoslavia,
Romania made proof of cautiousness
and moderation and managed to
avoid open ethnic and religious
conflicts. Of course, there are cases
of limited conflicts in various urban
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and rural areas in Romania between
ethnic Romanians and ethnic
minorities. Nationalism was, for a
long time, an essential ingredient of
the Romanian post-communist
politics.14 From this perspective,
Sibiu is, one might say, a successful
story. Whereas other cities in
Transylvania witnessed open bloody
conflicts between ethnic Romanians
and ethnic Hungarians, like in
Târgu-Mureş, or more limited and
rather symbolic conflicts like Cluj,15
the city of Sibiu became a model of
cooperation between different ethnic
segments’ elites. In fact, in 2000,
2004, 2008 and 2012, the candidate
of a small cultural organization of
the ethnic Germans in Romania won
the seat of Sibiu’s mayor, noticeably,
in a city inhabited almost entirely by
ethnic Romanians.16 This rather
‘cultural’ model of voting behavior
was to be replicated in 2004 and
2008 in other smaller urban
communities in Sibiu County, in
contrast with more typical ethnic
voting in cities like Cluj and TârguMureş.17
When it comes to public policy
design and implementation, one
generally focuses on rather neutral
issues, like transportation, agriculture
or water supply. Yet there are some
issues that ask for caution, because
they deal with contestable ethical,
religious or ethnic arguments. The
issue of language is a suitable
example for such kind of sensitive
public policies. As emphasized by
Kymlicka and Grin, the issue of
language
cannot
easily
be
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accommodated with the standard
framework dealing with diversity.18
Liberals, for example, solved the
historical religious conflict in
Europe by separating church and
state, and by ‘privatizing’ religion.
Therefore, churches have become
voluntary associations in civil society
and the religious membership has
been based on individual choice.
However appealing such solution
might be for religious conflicts, this
model cannot work in the realm of
language. When it comes to solve
the conflict of languages, the state
must decide what will be the
language(s) of public administration,
the courts, the bureaucracy, the
army, public schools, road signs or
public
media.
Whereas
the
privatization of religion offered a
solution based on freedom and
equality, where there is only one
official language the state provides
neither linguistic choice nor linguistic
equality. In the end, ‘individuals have
no choice about the language they use
to
communicate
with
public
institutions, and there is no equality in
the treatment accorded to different
linguistic groups’.19
Moving towards multiculturalism,
there seems to be a very limited conflict between Romanian nationalism
and ethnic equality in the city. Sibiu is
located in Transylvania, a region that
had witnessed strong religious and
ethnic conflicts from the Middle Ages
to the modern era. The city itself was
the scene of violent clashes that
endured in local memory. The origin
of the city can be traced back to the

Saxon settlements in the 12th
century. During the Middle Ages it
was part of the Hungarian Kingdom
and then incorporated, alongside
Transylvania, into the Hapsburg
Empire. Its Saxon inhabitants that
for centuries enjoyed medieval
privileges struggled for autonomy
against the Hapsburg monarchy and,
starting with 1867, the Hungarian
state.20 Although a Hungarian
province, Transylvania was inhabited
by a large Romanian population. The
Romanian national movement in
Transylvania struggled itself for
decades for equality in the Hungarian
state.21 This struggle ended only in
1918, when Transylvania was finally
incorporated in the Romanian
monarchy.22 Though Sibiu’s origins
are Saxon, the current population is
95 % Romanian. Therefore, there is
a symbolic tension between the past
and the present, yet this is not an
open ethnic conflict. The ethnic
elites managed to avoid open
struggle and, except some weak
tensions due to a statue representing
a Romanian national hero, the city is
a model for ethnic cooperation. The
mayor in office was the candidate of
the German Democratic Forum and
the Local Council is dominated by
German councilors. In 2007 Sibiu
tried to consolidate its multifaced
identity by promoting diversity and
tolerance and therefore symbolically
hosted
the
Third
European
Ecumenical Summit, grouping the
heads of all Churches in Europe.
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Sibiu – European Capital of
Culture 2007, a new brand for
Romania?
The promotion of Sibiu –
European Capital of Culture started
in November 2006 by an exhibition
named ‘Sibiu – Young since 1191’
that took place at the European
Parliament in Strasbourg, at the
Romanian Embassy in Berlin and at
the Maison de l’UNESCO in Paris.
Promotion
clips
have
been
broadcasted on national television
channels, as well as on Euronews,
National Geographic Channel and
Travel Channel. According to the
Romanian Commissioner designated
by the Ministry of Culture to
overview the ECOC event, the
authorities estimate that banners
posted on the Euronews, National
Geographic and Travel Channel
websites have been seen more than
1.9 million times. Moreover, the
‘Guardian’ included in January
2007 the city of Sibiu in the ‘Top 50
fabulous destinations’ for 2007,
emphasizing the café culture, Gothic
and Art Nouveau architecture of
Sibiu.23 From January to November
2007, national TV channels in
Romania broadcasted an average of
6.3 minutes per day about cultural
events taking place in Sibiu, while
Romanian newspapers published no
more than 2245 articles about the
city. At the same time, the outdoor
campaign reached an audience of
over 10 million people. In
September 2007, the commissioner
estimated that 67 % of the
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Romanian population had already
known that Sibiu was the 2007
European Capital of Culture.
Almost half of them heard about the
ECOC event during 2006 or before
and almost 28 % of those who knew
about Sibiu as European Capital of
Culture in 2007 also knew the
slogan ‘Normal – Sibiu, young since
1191’, fact that makes proof of an
unexpected notoriety of the
slogan.24
The ‘Forbes’ Top 2008 list ranks
Sibiu as one of ‘Europe’s most
idyllic places to live’. The short
description made by ‘Forbes’
depicts Sibiu as “an important but
little known city of 160,000 that lies
in the heart of Transylvania. Outside
Romania, Transylvania is best
known as the sinister setting of
Bram Stoker's novel Dracula. Yet
within Romania, the region is
known for the outstanding beauty of
its Carpathian mountain landscape
and its rich and significant history.
In 2007, Sibiu was the European
capital of culture, and apartments
surrounded by cobbled streets and
pastel colored buildings can be
picked up for under 50,000 Euros
($65,000).” Except the buildings’
low prices, the main two references
to the city are ‘Dracula’ and the
European Capital of Culture 2007.
Therefore, one should be aware that
without the title of Capital of Culture,
the important but little known city
of Sibiu would never been ranked in
Forbes’ list among other wellknown touristic destinations like
Rome, Budapest or Copenhagen.
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The promotion of the city might
also be seen as an opportunity for
Romania. Although the significance
of tourism in the construction of
political identities is frequently
overlooked, a key component of the
political transformation in postcommunist countries has been the
construction of new identities and
the projection of these identities to
the wider world.25 According to
Light, tourism is one of numerous
ways in which these countries can
seek to demonstrate their postsocialist identity. Therefore, Sibiu
could be seen as a landmark for
Romania, a place of ethnic diversity
and religious cooperation, much
different from the Balkans, a region
engulfed by hatred and bloodshed.
In the same time, Sibiu is a
landmark for Romania in the precise
year of its EU accession. Finally,
Sibiu might become a new brand
that replaces ‘Dracula’. According
to Light (2007), while states may
encourage forms of tourism that
enable them to present themselves
to the wider world on their own
terms, they never exercise complete
control over this activity and may be
represented in a way that they
would not choose.26 This, in turn,
may give rise to forms of tourism
demand that a state would never
seek to encourage. This is the case
of ‘Dracula tourism’ in Romania, a
kind of tourism that is discordant
with Romania’s self-image and the
way it wishes to present itself to the
wider world. Both ‘Dracula’ and
Sibiu are located in Transylvania.

Whereas ‘Dracula’ relates to a
supernatural, sinister, remote and
backward Transylvania, Sibiu might
be a model for ethnic cooperation
and multiculturalism, a landmark for
European Romania.

Conclusion
Cultural events have not only
undeniable cultural outcomes, but
they also may represent a serious
identity-building effort. In our casestudy of Sibiu European Capital of
Culture in 2007, we unraveled
cultural outcomes, in terms of
collective,
historical
identity
strengthening, cultural cooperation
and promotion. In fact, this cultural
mega-event was the greatest
opportunity for the city, but also for
Romania, to make worldwide
known their cultural identity and
historical heritage. It was also the
city’s best opportunity to claim his
European identity and to regain his
European status in the precise year
when Romania finally became full
member of the European Union.
This cultural event may boost the
identity-building in Romania and
help overpass the remaining tensions between Romanian nationalism and Europeanization.27
The
first
Romanian
city
designated as European Capital of
Culture represents a success story of
ethnic cooperation and trust in wider
regional context still marked by
ethnic violence. In the same time,
‘Sibiu ECOC 2007’ could become a
more suitable brand for Romania
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than the other one, the famous
‘Dracula’. Instead of promoting a
supernatural
and
backward
Transylvania, the new brand could
better present Romania to the wider
world in its new European settings.
This effort could be carry on by the
new Romanian ECOC in 2021. As
other cities in the region emphasized
their Europeaness,28 the future
Romanian city, and especially Iaşi,
could
expand
Europeanization

beyond borders in the Republic of
Moldova, pointing out the common
identity and the shared history,
values and beliefs. This symbolic
inclusion was made by Luxembourg
in 2007, when the small duchy
symbolically expanded its cultural
borders in order to ‘engulf’ former
provinces lost during its harsh
history in favor of its powerful
neighbors, Germany, France and
Belgium.29
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The challenge of the economic crisis. Is the capitalist model
the right way?
(Provocarea crizei economice. Modelul capitalist este calea
cea bună?)
Francesco LOSURDO
Ivano DILEO
Abstract. The current crisis is not seen as a temporary event but an extended
period characterized by deep structural adjustments and changes in the
economic system.
This circumstance demonstrates the relative inability of the Anglo-American
model to provide tools, rules and ethical values able to act as a corrective of the
“pro-crisis” evolution.
Among the EU countries, Germany has both continued to adopt the AngloAmerican approach and empowered alternative forms of protection by
converting its strenghts into a more domestic flexibility in the State intervention.
These adjustments were possible thanks to a typical consultation mode
experienced by the German evolutionary approach, based on a strong
collaboration between firms, trade unions and policy makers as actors, and
supported by a body of rules, educational system and flexible State organization.
Conversely, the BRICS capitalist system, although characterized by wide
differences and followers in the early stage of the capitalism experienced in
America and Europe, are the most performing countries during the current
crisis. The ancient countries governed by Anglo-American or Euro-German
capitalist models need to be connected with the “new” capitalistic economies
like BRICS; conversely, these countries need to refer to the first group in order
to get a wider market for their products as well as source of innovation.
Keywords: Capitalism, crisis, EU, Anglo-American model, BRICS.

Introduction
Many economists look at the
Great
Depression
to
catch
experiences useful to get out of the
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current crisis. In the '30s, J.M.
Keynes found the solution through
the governance of the economic
system by transferring market
functions to the State in order to
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mitigate the free market failures. At
the same time, the agreements
between big capitalist economies
which constituted the "globality"
(Bretton Woods, etc.) ensured the
preservation of the capitalism
model.
The current crisis hit many
continental economies in a very
delicate phase of their building, in
which many factors are making
more prolonged the connected
effects: European Union is blocked
into its institutional construction,
Cina and Russia engaged in their
transition towards the market as
well as India and South Africa in
their strong effort direct to find
better balanced social assets.
What distinguish the crisis of
1929 from the current one? First of
all the depth and then the
involvement of systems that seem
apparently strong, although they
suddenly reveal themselves unarmed.
However, some characteristics
that permit us to differentiate the
1929 and the current experiences
exist: first of all, economic systems
are no longer national but
continental; secondly, no economic
system is strong enough to feel
protected from contamination; third,
the financialization of the economy
has never been so ungovernable as
nowadays: finally, the government
form of the economy.
Despite of all the models may
refer to the market capitalism
structure, they show different
characteristics and effects on social
structure of single countries.

In light of these considerations,
we can say that the economy has not
boundaries, as well as enterprises.
This fact could lead us to a new
world economic order, such as the
Bretton Woods.
It would provide models of
governance that, although according
to the rules of market capitalism,
they distinguish with each other
especially
as
regards
the
establishment of the market, the role
of the State, the kind of policies and
instruments to be adopted and the
degree of economic opening.
The Anglo-American, EuroGerman and some Asian models
represent the most significant cases
of management capitalism models
that have proven to be highly
diversified, although characterized
by common rules and procedures.
The aim of this paper is to
discuss on the distinctive features of
these models trying to understand
how the past dynamics and policy
choices have affected them in the
light of the imminent great efforts
that EU and other Governments will
be called to account.

The Anglo-American capitalist
model: decline or “pit stop”?
The Anglo-American model was
born in England in the 18th century
and patterned after the classical
liberal ideas of A. Smith.
Historically it operates with broader
principles and based on the
supremacy of the market as
economy regulator that for years has
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been recognized the “prototype” of
the capitalism.
After the Great Depression and
till the last 60s, the emphasis shifted
from preserving full employment
and a high level of demand to a new
model focused on economic growth1;
in ‘70s, this strategy effectively
raised the capital controls, that had
been introduced in 1944 under the
Bretton Woods Agreement in
response to its deficit since before
World War One.
The return to economic liberalism
in Anglo-American countries was
strongly influenced by the political
and economic debate of the 70s and
early 80s, following the fall of
Bretton Woods; so, several restrictions
with regard to international capital
movements and exchange rates were
abolished.
In the UK and USA, the 80s
introduced the liberal political in the
economic agenda. More specifically,
in the UK industries were privatized2
while in US economic system some
industrial
activities
renovated3,
because American and English public
opinion believed that protectionism
would only create inefficiency and
economic disadvantages4.
The apparent return to economic
wealth during the 80s stimulated
trust for free market theory and
policy: both the US and UK
displayed high levels debt and the
consequent effect was that in both
countries a significant shift in
relative power occurred; in fact, the
private sector – first of all finance-
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empowered its control on the
economy.
Anyway, the most of practitioners
agreed that the growing financialization is one of the main source
that triggered the current crisis; in
fact, if the global financial crisis
was due to the market capitalism,
countries like Australia and Canada
and others as well should have been
vulnerable to the same extent.
Moreover, the disequilibria were
present everywhere at different
levels.
However, during the past three
decades Anglo-American governments
rejected the State intervention on
specific economic sectors. Under
this paradigm, the free market was
the main tool to support investment,
industrial development and economic growth able to reach full
employment and a state regulation.
So, although the US had the
huge advantage to being able to
embody the main characteristics of a
capitalist
model,
its
system
demonstrated to be exposed to
different shocks.

The Euro-German capitalist
model: is it the best yet?
The European capitalism model
is patterned after the economic
principles from the 19th century in
France and Germany and based on a
wide state intervention in economic
activity. Among the main countries,
the best interpreters of the Keynes
theory were first of all France and
Germany.
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During the first stage of the
present recession, the most of EU
countries continued to adopt the
market capitalist model as they
considered the crisis as a temporary
event. Among these countries,
Germany showed a different approach
confirming its historical and strong
socio-economic organization.
The pillars of the German model
are those managing the economy
and the welfare state to moderate
the market running impact at social
level and based on ethic and cultural
approaches: since 50s Germany has
introduced an articulated package of
industrial policies operating both at
the national and regional levels as
well as severe labour regulations
even if they were partially
counterbalanced by a set of
measures aimed at providing
companies with highly skilled
labour force and to the functional
flexibility of workers and their
adaptability to technological change.
Within this framework, the German
government charged itself of costs
of public R&D infrastructure aimed
at reducing the gap between basic
science and base industrial research,
in order to balance capitalists needs
and social expectations as well.
This mix was also complemented
by a network of sectoral and local
associations, focused on technology
transfer and training. Following the
reunification,
industrial
policy
measures in East Germany focused
on the creation and development of
SMEs, infrastructural investments,
and the privatization and rationali-

zation of state owned enterprises. At
the same time, the West Germany
industrial policy remained focused
on large medium-size companies
and their innovative process5.
Still now the Germany industrial
policy and welfare state are one of
the most rationale in Europe6.
Anyway, the first is coherently
included within the welfare state
policies, so that, despite the
preservation of the basic policy
framework7, nowadays almost half
the public procurement spending is
devoted to innovation8, environmental
sustainability, energy efficiency and
energy that represent the main social
expectations9.
Then, despite the current crisis,
Germany has both continued to
adopt the Anglo-American approach
and, at the same time, empowered
alternative forms of protection, by
converting its strenghts into a more
domestic flexibility in the State
intervention10: this mix defines the
special nature of German capitalist
model.
These adjustments were possible
thanks to a typical consultation
mode experienced by the German
evolutionary approach, based on a
strong collaboration between firms,
trade unions and policy makers as
actors, and supported by a body of
rules and very flexible State
organization11. In this sense, the
mix among pre-competitive research,
technological
priorities,
hard
science and welfare needs are
coherently harmonized in terms of
rules and detailed control procedures

127

POLIS

of high skilled human resources
coming from a well organized
educational system and “on the job
training”12.
In this framework, trade unions
and entrepreneurs accepted the
guideline of the government and the
government provided more jobs
protection and allocated resources
towards more performing sectors.
These actions were facilitated by the
widespread perception of the
superiority of the national interest,
public institutions and community
and thanks to the deep need of
coherent policy choices.
This model, although partially
market oriented, allowed to preserve
and enforce the production system
and labour market and reducing
unemployment even in a situation of
crisis by an elaborate arrangement
of working time flexibility and
flexible wages remuneration within
collective and common agreements .
This fact contributed to save jobs
that are crucial for high productive
and innovation firms. So, it should
not be surprising that at the base of
“flexibility” there’s an industrial
policy able to convert the
uncertainty of the flexibility into a
strenght point. In fact, Germany has
not dismantled its production base
because it has understood that the
most developed countries and the
most performing economic activities
could generate added job opportunities
by preserving the welfare system
and a manufacturing production
strongly oriented to innovation.
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In addition, capitalism in
Germany is found on its institutions
such as educational system. German
industries have increased because
the country has led its workforce to
succeed in several industries, allowing
local and regional entrepreneurs to
develop
new
industries
and
consumers to satisfy their needs
within the technology industries
also at global level.
Although with this strong asset,
Germany cannot be sure of its
economic performance and social
stability and welfare, because of the
increasing connection among national/
continental economic systems and
the capacity of contamination by
globalization.

The BRICS capitalism: may be
the future system?
The BRICS capitalist system
cannot be considered as a new
model because these countries are
either characterized by wide
differences and followers of the
early stage capitalism experienced
in America as well as in Europe.
Anyway, they are the most
performing countries during the
current crisis, likely because of their
relative
poor
financialization,
unsatisfied needs, low cost of
production factors and almost free
technological transfer13.
These are just the elements that
characterized
American
and
European countries at their early
stage of development. Conversely,
the BRICS are generally continental
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economies in terms of population
and territory and are governed by
oligarchies.
However, the recent success
reached by BRICS has quickly
aroused scientific interest, because
within a short time they grew their
wealth up to eight times the original
value.
Is this really a success model?
We think that cannot be that so:
shortly or later the deep differences
creates by BRICS’ performance in
terms of wideness and wealth shall
reverse against the richest classes of
population because of the unequal
distribution of added value.
In addition, the poorest classes of
population are not assisted by a
welfare state system and cannot
access to basic human needs, like
health,
nutrition,
education,
housing, etc.; then, they have very
low capabilities.
The above listed elements define
this capitalism model as a “protocapitalism”, suitable for the hot-spot
economic growth and absolutely
uncomparable to the modern
capitalism model.
Consequently, the BRICS cannot
play a key role within the globalized
economy without introducing deep
adjustments as well as structural
transformations
inside
their
capitalism asset.

Conclusions
Economic development is a
process based on continuous
technological innovation, industrial

upgrading and structural changes.
Nowadays, many countries are able
to produce low cost and high quality
goods; at the same time, there’s
need a strong demand for new
technologies to be converted into
new goods by the improvement of
the efficiency of industry.
The economic crisis contributed
to mitigate the ideological diatribe
between the supporters of free
market and the followers of the state
intervention as governors of
economy.
Nowadays this debate focuses on
the working of the market in order
to ensure that all people can satisfy
their basic human needs (health,
nutrition, education, housing, etc.)
and how the State can mitigate the
impact of the crisis that does not
look like a temporary event.
In fact, the current crisis is
producing structural adjustments
within the socio-economic system
and cultural changes as regards the
economy governance.
First of all, the ancient countries
governed by Anglo-American or
Euro-German capitalist models need
to be connected with the “new”
capitalistic economies like BRICS;
conversely, these countries need to
refer to the first group in order to
get a wider market for their products
as well as source of innovation.
The main issue is that the ethic is
getting more and more important
within a possible regulatory
framework. At the same time, we
must recognize that we are going
towards a global governance of the
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economy; so it is needful to adopt
common rules, widespread values
and the market must be supported
by a top level regulator, like the
State.
Concluding, the crisis is
suggesting us that the capitalist

model is the right way for governing
the global economy both at national
and continental level provided that
capitalism is supported by shared
values and common rules.
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Marisa Civardi: profilo scientifico di una studiosa di
scienzesociali
(Marisa Civardi: profilul ştiinţific al unei cercetătoare în
ştiinţele sociale)
Silvio BERETTA
Renata TARGETTI LENTI
Emma ZAVARRONE
Abstract. Marisa Civardi’s research activity at Istituto di Statistica of Pavia
University (where she started working in 1964 after obtaining a degree in
Physics) is characterised by outstanding achievements in the use of quantitative
methods of analysis applied to multidisciplinary social research. Her main
research themes so far have been: changes in social structure and in life and
working conditions, stratification phenomena and their perception, the status of
applied research and the measurement of risk attitude of entrepreneurs, and the
careers of a group of Political Science graduates.Marisa Civardi has
subsequently conducted innovative research on the structural analysis of income
distribution (that is the type of analysis that connects income distribution with
the variables that are typical of any socio-economic system) and on inequality
problems. In addition to investigating these issues from a methodological
perspective, she has also identified recurring features and mutations in personal
income distribution in Italy, and she has done research on the relations between
functional and personal income distribution. This research includes the
possibility of building Social Accounting Matrices (SAM), which can also be used
to simulate redistributive policies. A relevant aspect of Marisa Civardi’s recent
research is represented by the measurement of the effectiveness and efficiency of
higher education. Her intensive experience as a manager of an important
university together with her mainly government-funded research activity have
enabled her to create innovative instruments for the evaluation of the university
system, which can also be used to assess the students’ occupational possibilities.
It should also be underlined that Marisa Civardi is extremely aware of the
importance of statistical data and of the need to keep it free from theoretical
influences and contingent interests.
Keywords: statistical method, income distribution, Social Accounting Matrices
(SAM), Computable General Equilibrium (CGE) Models, university rankings.
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Introduzione
Il presente lavoro si propone di
illustrare, attraverso le testimonianze di tre colleghi e collaboratori,
il profilo scientifico e accademico di
Marisa
Civardi,
docente
e
ricercatrice di eminente prestigio nel
panorama italiano degli studiosi di
scienze sociali.
Laureatasi in Fisica nell’ottobre
del 1963 presso l'Università di
Pavia, Marisa Civardi ha tenuto a
diverso titolo – professore incaricato, supplente, associato e infine
straordinario e poi ordinario – gli
insegnamenti di Istituzioni di
Matematica, di Matematiche per le
Scienze sociali, di Statistica, di
Statistica economica, di Statistica
per la ricerca sociale, di Statistica
giudiziaria, di Indagini campionarie
e sondaggi demoscopici presso
diversi Atenei italiani, e precisamente le Facoltà di Scienze economiche e sociali dell'Università della
Calabria, di Scienze politiche
dell'Università di Pavia (nel cui
Istituto di Statistica era entrata da
giovane laureata), di Economia e
Commercio dell' Università di
Firenze, di Economia e Commercio
dell’Università di Brescia (dove ha
diretto il Dipartimento di Metodi
Quantitativi), infine di Economia
dell’Università di Milano-Statale e
poi di Milano-Bicocca, della quale
ultima è stata Preside. È stata
membro del collegio dei docenti dei
dottorati di “Strategia, gestione e
metodi quantitativi di impresa” e di
“Statistica metodologica ed appli-

cata” dell’Università di MilanoBicocca, delegata del Rettore per il
VULCANO
(Vetrina
progetto
Universitaria Laureati con Curricula
per le Aziende Navigabile On-line)
che fa capo al CILEA e al quale
partecipano numerose Università
lombarde, nonché membro del
Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Milano-Statale
e di quello di Milano-Bicocca. È
attualmente presidente del Nucleo di
valutazione dell’Università di Pavia.
Membro della Società Italiana di
Statistica, dell’ International Association of Survey Statistics e dell'
International Statistical Institute, ha
fatto parte, su nomina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
della Commissione di Garanzia per
l'Informazione Statistica.
Responsabile scientifica di ricerche ministeriali e del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, è stata
coordinatrice nazionale di un progetto strategico CNR-ISCONA sulle
tematiche delle SAM, le matrici di
contabilità sociale. Dal 2003 partecipa, in ambito CILEA, alla messa a
punto del progetto STELLA sul monitoraggio della condizione occupazionale post laurea. Nella propria
attività di ricerca si è occupata, tra
l'altro, delle misure di diseguaglianza della distribuzione personale
dei redditi, con particolare riguardo
all' analisi strutturale. Il suo attuale
campo di ricerca è l’analisi del
capitale umano e dei problemi
connessi con la misura delle variabili latenti che lo determinano
(qualità dei servizi e della didattica
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universitaria in particolare) e con lo
studio dei problemi della transizione
Università-lavoro.
Uscita dai ruoli dell’Università
nel novembre 2012, nel 2014 è stata
nominata Professore emerito. In più
occasioni l’Università di MilanoBicocca ha organizzato in onore di
Marisa Civardi incontri di studio ai
quali hanno recato il proprio
contributo, illustrandone la figura
scientifica,
numerosi
colleghi
appartenenti alle sedi che l’avevano
avuta docente. Tre di tali contributi
sono raccolti di seguito: il primo e il
secondo sono dovuti, rispettivamente, a Silvio Beretta e a Renata
Targetti Lenti dell’Università di
Pavia, il terzo a Emma Zavarrone,
ora docente presso lo IULM.

Marisa Civardi ricercatrice a
Pavia
Nel presentare – era il settembre
1967 – il primo fascicolo della
“Rivista di Statistica Applicata”,
Pietro Gennaro – professore di
Statistica nella Facoltà di Scienze
politiche di Pavia che della Rivista
stessa sarà direttore responsabile
fino al 1974 – scriveva: “Negli anni
più recenti, sembra si sia fatta più
viva un’esigenza di unitarietà e di
scambi fra i diversi campi di
conoscenza. Si parla di interdisciplinarietà ma forse sarebbe più
pertinente parlare di approccio
multidisciplinare ai problemi della
conoscenza. Contemporaneamente
[e qui il riferimento è a Bruno De
Finetti, n.d.r.], il dibattito episte-
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mologico si è allargato ed approfondito e si è diffuso il ‘punto di
vista operativo’ [il quale] ‘ha
condotto la fisica a riconoscere
come priva di senso la nozione di
‘tempo assoluto’, ed ogni ‘grandezza’ suscettibile di venir misurata
mediante esperienze almeno concettualmente ‘possibili’ “. “In questo
contesto – proseguiva Gennaro – la
logica dell’incerto o del probabile si
è guadagnata il riconoscimento di
strumento metodologico universale,
cioè appunto interdisciplinare; di
conseguenza si è riconosciuta una
validità universale alla metodologia
statistica che su di essa è fondata.
Tuttavia, se en principe si riconosce
alla statistica validità strumentale
per ogni materia oggetto di ricerca,
in pratica essa è conosciuta ed usata
molto meno di quanto la materia
investigata richiederebbe, secondo
l’occhio dello statistico…Ora, a
nostro parere, sono…da diffondere
queste applicazioni che presentano
la metodologia statistica con un
linguaggio atto a suscitare l’interesse dei ricercatori delle stesse
discipline a cui si riferiscono; e che
sviluppano una comunicazione che
sarebbe certo feconda anche per gli
statistici, perché la ricca problematica della ricerca concreta è stata
sempre la matrice dei progressi della
stessa metodologia statistica”1. Al
programma delineato dal suo fondatore la Rivista si atterrà con rigore, e
con successo, sia negli anni dal
1967 al 1974, con Pietro Gennaro
direttore e Luigi Muttarini redattore
capo, sia in quelli successivi dal

Individ şi stat în România comunistă

1975 al 1977 con Luigi Muttarini
direttore, affiancato da un autorevole Comitato di direzione. Nel
corso di questi undici anni Marisa
Civardi – tecnico laureato prima di
terza e poi di seconda classe presso
quell’Istituto di Statistica nel quale
era entrata come laureata in Fisica
nel 1964 – avrà, nella vita della
Rivista, un ruolo significativo: sua è
una delle primissime recensioni
pubblicate nel primo fascicolo, alla
quale numerose altre seguiranno, e
suo – dal 1975 al 1977 - il ruolo di
redattore capo di una rivista che,
potenziata nell’organizzazione editoriale come nei contenuti, manterrà
tuttavia immutato “l’obiettivo di
fondo di contribuire ad estendere la
conoscenza dei metodi quantitativi
di analisi attraverso la loro applicazione”2. In un ambiente, l’Istituto
di Statistica di Pavia fondato e
diretto da Libero Lenti, nel quale,
per richiamare le parole di Pietro
Gennaro, l’ “approccio multidisciplinare ai problemi della conoscenza” era pratica quotidiana – ben
fondata negli orientamenti di ricerca
come nelle attitudini personali dei
suoi membri – chi si trovasse a
padroneggiare il metodo statistico
deteneva per ciò stesso, d’altra
parte, le chiavi del suo fondamento,
cioè di quella “logica dell’incerto o
del probabile…strumento metodologico universale” cui aveva fatto
riferimento lo stesso Gennaro nella
presentazione della “Rivista di
Statistica Applicata”.
Fin dall’inizio del proprio percorso professionale Marisa Civardi,

forte di una robusta formazione
logico-matematica, presidia appunto
questa posizione, avendo per altro al
proprio attivo la partecipazione –
prestata quando ancora era laureanda in Fisica – alle attività di
ricerca promosse dall’Istituto e dal
Centro di Ricerche Economiche e
Sociali che dell’Istituto era emanazione. Vale la pena di ricordare con
qualche particolare in più la sua
prima importante collaborazione a
questo settore di ricerca. Si tratta,
infatti, di una corposa indagine su
“Classi e dinamica sociale”, pubblicata nell’ormai lontano 1960. Presentata alla sezione sui “mutamenti
della struttura sociale” in occasione
del Congresso internazionale di
studio sul progresso tecnologico e la
società italiana svoltosi a Milano dal
28 giugno al 3 luglio di quell’anno,
l’indagine (campionaria) era stata
promossa dal Centro Nazionale di
Prevenzione e Difesa Sociale e
dall’Amministrazione provinciale di
Milano: la sua esecuzione era stata
affidata al Centro di Ricerche
Economiche e Sociali dell’Istituto di
Statistica di Pavia. Il Comune di
Milano e numerosi altri dell’hinterland milanese avevano reso disponibili i propri elenchi anagrafici
per la costruzione del campione, il
tutto sotto la direzione di un gruppo
di lavoro la cui composizione è
espressiva della percezione che i
committenti avevano della complessità degli obiettivi che si prefiggevano e della conseguente necessità di mobilitare, per raggiungerli,
una pluralità coordinata di compe-
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tenze. Sotto la direzione scientifica
di un gruppo di lavoro composto da
Piero Bontadini, Pietro Gennaro,
Angelo Pagani (che redasse il
rapporto conclusivo) e Pasquale
Scaramozzino (che coordinò l’indagine sotto il profilo sia metodologico sia organizzativo), 6 ricercatori effettuarono le interviste di
prova, 30 condussero le circa 1.000
interviste nel territorio comunale di
Milano (fra gli intervistatori ricordo
Bianca Beccalli, Renata Colorni e
Michele Salvati) e altri 28 (solo
alcuni coincidenti con i primi) le
residue 1.000 in comuni della
provincia: 23 ricercatori, fra i quali
proprio Marisa Civardi, condussero
il lavoro di codifica e di redazione
delle tavole. Fu, quella, una
“palestra” ambiziosa e rigorosa,
come emerge sia dall’introduzione
di
Libero
Lenti,
direttore
dell’Istituto, sia dalla presentazione
del rapporto redatta dal sociologo
Angelo
Pagani,
sia
infine
dall’appendice metodologica di
Pasquale Scaramozzino. Quanto alla
rilevanza
degli
obiettivi
di
contenuto, Lenti sottolinea infatti
“come apporto specifico della ricerca, l’avere condotto a termine
una completa ricognizione di tutti i
settori di opinione corrispondenti e
derivabili da un atteggiamento generale verso le classi sociali” sottolineando, con riferimento al metodo,
che se “Ogni unità sociologica,
diciamo pure ogni famiglia, per
l’indagine qui considerata, presenta
aspetti a sé stanti, sia per quanto
riguarda gli stimoli ch’essa riceve
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dall’ambiente in cui vive, sia per gli
stimoli ch’essa stessa imprime
all’ambiente”, è tuttavia “sempre
possibile entro determinati limiti
omogeneizzare queste sensazioni, e
trarne indicazioni di generale validità”: questo a conferma dei progressi registrati dalle indagini sui
temi della società, progressi resi
possibili “grazie soprattutto all’impiego del metodo statistico e più
particolarmente delle indagini per
campione”3. Quanto poi all’attenzione dei coordinatori della ricerca
per gli aspetti di metodo, nonché
alle modalità espositive scelte per
dare pubblicità ai risultati ottenuti e
alla relativa tempistica (con la
dichiarata previsione di ulteriori
approfondimenti), vanno richiamate
le scrupolose precisazioni di Angelo
Pagani in apertura dell’avvertenza
introduttiva, dove egli sottolinea:
“Tutte queste limitazioni, che doverosamente si sono segnalate, lungi
dall’essere pregiudizievoli alla comunicazione dei risultati, ci sembra
possano costituire una ragione
ulteriore di interesse. Il maggiore
sviluppo delle argomentazioni, il
rilievo maggiore dato al processo di
generalizzazione dei dati, il
completo inventario delle elaborazioni compiute, la segnalazione di
tutte le direzioni alternative della
fase di interpretazione, tutte queste
circostanze ci auguriamo possano
costituire altrettante ragioni di
interesse per una discussione metodologica. La stessa maggiore apertura e disponibilità delle conclusioni
ci sembra debba meritare una parti-
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colare considerazione non soltanto
come prova di serietà e di fedeltà ad
un metodo, ma anche come testimonianza di un impegno e di un
contributo alla discussione”4. Le
risposte alle 106 domande del
questionario, suddivise in 7 capitoli
(composizione familiare, mobilità
territoriale, condizione professionale, analisi del prestigio, livello di
istruzione, abitazione, spese familiari)5 consentono di dare conto,
oltreché dei dati di realtà, degli
atteggiamenti degli intervistati nei
confronti della realtà stessa, e specificamente del lavoro, del mutamento
sociale, dello studio e inoltre delle
classi sociali, dati tutti – come
avverte Pasquale Scaramozzino – di
“particolare importanza nel nostro
Paese a cagione dei notevoli mutamenti che per via dell’intensa e
rapida espansione del sistema economico [l’Italia si stava avviando
allora alla conclusione del proprio
“miracolo”, n.d.r.], si avvertono,
senza poterli misurare nella nostra
struttura sociale”6. Due passi del
Rapporto di ricerca sono particolarmente eloquenti a proposito della
rilevanza attribuita al binomio fattipercezione dei fatti. Il primo attiene
al tema dei mutamenti nelle condizioni di vita e di lavoro e recita:
“L’atteggiamento verso il mutamento sociale può essere analizzato
solo se si dispone di un quadro
valutativo delle modificazioni intervenute nelle condizioni di vita e di
lavoro nel corso dell’ultima generazione. Questo quadro potrebbe
essere facilmente tratto dai dati della

realtà obbiettiva…ma quello che
interessa in questa sede non è tanto
la verifica oggettiva di una trasformazione, quanto la valutazione che
di essa sanno dare gli intervistati.
Infatti il riconoscimento di una
diversa possibilità di ascensione,
nel senso atteso dagli intervistati,
assume significato diverso a seconda che proceda da una valutazione positiva delle trasformazioni
in atto, oppure si inserisca in un
quadro soggettivamente giudicato
come invariato o peggiore”. Il
secondo passo attiene invece al tema
delle classi sociali, e specialmente
alla stratificazione. Vi si precisa
inoltre che “Quando…tra i vari dati
di disuguaglianza, si apprezza la
sola condizione professionale e su di
essa si costruisce un ordinamento
per classi omogenee, si avrà una
stratificazione professionale; quando
invece tale operazione…mira a
costruire un ordine verticale, nel
quale cioè le varie condizioni non
siano solo raggruppate e distinte per
classi omogenee, ma anche sovrapposte in un sistema gerarchico che
le apprezzi secondo un giudizio di
relativa superiorità, allora si dà
luogo ad una stratificazione
sociale… Il passaggio da una stratificazione professionale… ad una
stratificazione sociale, come ordinamento verticale degli individui
secondo un criterio gerarchico, si
compie tramite il concetto di
prestigio”7.
Mi sono soffermato con qualche
dettaglio su genesi, obiettivi e modalità di esecuzione di una ricerca di
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oltre mezzo secolo fa perché ci sono
buoni motivi per ritenere che quella
vicenda sia esemplare di un
atteggiamento culturale ben preciso,
che ha coinvolto in profondità
proprio la studiosa a cui rivolgiamo
la nostra attenzione, indirizzandone
gli orientamenti di ricerca. Innanzitutto perché quella vicenda individua un ambiente di lavoro (tanto
interno quanto esterno al mondo
accademico) dalle caratteristiche
assai peculiari (e fortunate) che
erano: 1) la presenza di committenti
interessati ad approfondire i temi di
fondo della struttura della società e
disponibili a sostenerne con risorse
adeguate i relativi oneri, 2) la
corrispondente disponibilità delle
strutture e delle normative universitarie a fare fronte alla domanda di
conoscenza proveniente dall’esterno
con l’indispensabile elasticità normativa e perciò operativa, 3) la
possibilità, date le condizioni di cui
sopra, di “arruolare” personale di
ricerca tecnicamente e numericamente adeguato all’approfondimento di temi complessi, 4) la
presenza di ricercatori disponibili a
impegnarsi, non necessariamente a
tempo pieno né con ambizioni di
continuità professionale, in lavori di
gruppo, integrando con quelle altrui
le proprie competenze specifiche,
5) la presenza di coordinatori, nel
contempo prestigiosi e disponibili,
in grado di “accreditare” all’esterno
il lavoro dei ricercatori, dando ai
risultati raggiunti adeguata diffusione nelle sedi appropriate. Come
si vede, condizioni positivamente

138

peculiari e come tali non agevolmente riproducibili nello spazio né
trasferibili nel tempo. Marisa
Civardi dimostrava tuttavia già
allora, e confermerà in seguito, di
possedere in grado elevato le attitudini idonee a porla in sintonia proprio con quell’ambiente e con
l’attività che vi si progettava: da una
parte, la padronanza degli strumenti
di analisi utili a intercettare la
domanda di ricerche – lato sensu
sociali – provenienti da committenti
esigenti ma, a loro volta, disponibili
a interagire con strutture accademiche dai contenuti disciplinari
compositi; dall’altra l’apertura a
rapporti interpersonali collaborativi,
condizione
indispensabile
per
aderire alle caratteristiche specifiche
di quell’ambiente di lavoro, non
ultime fra queste la natura del tutto
peculiare delle relazioni accademiche e la numerosità stessa dei
collaboratori delle ricerche.
Due indagini di poco successive,
entrambe affidate al Centro di
Ricerche Economiche e Sociali
dalla Pietro Gennaro e Associati
S.P.A. e dirette e coordinate da
Pasquale Scaramozzino, vedono
Marisa Civardi nuovamente impegnata, all’interno di un gruppo di
lavoro molto più ristretto – 10 ricercatori in tutto – nell’approfondire le
problematiche della ricerca applicata in Italia, sia di quella sviluppata
dalle aziende italiane di maggiori
dimensioni, sia di quella svolta
presso gli istituti scientifici e di
ricerca operanti nel paese8. Nella
prima indagine l’analisi si concentra
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su di un campione ragionato (965
unità analizzate tramite somministrazione di questionari assai articolati, su di un universo di 2819 unità)
delle aziende più rappresentative di
ogni settore industriale, raggruppate
in 34 classi di attività economica.
Conviene, anche in questo caso,
sottolineare l’attenzione prestata dai
responsabili agli aspetti di metodo
dell’analisi: nella presentazione si
precisa infatti che “Si sono…scelte
per ogni categoria circa un quarto
delle aziende, col limite minimo di
25; criterio che in pratica ha naturalmente portato ad una rappresentanza
variabile a seconda delle categorie…Poiché però…la scelta non è
stata operata casualmente, ma con
criteri di rappresentatività, si può
ritenere che qualitativamente nel
complesso tutte le categorie industriali siano state rappresentate. Sul
piano metodologico uno studio
successivo della variabilità di alcuni
aspetti fornirà interessanti indicazioni di controllo, e suggerimenti
più precisi per indagini future”9.
Rispetto al numero totale delle
aziende interrogate, risultava che il
31,9% faceva ricerca, mentre
rispetto alle rispondenti la percentuale saliva al 54,3%. Quanto alla
tipologia della ricerca effettuata,
emergevano dall’analisi quattro categorie: ricerca di nuovi materiali,
ricerca di nuovi processi di fabbricazione, ricerca di nuove applicazioni di prodotti, ricerca di nuovi
prodotti: quella di nuovi processi di
fabbricazione risultava per altro la
tipologia prevalente per tutti i tipi di

industria, con l’eccezione di gas e
trasporti. La seconda indagine, sulla
ricerca applicata sviluppata dagli
istituti dedicati, è stata svolta, diversamente dalla precedente, somministrando il questionario predisposto
(opportunamente differenziato rispetto alla prima indagine) all’universo dei 643 istituti scientifici
operanti nelle Facoltà universitarie
non umanistiche e al corrispondente
universo dei 175 centri di ricerca e
stazioni sperimentali risultanti dalle
fonti censite. Degli 818 questionari
inviati 518 furono quelli restituiti;
329 istituti dichiararono di dedicarsi
alla ricerca applicata tanto in via
esclusiva quanto congiuntamente a
quella pura: è interessante (e sorprendente) notare che, degli altri
189 rispondenti, ben 95 (di cui 90
universitari) dichiararono di non
effettuare ricerca applicata unicamente per il fatto di non disporre di
attrezzature né di opportunità, e di
questi 18 (su 28) aggregati a Facoltà
di Ingegneria, 13 (su 23) ad Agraria
e Veterinaria, 29 (su 62) a Scienze,
16 (su 36) a Medicina, infine ben 14
(su 16) a Farmacia. Una proporzione piuttosto limitata di istituti
godeva inoltre di autonomia di
bilancio, e la grande maggioranza –
in particolare quelli non dislocati al
Nord – lamentava l’esiguità delle
risorse. Quanto alla tipologia della
ricerca effettuata, l’analisi segnalava
tre categorie: ricerca di nuovi materiali, ricerca di nuove applicazioni
di prodotti industriali (i due settori
d’ indagine più praticati), e infine lo
studio (propriamente tecnologico)
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dei processi di fabbricazione, a proposito del quale appariva sorprendente che vi si dedicassero in misura
inadeguata proprio le Facoltà di
Ingegneria.
Ancora una volta, dopo l’indagine del 1960 che aveva privilegiato
gli orientamenti di ricerca del sociologo Angelo Pagani, era quindi un
tema di eminente rilevanza strutturale l’oggetto dell’interesse del
Centro e dell’Istituto nel quale
questo era inserito, nonché di una
committenza collegata a entrambi
anche in virtù di situazioni di
“unione personale”: sempre stimolante si rivelava infatti il ruolo di
“ponte” fra mondo accademico e
mondo dell’impresa svolto da Pietro
Gennaro. All’ approfondimento di
questo tema concorreva una pluralità coordinata di competenze, che
confluivano in un’articolata “cassetta degli strumenti”: e ancora una
volta Marisa Civardi dimostrava di
possedere, di quella cassetta, la
chiave risolutiva.
Altri, e numerosi, sono inoltre i
contributi che Marisa Civardi ha
fornito anche in seguito all’attività
di ricerca del nostro Istituto di
Statistica, ancora nelle vesti –
sempre prevalenti ma sempre meno
esclusive – di “custode del metodo”,
quello statistico e della matematica
applicata alle scienze sociali.
Ricorderò soltanto – a un decennio
di distanza dalle indagini sulla ricerca applicata in Italia – l’altra,
davvero rilevante per contenuti
innovativi, sulla misura dell’atteggiamento verso il rischio nel com-
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portamento imprenditoriale. Scaturita, ancora una volta, dall’originalità intellettuale e dalla straordinaria
esperienza operativa di Pietro
Gennaro, l’indagine – resa possibile
da un finanziamento del Consiglio
Nazionale delle Ricerche – si inquadrava con “il carattere di primizia e
la funzione di stimolo [come sottolinea nella presentazione Agostino
de Vita, succeduto nel frattempo a
Libero Lenti nella direzione
dell’Istituto, n.d.r.] nel campo delle
indagini per la verifica empirica di
talune ben note teorie sulle scelte
degli individui di fronte al rischio [il
riferimento è alla tradizione di studi
che vede fra i suoi cultori Von
Neumann. Morgenstern e Allais, e
fra gli autori più recenti Ralph
Swalm della Syracuse University,
n.d.r.]”10. Con la consulenza di un
comitato scientifico di cui facevano
parte, oltre allo stesso de Vita, Siro
Lombardini e Carlo Felice Manara e
sotto la direzione di Pietro Gennaro,
un gruppo di lavoro al quale partecipavano docenti e assistenti
dell’Istituto, fra i quali Luigi
Muttarini, Pasquale Scaramozzino,
Carla Ge e ancora Marisa Civardi (a
lei è specificamente intestata la
seconda delle appendici metodologiche11), si propose di “accertare e
misurare, mediante interviste, l’atteggiamento dei dirigenti d’impresa
nelle scelte tra risultati certi e risultati incerti, in modo da verificare
con quale aderenza o discordanza
sia di fatto seguito il modello ‘razionale’ delle decisioni secondo le speranze matematiche”12. Di particolare
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interesse l’”esperimento” diretto a
osservare se e come, in decisioni
collegiali (quelle assunte nel contesto di “tecnostrutture” à la
Galbraith), l’individuo tende a modificare le proprie scelte per effetto
delle dinamiche indotte dal gruppo
nel quale è inserito, così come il
tentativo (anche a fini di decisioni di
politica economica) di sperimentare,
mediante simulazione su calcolatore, le reazioni degli imprenditori
intervistati ad alcune forme di
incentivo nonché a talune situazioni
congiunturali.
Ricorderò infine, e sarà trascorso
un altro decennio, l’indagine di
Pasquale Scaramozzino sui laureati
in Scienze politiche a livello nazionale13. Sotto la sua direzione operavano 25 ricercatori, prevalentemente
esterni all’Istituto, oltre ad alcuni
interni, fra i quali ancora Carla Ge e
Luigi Muttarini. A Marisa Civardi
era affidata la responsabilità dei
programmi di elaborazione. Obiettivo dell’indagine era quello di
studiare la “leva” dei laureati in
Scienze politiche del 1973, già
interrogati una prima volta nel
1976-77, allo scopo, come osserva
Scaramozzino in apertura del rapporto “di misurarne l’ulteriore percorso professionale nonché di rilevarne eventuali modificazioni negli
atteggiamenti rispetto all’Università
e nei comportamenti rispetto al mercato del lavoro”14. Vengono dettagliatamente esposti e commentati i
giudizi degli intervistati sulla
Facoltà (complessivamente positivi
soprattutto con riferimento alla pre-

parazione culturale ricevuta nel
corso degli studi), lo “stato occupazionale” dei laureati, a sua volta del
tutto soddisfacente, e infine i giudizi
sulla carriera professionale e sulla
laurea.
Quando – siamo nell’ottobre del
1983 – la ricerca sui laureati vede la
luce nella forma – allora consueta –
di fascicolo con la rilegatura a
spirale, Marisa Civardi è già professore associato di Statistica presso
la Facoltà pavese, dopo avervi
tenuto per incarico l’insegnamento
di Matematiche per le scienze
sociali e prima di passare – nel 1987
– a quello di Statistica economica:
per due anni accademici (fortunatamente per lei due semestri, e temo
di portare in prima persona qualche
responsabilità per questa ultima
circostanza) terrà anche un affollato
corso serale presso l’Università
della Calabria ad Arcavacata di
Rende. Il tragitto, nel contempo
professionale e culturale, che Marisa
Civardi percorre in questi trenta
anni – tanto dura infatti la sua
vicenda accademica pavese prima
della chiamata alla cattedra di
Firenze - appare quindi, alla luce dei
fatti che ho richiamato seppure per
episodi, davvero non comune, direi
esemplarmente inconsueto. Le specifiche esperienze che di lei ho ricordato rendono testimonianza –
credo – di tale singolarità. Impegnata, ma unitamente a numerosi altri
ricercatori, in un’analisi di ampio
respiro su temi di struttura sociale,
Marisa Civardi passa – a breve
distanza di tempo – ad approfondire
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un tema di eminente interesse pubblico (la ricerca scientifica applicata) in un gruppo di lavoro più
ristretto, ma sempre “prestando”
competenze di metodo. Si rende
tuttavia progressivamente disponibile a essere coinvolta – in un ruolo
di riconosciuta, autonoma evidenza
e forte anche dell’esperienza acquisita nel contribuire a “pensare” e a
costruire la “Rivista di Statistica
Applicata” – nell’approfondimento
di temi, valga per tutti quello della
“razionalità” nelle decisioni di
impresa, che si collocano, per così
dire, in territori di confine fra campi
diversi della conoscenza, campi retti
da logiche spesso antitetiche o –
all’opposto – vittime di “imperialismi” epistemologici fin troppo noti
anche oggi ai cultori delle discipline
sociali. Collocata come era agli
esordi, e in ragione della propria
stessa formazione, su un crinale ben
preciso dello spazio che tradizionalmente si interpone fra le “due
culture” (per mutuare il titolo della
controversa Lecture di Charles
Snow a Cambridge del 1959),
Marisa Civardi ha coraggiosamente,
e sapientemente, accettato la contaminazione, si è cioè resa disponibile
a farsi “risucchiare” dai contenuti, a
cedere al fascino dei dati dell’esperienza e della loro infinita molteplicità, senza per altro mai rinunciare a individuare, nella congerie
dei fatti, le uniformità, le simmetrie,
le regolarità, ricorrendo, come
auspicava Pietro Gennaro presentando nel 1967 la “Rivista di
Statistica Applicata”, a quella
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“logica dell’incerto e del probabile”
sulla quale si fonda il metodo statistico. Il risultato (e anche il suo
risultato personale di ricercatrice) è,
per così dire, un crescente e proficuo dialogo “fra numeri e lettere”,
fra metodi sofisticati e contenuti
complessi da ordinare, da “mettere
in riga”, per aiutarci a meglio
conoscerli e, quando ne fossimo
capaci, a meglio governarli.

Il contributo di Marisa Civardi
agli studi sulla distribuzione
del reddito: la collaborazione
con Renata Targetti Lenti
Quando Renata Targetti Lenti
arrivò per la prima volta a Pavia nel
1969 per partecipare ad un concorso
per assistente di ruolo in materie
economiche presso la Facoltà di
Scienze politiche, Marisa Civardi
faceva già parte dell’Istituto di
Statistica come tecnico laureato. Tra
le due studiose si sviluppò subito,
ed andò poi consolidandosi, qualcosa di più di una semplice collaborazione. Il loro rapporto si è
infatti tradotto non solo in numerose
pubblicazioni comuni, ma altresì
nella formazione di giovani allievi e
allieve, nella partecipazione con
relazioni a numerosi Convegni, in
soggiorni all’estero come visiting
professor. Naturalmente la collaborazione si è fatta meno intensa
quando Marisa ha lasciato Pavia,
pur resistendo al passare del tempo.
Alla base di questa intesa vi è stata
la comune passione per i temi della
distribuzione del reddito e della

Individ şi stat în România comunistă

diseguaglianza. La loro comune
attenzione è sempre stata diretta a
comprendere le tendenze e le cause
della diseguaglianza e della povertà,
con particolare riferimento ai legami
tra questi fenomeni e alle caratteristiche del sistema economico,
nella convinzione che i fenomeni
distributivi non possano essere
spiegati solo in termini statistici, ma
che debbano necessariamente essere
individuati i nessi tra la distribuzione dei redditi e le variabili che
caratterizzano il sistema economicosociale. Questa impostazione, che si
può definire “strutturale”, non trovava spazio nella letteratura dominante negli anni ‘70. Per molto
tempo la distribuzione personale dei
redditi era stata infatti considerata
alla stregua di un processo stocastico del quale dovevano essere
determinate le leggi statistiche che
lo governavano, avendo come
obiettivi primari la formulazione di
leggi generali per descrivere la
"forma" della distribuzione e la
misura, sulla base di queste leggi,
del corrispondente grado di diseguaglianza. Questa impostazione statistico-descrittiva aveva portato ad
una sorta di separazione tra lo
sviluppo di una teoria della
distribuzione personale dei redditi
ed il corpus principale della teoria
economica e, segnatamente, delle
teorie della distribuzione funzionale.
Le giustificazioni addotte dagli
economisti per spiegare questa sorta
di “oblio” erano di natura sia teorica
che empirica. La principale consisteva nell’ipotesi di un trade-off

tra efficienza ed eguaglianza. In
base ai princìpi dell’economia del
benessere si affermava infatti che
l’economia politica, intesa in senso
positivo, può fornire criteri solo per
assicurare l’efficienza. I temi
relativi all’eguaglianza e/o alla
diseguaglianza, caratterizzati da una
valenza normativa, non avrebbero
quindi potuto trovare spazio nella
modellistica economica. L’evidenza
empirica della distribuzione personale dei redditi, inoltre, era ancora
scarsa e non disponibile per tutti i
paesi. La raccolta dei microdati sui
redditi individuali e familiari non
era sistematica ed era perciò
difficile effettuare analisi di lungo
periodo e confronti internazionali.
E’ solo a partire dall' inizio degli
anni ‘90 che la diseguaglianza nella
distribuzione dei redditi è tornata ad
essere uno dei temi centrali del
dibattito fra gli economisti sia sotto
il profilo teorico, sia sotto quello
applicato e di policy con riferimento
a diversi sistemi economici. Un
articolo di Atkinson del 199715
costituisce un importante segnale
del rinnovato interesse per questi
temi. Dal punto di vista teorico si è
cercato di riformulare i concetti di
eguaglianza e di diseguaglianza, di
identificare le variabili causali (di
natura sia micro che macro) che li
determinano, di evidenziare le
relazioni tra diseguaglianza e
caratteristiche strutturali del sistema
socio-economico, nonché tra diseguaglianza e politiche redistributive.
Sul terreno dell'analisi empirica si è
cercato di dare risposta ai nuovi e
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numerosi problemi metodologici
che si presentano nel momento in
cui si voglia quantificare il fenomeno: problemi riconducibili, sostanzialmente, alla scelta delle unità
di riferimento e degli indicatori.
A partire dalla metà degli anni
‘70 il comune percorso di ricerca di
Marisa e Renata si è articolato lungo
tre direzioni. I primi lavori, di
contenuto prevalentemente metodologico, si proponevano di analizzare
caratteristiche e significato degli
indicatori tradizionalmente utilizzati
per misurare lo sviluppo economico
nonché il livello di diseguaglianza
nella distribuzione personale dei
redditi delle famiglie. In parallelo,
una seconda linea di ricerca, per
molti anni la principale e che si è
tradotta in numerose pubblicazioni,
ha avuto come oggetto l’analisi
delle caratteristiche e dei mutamenti
nella distribuzione personale dei
redditi in Italia. Lo sforzo è
consistito nel mettere in relazione le
caratteristiche della diseguaglianza
con quelle del sistema produttivo e
socio-istituzionale, nella costante
convinzione che i processi attraverso i quali i redditi individuali e/o
familiari si determinano siano molto
complessi. La diseguaglianza accertata nella distribuzione personale è
la risultante delle diseguaglianze
che si instaurano nel momento della
formazione delle diverse componenti del reddito in corrispondenza
della struttura proprietaria dei fattori
produttivi. Questa linea di ricerca è
stata essenzialmente empirica ed ha
spinto al confronto con i numerosi
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problemi metodologici che sorgono,
ma soprattutto sorgevano in passato,
per la necessità di effettuare elaborazioni su dati disponibili solo su
supporto cartaceo. I programmi di
elaborazione dovevano essere scritti
in fortran ed i dati dovevano essere
riportati su schede perforate. Questo
per ricordare quanto fosse time
consuming un processo oggi del
tutto consueto. In questa fase,
naturalmente, è stato determinante
l’apporto di Marisa Civardi, non
solo per le sue competenze informatiche, ma anche per il necessario
lavoro di selezione delle variabili da
considerare. Rigore metodologico e
attenzione alla rilevanza e al significato del dato statistico sono state
infatti una costante dell’ attività di
ricerca della studiosa. L’attitudine
ad applicare il metodo quantitativo,
matematico e statistico, all’analisi
dei fenomeni economici ha consentito inoltre ad entrambe di verificare
alcune interessanti ipotesi di ricerca:
e in questo il contributo di originalità e di competenza di Marisa è
stato fondamentale.
Un’ipotesi da verificare era
quella secondo cui, nel nostro
sistema economico, ci sarebbe stata
una corrispondenza tra quote di famiglie che appartengono a specifiche classi di reddito e qualifica
professionale/settoriale del capofamiglia. Questa ipotesi è stata
oggetto di un lavoro nel 197416. In
particolare, dal caso italiano degli
anni 1948-1971 sembrava emergere
una corrispondenza tra i gruppi che
appartenevano alle classi medie e
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medio-alte e le trasformazioni strutturali del sistema economico.
Distinguendo tra fattori strutturali e
congiunturali, l’evidenza empirica
aveva permesso di affermare che “la
minore importanza del settore agricolo rispetto a quello industriale, e
soprattutto a quello dei servizi, ha
favorito l’emergere della classe
impiegatizia”, con conseguente
incremento della quota di reddito
dei decili medio-alti. L’influenza dei
fattori congiunturali è apparsa
invece più evidente esaminando la
situazione delle classi estreme, in
particolare di quelle appartenenti al
primo decile.
La ricerca delle determinanti
della distribuzione personale dei
redditi è stata oggetto di altri lavori
nel corso degli anni ‘80. Sul piano
empirico è proseguito il tentativo di
collegare la distribuzione funzionale
e settoriale dei redditi a quella
personale grazie all’adozione di
indici di scomposizione adeguati17.
Allo stesso modo si sono analizzate
le caratteristiche della distribuzione
dei redditi nell’area metropolitana
milanese collegandole a quelle
occupazionali18. Questa ricerca,
condotta sul 1981, è stata effettuata
impiegando contemporaneamente
dati fiscali forniti dal Ministero
delle Finanze e dati del Censimento
per elaborare stime cross-section sui
106 Comuni dell’area milanese,
raggruppati in comparti secondo la
classificazione del Pim (Piano
Intercomunale Milanese). La ricerca
ha consentito di evidenziare l’esistenza di differenze nel grado di

diseguaglianza
esistente
nel
Comune di Milano rispetto ai
Comuni della “corona”, caratterizzati da un grado di urbanizzazione
inferiore. Nel Comune di Milano era
più elevata la quota dei servizi, e
corrispondentemente il peso delle
rendite e dei redditi da libera
professione. Veniva così confermata
l’ipotesi secondo cui il passaggio da
un’economia basata sull’industria ad
una basata sui servizi implica un
mutamento nella funzione di distribuzione dei redditi, con un addensamento delle frequenze in corrispondenza dei livelli estremi ed una
rarefazione in corrispondenza di
quelli intermedi.
Lavorando in collaborazione, le
due studiose hanno dato vita ad una
serie di ricerche allora poco
sviluppate in Italia, ma ancora oggi
“popolari” nell’ambito della Scienza
delle finanze. Nel 1984 in particolare, si è cercato di stimare
mediante indici adeguati l’azione
perequativa dell’IRPEF concludendo che, nel periodo 1976-1983 e
nonostante si fosse verificata una
caduta del grado di progressività,
questa aveva favorito un lieve
effetto perequativo limitatamente ad
alcune categorie di percettori,
sostanzialmente imputabile al processo inflazionistico19. Naturalmente anche altri fattori hanno
contribuito a tale effetto: in particolare la capacità perequativa finale
è stata influenzata dal “gioco” delle
detrazioni e degli oneri deducibili,
nonché dalla natura e dalla composizione della base imponibile.

145

POLIS

Una trattazione più ampia e sistematica delle tendenze della distribuzione dei redditi in Italia è stata
oggetto infine, nel 2001, di una
relazione presentata dalle due studiose ad un Convegno organizzato
dall’Accademia
Nazionale
dei
Lincei20. Si è tentato di collegare le
tendenze della distribuzione complessiva (e per diverse categorie di
percettori) ai mutamenti dell’assetto
tecnologico e territoriale, nonché
alla composizione dell’occupazione
per settori e per categorie professionali. L’evidenza empirica raccolta e discussa ha confermato che
i processi attraverso i quali i redditi
individuali e/o familiari si determinano non solo sono molto
complessi, ma risultano dall’influenza congiunta della struttura economica e socio-istituzionale del sistema produttivo. Ogni agente economico (individuo, impresa, Stato),
grazie alla posizione che ricopre
all’interno del sistema ed alle interazioni con gli altri agenti, contribuisce a determinare la diseguaglianza che caratterizza la distribuzione del reddito individuale e
familiare a livello sia primario che
secondario. La famiglia, il mercato e
lo Stato sono i tre fattori che, congiuntamente, determinano la distribuzione personale dei redditi ed il
relativo grado di diseguaglianza.
Una terza linea di ricerca, con
valenza inizialmente teorica e
successivamente applicata, ha avuto
come oggetto la costruzione di
schemi interpretativi che potessero
spiegare le relazioni tra distri-
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buzione funzionale e distribuzione
personale dei redditi. Nel 1980 il
“Giornale degli Economisti” pubblicava il primo lavoro su questi
temi21. Senza quasi rendersene
conto si era iniziato ad esplorare un
filone di ricerca che sarebbe diventato, in seguito, di rilievo primario.
Lo schema proposto in quel lavoro
poteva essere considerato una
Matrice di Contabilità Sociale
(SAM) molto semplificata. Poco
tempo dopo veniva proposto un
primo schema di analisi per collegare in modo sistematico fra loro la
distribuzione personale e quella
funzionale dei redditi. Un soggiorno
a New York presso le Nazioni Unite
nel 1982 permise alle due ricercatrici di discutere le intuizioni
sviluppate nel lavoro del 1980 con
Antonio Costa, Senior Economist
presso il Department of International Economics and Social
Affairs. Proprio Costa segnalò loro i
lavori pionieristici sulle SAM che
Irma Adelman stava conducendo a
Berkeley.
Nel 1985 Marisa e Renata si
recarono a Berkeley per un soggiorno di studio presso la Giannini
Foundation. Quel soggiorno è stato
molto importante per i successivi
sviluppi delle loro ricerche. Presero
infatti conoscenza dei modelli di
equilibrio
economico
generale
computabili (CGE): le competenze
analitiche di Marisa Civardi furono
naturalmente fondamentali per
comprendere il funzionamento e la
struttura di tali modelli. A Napoli,
nel 1987, al First International
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Symposium
on
the
Social
Accounting Matrix (SAM): Methods
and Applications, venne presentata
una relazione a quattro mani22 e ci
fu la possibilità di incontrare, oltre a
Sherman Robinson e Irma Adelman,
Graham Pyatt, Jeffrey Round e
Jaime De Melo. Si trattava del
gruppo di studiosi che costituivano,
per così dire, il nucleo storico di
coloro che hanno fornito i maggiori
contributi alla modellistica SAM e
CGE. De Melo ebbe l’incarico di
selezionare i contributi più originali
del convegno di Napoli, e così una
sintesi della relazione delle due
studiose venne pubblicata nel 1998
sul “Journal of Policy Modelling”23.
In questo lavoro Marisa Civardi
aveva discusso una importante
intuizione, cioè quella di considerare il moltiplicatore riferito al
settore delle famiglie (che risulta
dalla scomposizione del moltiplicatore globale) come una misura
per così dire “strutturale” della
diseguaglianza nella distribuzione
personale dei redditi. Questa
scomposizione consente infatti di
evidenziare la rilevanza che, in
un’economia di mercato, hanno i
fattori di natura strutturale nel determinare il grado di diseguaglianza.
Dall’analisi del moltiplicatore risulta evidente come un ammontare
di reddito (per esempio dovuto a
trasferimenti da parte dello Stato),
inizialmente ricevuto in pari
ammontare dai diversi decili di
popolazione, si traduca in aumenti
differenziati alla fine del processo
produttivo e distributivo. Risultano

proporzionalmente più avvantaggiati, nel senso che sono caratterizzati da un moltiplicatore più
elevato, gli ultimi decili. Si conferma per tale via che le caratteristiche del mercato del lavoro, la
struttura proprietaria dei fattori, le
caratteristiche tecnologiche sono
tutte determinanti che “spiegano” il
grado di diseguaglianza esistente nei
diversi sistemi economici, nonché la
sua relativa stabilità. La diseguaglianza, in altre parole, appare
come una caratteristica endogena al
sistema, che difficilmente può
essere ridotta. Le politiche distributive possono sì risultare efficaci
nell’immediato, ma alla fine del
processo la diseguaglianza si riproduce attraverso il funzionamento del
mercato stesso e la composizione
della spesa delle famiglie.
Approfondendo la ricerca sulle
SAM, nel 1988 Marisa Civardi
pubblicava il volume Le matrici di
contabilità sociale per un'analisi
strutturale della distribuzione personale dei redditi (Giuffrè editore).
Si trattava del primo lavoro sistematico su questi temi apparso in
Italia. La sua formazione in Fisica
aveva naturalmente favorito l’
“incontro” con le SAM. Per coglierne il significato e le potenzialità
era necessario, infatti, avere una
preparazione idonea a catturare le
caratteristiche strutturali di un
sistema e le complesse interrelazioni
tra le sue variabili, proprio come
avviene in Fisica. Un approccio,
questo, del tutto opposto all’individualismo metodologico che pre-
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valeva nella ricerca economica degli
anni ‘80. La Matrice di Contabilità
Sociale (SAM) costituisce, com’è
noto, non solo lo strumento idoneo a
integrare le informazioni relative
alla produzione e alla domanda
intermedia e finale con quelle relative alla distribuzione del reddito tra
e all'interno dei diversi settori
istituzionali, ma anche la base per la
costruzione di modelli di ispirazione
keynesiana e, alternativamente, di
equilibrio economico generale calcolabile (CGE).
A partire da questo momento la
ricerca di Marisa e Renata è stata
indirizzata, appunto, alla costruzione ed all’impiego di modelli di
equilibrio economico generale calcolabile (CGE), ovvero di modelli
multisettoriali che consentano di
simulare e di "quantificare" gli
effetti di politiche alternative
sull’equilibrio del sistema economico, con particolare riferimento
agli aspetti distributivi. In un
volume collettaneo del 199024, a
cura di Camilo Dagum e Michele
Zenga, Marisa Civardi mostra come
sia possibile utilizzare i moltiplicatori a scopo di simulazione di
politiche alternative, con particolare
riferimento a quelle fiscali. Nel
1990, con la collaborazione di
Enrica Chiappero, è stata costruita
una SAM per l’Italia25. Questa ha
permesso, a partire da quel momento, di effettuare numerose
simulazioni con dati riferiti al nostro
paese. In particolare, in un lavoro
del 1992, la SAM è stata impiegata
come schema di riferimento per
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costruire, a scopo di simulazione, un
modello di equilibrio economico
generale26. A questo scopo è stato
necessario introdurre nelle diverse
celle della SAM, al posto dei valori
numerici, le “espressioni algebriche” dei valori che compongono
le singole transazioni. Ancora una
volta le competenze matematiche e
statistiche di Marisa sono state
preziose. I modelli CGE, infatti, si
presentano come un sistema di
equazioni di comportamento (la cui
forma funzionale deve essere
specificata), di vincoli e di equazioni di equilibrio. Nel tempo sono
stati proposti metodi alternativi di
soluzione. Il più noto è il GAMS
(General
Algebraic
Modelling
System) messo a punto dalla Banca
Mondiale. Le simulazioni sono state
effettuate impiegando un programma meno flessibile, ma più
semplice, chiamato HERCULES
(Highlevel Economic Representation for Creation and Use of
Large Economywide Systems). Il
risultato più significativo, che del
resto conferma risultati precedentemente ottenuti da Stone, Pyatt
e Round, è quello di una sostanziale
invarianza nella distribuzione personale dei redditi come conseguenza
di politiche fiscali e/o redistributive
alternative.
I risultati delle simulazioni sono
stati presentati in alcuni convegni
internazionali, a Berna ed a
Valencia (nel 1990 in occasione
della Conferenza A SAM for
Europe). Queste conferenze sono
state inoltre l’occasione per incon-
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trare di nuovo Irma Adelman, Pyatt,
Round, Sherman Robinson e De
Melo.
Un successivo soggiorno come
visiting a Warwick di entrambe le
studiose ha consentito di approfondire alcuni aspetti metodologici
relativi all’impiego delle SAM, allo
scopo di identificare i problemi
concettuali che rendono difficile, nel
nostro paese, la costruzione di una
SAM da parte dell’ISTAT. Si è
osservato, in particolare, come i
recenti tentativi effettuati dagli
uffici statistici delle Nazioni Unite e
dell’Unione Europea per introdurre,
con il nuovo "Sistema di Conti
Nazionali", le norme per la costruzione di una Matrice di Contabilità
Sociale
debbano
considerarsi
un’operazione essenzialmente contabile. La NAM (National Accounting Matrix) che viene proposta non
è infatti altro che una presentazione
in forma matriciale dei tradizionali
conti nazionali e resta lontana
dall’originale SAM intesa come
modello macroeconomico. Queste
considerazioni sono state presentate
in alcuni convegni internazionali
come l’VIII Colloque de l’ACN, a
Parigi nel 200027 e l’International
Workshop on Income Distribution
and Welfare organizzato nel 2002
dall’Università Bocconi28 in occasione del proprio centenario.
I lavori sulle SAM da parte delle
due “samiologhe” (così sono state
scherzosamente definite Marisa
Civardi e Renata Targetti Lenti
all’interno del Dipartimento di
Economia Pubblica e Territoriale

dell’Università di Pavia) hanno
formato oggetto anche di progetti di
ricerca ministeriali. Questo filone di
studio è proseguito nell’ultimo
decennio, anche se in modo meno
sistematico a causa degli impegni
accademici di Marisa, quasi
completamente assorbita per sei
anni dai compiti di Preside di
Facoltà. Seguendo i contributi
pionieristici di Pyatt e Round, in
particolare, è stata affinata la tecnica
di scomposizione dei moltiplicatori.
Il nuovo metodo consiste nello
scomporre ogni elemento della
matrice dei moltiplicatori globali in
modo da evidenziare i legami tra il
reddito di ogni gruppo familiare e
gli altri conti (delle attività e degli
altri gruppi di famiglie). Sono stati
in tal modo quantificati, in un
lavoro pubblicato nel 200929, gli
effetti di un iniziale shock esogeno
sui redditi dei diversi gruppi
familiari, distinguendo gli effetti
diretti da quelli indiretti. La stessa
metodologia è stata applicata, con la
collaborazione di Rosaria Vega
Pansini, al Vietnam ed ha trovato
collocazione, nel 2010, sull’ultimo
numero di “Economic Systems
Research”30. Si tratta del loro lavoro
comune più recente, ma certamente
non l’ultimo.

Marisa Civardi fra processi di
valutazione e compiti istituzionali: la collaborazione con
Emma Zavarrone
Nel 1997 l’Università Statale di
Milano istituiva il dottorato di
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ricerca, a carattere interdisciplinare,
in “Strategia, gestione e metodi
quantitativi d’impresa”. In quella
circostanza fu Marisa Civardi a
“indossare il cappello” di coordinatrice dell’area quantitativa. Già
nel corso del primo incontro fra i
componenti del dottorato in occasione della pianificazione delle
attività di formazione del primo
anno, fu subito evidente come la sua
persona costituisse una riuscita
sintesi tra mondi non sempre compatibili: la ricerca, la carriera e
l’essere donna. Fino a quell’incontro, e data la loro limitata esperienza, i neo-laureati avevano visto
solo bizzarre combinazioni di queste
caratteristiche, ma mai una sintesi
così perfetta in una sola persona. I
corsi del primo anno di dottorato
ebbero inizio e, timidamente, prese
forma, con Marisa Civardi, una
collaborazione destinata a consolidarsi e a diventare più di una
semplice relazione fra docente e
discenti.
Le dottorande del XII ciclo si
riferivano a lei con l’appellativo di
“prof”. Tra le persone che condividono gli stessi percorsi e gli stessi
interessi si crea infatti, spesso, un
codice non scritto, e il termine
“prof”, rivolto solo alla professoressa Civardi, era, per le dottorande,
la dimostrazione della sua unicità
all’interno del collegio docenti. La
sua personalità appariva molto
rigorosa, professionale e riservata
ma al tempo stesso disponibile,
capace di chiarire con poche
semplici parole concetti di non

150

sempre facile intuizione, e pronta ad
affrontare con spirito critico qualsiasi contesto di ricerca. La locuzione sintetica “prof”, da titolo
accademico divenne, nel corso degli
anni, l’incipit per dialogare con
Marisa su tematiche sulle quali non
sempre l’accordo era completo.
In quel periodo Marisa Civardi
era impegnata in numerose attività
di ricerca, riconducibili a due vasti
ambiti: le SAM, cioè le matrici di
contabilità sociale, e la valutazione
del sistema universitario. Il primo
ambito era costantemente studiato,
analizzato e approfondito con la sua
collega e amica da sempre Renata
Targetti Lenti. Il secondo la vedeva
inserita in un network di studiosi
italiani interessati alla quantificazione dell’efficacia e dell’efficienza
del processo formativo universitario. Tale contesto non le era,
d’altra parte, affatto sconosciuto, dal
momento che Marisa aveva già
esplorato il sistema universitario
svolgendo analisi sulle caratteristiche degli studenti sia a Brescia che
a Pavia31,.
Nel 1998, insieme a Luigi
Fabbris, Antonio Giusti e Simona
Balbi, prese parte al Progetto di
Ricerca di Interesse Nazionale
(PRIN) su “Produzione e sperimentazione di sistemi computer-assisted
per rilevare la qualità della didattica
universitaria e l'inserimento professionale dei laureati”. Il titolo
dell’unità
di
ricerca
locale
(Università Statale di Milano), da lei
coordinata, era “La valutazione
della qualità dei servizi per la
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didattica universitaria dell’Ateneo
milanese”. Questo fu il primo di una
fortunata serie di progetti cofinanziati (1998, 2000, 2002, 2005, 2007)
con il focus sul sistema universitario. Fulcro della prima ricerca
erano la progettazione, l’architettura
e l’organizzazione del processo di
produzione dei dati statistici per la
misurazione empirica delle variabili
riguardanti la qualità dei servizi per
la didattica universitaria mediante
sistemi informatizzati. In dettaglio,
l’obiettivo era quello di apportare
innovazioni “di contenuto", mettendo a confronto, per l’individuazione degli indicatori, tecniche
multivariate di analisi degli item e
modelli strutturali per l’analisi di
variabili latenti. Marisa Civardi
ebbe l’intuizione di trasferire nella
valutazione della qualità della
didattica universitaria l’impianto
metodologico delle strutture di
covarianza, al fine di identificare le
dimensioni latenti che condizionano
il sistema universitario e le loro
relazioni, all’epoca ignote. L’indagine fornì diversi risultati: costruzione e validazione di uno strumento di misura (questionario)32,
individuazione delle dimensioni
(utilità del corso per gli studenti,
grado di difficoltà del corso e giudizio sul medesimo, soddisfazione),
evidenziando la necessità di disporre di misure flessibili per
ciascuna disciplina analizzata. Il
risultato fu ottenuto utilizzando sia
strategie di rispecificazione sui
modelli latenti individuati33 sia
analisi multigruppo sui parametri

delle strutture di covarianza
adottate34.
Il secondo PRIN cofinanziato
verteva su “La ricerca di determinanti del rischio mediante analisi
di segmentazione di campioni”, e la
ricerca coinvolgeva le sedi di
Padova (Luigi Fabbris coordinatore
nazionale), Siena, Bari, Cagliari,
oltre a Milano-Bicocca. Il titolo
dell’unità locale, coordinata da
Marisa Civardi, era: “Segmentazione di un campione: alcune applicazioni in ambito socio-economico”. La ricerca era incentrata sui
temi dell’efficienza del sistema
formativo, attraverso l’impiego di
metodologie innovative come gli
alberi di regressione e i modelli
multilevel. L’attenzione era rivolta
innanzitutto alle cause che determinavano l’intervallo temporale necessario per portare a termine gli
studi universitari. Lo studio della
dinamica degli abbandoni e delle
caratteristiche degli studenti fu
sviluppato applicando sia nuovi
algoritmi di segmentazione (REPAC,
CART) capaci di modellare anche la
dimensione temporale, sia strutture
multilevel, e in particolare i modelli
a componenti di varianza. I risultati
ottenuti consentirono di stabilire che
il periodo di permanenza nel sistema
universitario muta al mutare del
livello di dotazione di capitale
formativo posseduto dagli studenti:
tempi più lunghi di permanenza si
registravano cioè per gli studenti
con capitale formativo meno
elevato35,.
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I tre PRIN successivi (2002, 2005,
2007), dedicati all’analisi dell’efficacia della formazione sotto diversi
punti di vista fra loro correlati,
ipotizzavano una nuova tipologia di
capitale umano che si forma durante
la permanenza in Università,
tipologia definita “capitale umano
universitario”. Di questa tipologia è
stata fornita una misura descrittiva
basata sul prodotto normalizzato dei
voti per i crediti formativi. La
misura è stata ottenuta seguendo
diverse coorti di studenti immatricolati nei cinque corsi di laurea
della
Facoltà
di
Economia
dell’Università di Milano-Bicocca.
In seguito è stata studiata la dinamica di accrescimento che, coerentemente con la letteratura di riferimento, è risultata essere di tipo non
lineare. In aggiunta, impiegando
metodologie multilevel, è stato dimostrato che la velocità di accrescimento del capitale umano universitario segue un andamento à la
Gompertz36,. Ulteriori studi sul capitale umano universitario hanno permesso di stabilire che la velocità di
accrescimento non dipende solo
dalle conoscenze apprese – hard
skill – ma è fortemente condizionata
da tutte quelle soft skill, o competenze trasversali, difficilmente
misurabili ma fortemente caratterizzanti. In questo ambito è stata proposta una teorizzazione del modello
generatore delle competenze37.
Sempre nell’ambito della ricerca
delle competenze più richieste dal
mercato del lavoro ai laureati
dell’Università Statale di Milano,
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preziose indicazioni sono state ottenute applicando la Rasch Analysis. I
risultati indicano che, se le competenze certificate dall’Ateneo e dichiarate dal laureato rappresentano
l’elemento discriminante per stimolare l’interesse dell’azienda a selezionare i candidati da sottoporre a
colloquio, quando questo viene
effettuato sono invece le caratteristiche/competenze individuali a
sollecitare
l’attenzione
delle
imprese, ma con gradi di importanza
diversi a secondo del tipo di laurea
richiesto38.
Tra un PRIN e l’altro il tempo
scorreva inesorabile modificando
così l’orogenesi della relazione
docente-discente, della quale fiducia, stima, affetto, riconoscenza e
quotidianità erano gli aspetti principali. Le lezioni, gli esami, la preparazione dei contributi, i convegni,
le presentazioni, le cene, le gite, la
stesura degli articoli e i ritagli di
tempo più impensati dedicati alle
correzioni rappresentavano momenti
unici di un’atmosfera di familiarità
in cui la professoressa Civardi
lasciava il posto a Marisa.
La domanda di ricerca relativa al
quarto PRIN (2005) riguardava la
pianificazione delle attività didattiche, dato che gli studi precedenti
si erano conclusi con l’osservazione
che i laureati vengono selezionati
inizialmente sulla base delle loro
conoscenze e del voto di laurea. Il
contributo di Marisa al progetto fu
significativamente influenzato, in un
periodo di intensi cambiamenti
legislativi, dal suo ruolo istitu-
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zionale di Preside della Facoltà di
Economia
dell’Università
di
Milano-Bicocca. In quel progetto si
affrontò il problema di come
l’Università dovesse predisporre
profili curriculari appetibili per il
mercato del lavoro nel rispetto delle
nomenclature. La ricerca era orientata a individuare i settori scientifico-disciplinari e i pesi a essi
associati nella progettazione di specifiche figure professionali richieste
dal settore dell’organizzazione di
eventi, relazioni pubbliche e
ricerche di mercato. Per raggiungere
il risultato desiderato furono
impiegate metodologie sia tradizionali (costruzioni di indicatori) sia
innovative (rielaborazioni delle
misure di centralità prese in prestito
dalla social network analysis). Il
risultato fu una “ricetta di produzione”, termine coniato da Marisa
e da lei utilizzato in più circostanze
e in grado di individuare, partendo
dalle competenze richieste dal
mercato e per le diverse figure
professionali, un elenco di pesi da
attribuire alle discipline impartite
durante la formazione universitaria:
si notò che il mercato richiedeva
figure con un profilo fortemente
quantitativo 39,.
L’ultimo PRIN (2007) ha riguardato l’efficacia reale del processo
formativo attraverso il mercato del
lavoro analizzando la leva della reputazione universitaria. Il costrutto
di reputazione universitaria venne
messo a punto all’interno di un
lavoro di ricerca che vedeva
coinvolte tre distinte realtà uni-

versitarie: la Facoltà di Economia
dell’Università di Milano-Bicocca,
la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Cagliari e la
Facoltà di Comunicazione e
Relazioni pubbliche dello IULM40.
Un altro aspetto della valutazione, che non è mai stato affrontato
all’interno dei PRIN, ma vi è strettamente correlato, è l’impegnativo
lavoro di ricerca relativo al rapporto
STELLA e alle numerose riunioni e
alle molteplici stesure che l’hanno
accompagnato. STELLA (Statistiche
in Tema di Laureati e Lavoro) è un’
iniziativa interuniversitaria che ha
visto la partecipazione attiva di
Marisa Civardi fin dalla costituzione
nel 2002: il suo scopo era la
costruzione di una banca dati per
monitorare le caratteristiche dei
percorsi di studio dei laureati, le
loro aspirazioni, i loro comportamenti nei confronti del mercato
del lavoro al momento della laurea,
oltre che per monitorare i laureati
stessi nel percorso di inserimento in
quel mercato. In queste analisi una
intera sezione era dedicata all’applicazione dell’indice CI proposto da
Marisa nel 2001 e poi opportunamente sviluppato. Questo indice
consente di analizzare le risposte
provenienti da scale ordinali con un
numero limitato di livelli (4 o 5), di
cui le prime (o le ultime) associate
a valutazioni positive e le ultime (o
le prime) a valutazioni negative41.
La partecipazione congiunta a
diversi convegni scientifici insieme
a Marisa è legata al CI: l’indice è
stato infatti presentato in forma
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preliminare a Berlino del 2003 42 e
successivamente a Bahia 43, a
Praga44 e a Lisbona45.
Quello tracciato è solo uno
spaccato della produzione scientifica di Marisa Civardi durante il
periodo trascorso presso la Facoltà
di Economia dell’Università di
Milano-Bicocca e dedicato alla
valutazione del sistema universitario. Per brevità, sono stati
tralasciati tutti i ricordi legati alle
cariche, accademiche e non, da lei
ricoperte fra il 1997 e il 2012:
Preside di Facoltà, componente del
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo,
delegato del Rettore, componente
della Commissione per la Garanzia
dell' Informazione Statistica, presenza in commissioni di procedure
valutative di docenti. In questa
breve rassegna dei suoi contributi
alla valutazione del sistema universitario ci si è proposti il massimo
dell’obiettività, sorvolando sui tanti
ricordi che nel corso del tempo sono
andati accumulandosi: il profilo che
si ricava è quello di una studiosa
propensa alla multidisciplinarità e
guidata sempre da uno spiccato
senso della realtà, ma anche portata
a sollecitare, nei suoi interlocutori,
la capacità di fare tesoro di tutti gli
insegnamenti, formali e informali,
diretti e indiretti, da lei stessa elargiti.
Non si può tuttavia concludere
questa nota senza ricordare il
principale fra gli insegnamenti di
Marisa Civardi: quello dell’attenzione al dato. Per Marisa, infatti, il
dato è dotato di un’anima, per cui
non può essere manipolato,
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“costretto” a raccontare una storia
che non è la sua perché piegato alla
teoria o all’interesse contingente. A
questo insegnamento si associa
quello del metodo scientifico. Proprio seguendo questi insegnamenti è
risultato spontaneo ricercare su
Google “Marisa Civardi”. I risultati
ottenuti sono 26.400 di cui i primi
287 contenuti in 30 pagine, anche se
dalla 25ma in poi le occorrenze
diventano sempre più sfumate. Sulla
scorta degli insegnamenti di Marisa
stessa, tuttavia, una sola fonte non
può essere ritenuta valida! La ricerca è quindi proseguita consultando altri motori di ricerca, Yahoo
e Bing, trovando in entrambi 24.500
risultati; anche qui a partire dalla
22ma pagina le citazioni risultano
un po’confuse. Focalizzando l’attenzione su Google Scholar si ottengono 190 risultati, dei quali il 75%
dedicato unicamente ai lavori
recenti di Marisa.
Se a queste occorrenze si
aggiunge la tendenza di Marisa a
essere globe-trotter (con l’eccezione
dell’Australia ha visitato tutto il
mondo) e le sue premure verso
Laura, Marinella e Blaise in particolare, e si tiene poi conto del suo
background di fisica, la nota formula di Einstein E=mc2 potrebbe
avere una chiave diversa di lettura:
precisamente E(nergia) = M(arisa)
C(ivardi)2.

Conclusione
In un’epoca così difficile per le
sorti dell’Università pubblica ita-
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liana, personalità scientifiche ed
umane come quella di Marisa
Civardi, con la sua capacità, fondata
su di un percorso scientifico molto
solido e articolato, di distinguere e
di promuovere i valori autentici di
un lavoro di ricerca sono preziose,
così come lo è il loro (e suo)
attaccamento all’istituzione accademica e alla qualità della formazione che questa fornisce. Figure
come la sua, di ricercatrice che non
si accontenta dei pur utili strumenti
dell’impact factor e degli indici

bibliometrici, inducono quindi alla
speranza e ci sollecitano a continuare ad “avere voglia” di fare
ricerca e di lavorare alla formazione
delle giovani generazioni. Non è
d’altra parte un caso che Fabio
Rugge, il nuovo Rettore della sua
prima Università, quella di Pavia,
abbia affidato proprio a Marisa
Civardi il compito di presiedere il
nucleo di valutazione dell’Alma
Ticinensis Universitas recentemente
costituito.
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RELAŢII INTERNAŢIONALE
ŞI STUDII EUROPENE
Illegal immigration at sea: a social analysis
(Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială)
Martina Federica MANFREDI
Abstract. Illegal immigration could be defined as a pathology of migration
(which is a much broader, positive and needed phenomenon). It is a phenomenon
of relevant historical importance; in particular, European history has been
marked by many waves of migration, sometimes of whole populations.
Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in
today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which
suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.
Keywords: immigration, Italy, sub-Saharian Africa, Balkan, routes.

The Origin of Illegal
Immigration at Sea
Illegal immigration could be
defined as a pathology of migration
(which is a much broader, positive
and needed phenomenon.1 It is a
phenomenon of relevant historical
importance; in particular, European
history has been marked by many
waves of migration, sometimes of
whole populations.2 Unfortunately,
the problem of illegal immigration
is still very much present in today’s
society.
In the past, the ocean was a great
barrier which protected and isolated
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the various populations inhabiting
the continents;3 the romans, at the
height of their power, actually
proclaimed that the Mediterranean
was to be considered their personal
lake.4 This remained fundamentally
unchanged until the decline of the
Empire; after that, for about one
thousand years, nothing relevant
happened until the beginning of
European expansion and the birth of
single States as we know them
today.5
Until the 16th century, oceanic
voyages were very rare as they were
considered dangerous; only the most
daring attempted such crossings.6
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However, they slowly started to
become normal to the point that, at
the beginning of the 17th century,
the Dutch East India Company
thought to commission a Dutch
lawyer for a precise and motivated
definition of the extraterritoriality of
the sea as founded on the concept of
“natural law”.7 The lawyer was the
accomplished Ugo Grozio, who first
published the requested “Mare
Liberum” in 1609 anonymously.
The title originally read “The
Freedom of the Seas, or the Right
which belongs to the Dutch to take
part in the East Indian trade”, a title
which clearly explained the reasons
for the composition. In particular,
Grozio stated that the oceans are all
created by God and may therefore
be freely navigated by everyone:
[…] that is to say, things which are
called ‘public’ are, according to the
Laws of the law of nations, the
common property of all, and the
private property of none. […] The
sea is common to all, because it is
so limitless that it cannot become a
possession of any one, and because
it is adapted for the use of all,
whether we consider it from the
point of view of navigation or of
fisheries.8

Although initially the interest in
navigation
was
mainly
for
commercial purposes, in the last
decades of the 17th century a new
phenomenon
was
born
and
proceeded to grow at alarming
speed: that of the exchange of
money for the possibility of a better

life elsewhere.9 It was from that
moment on that the phenomenon of
illegal
immigration
at
sea
developed.

The Smuggling of Migrants:
Humanitarian Issues
Migration has always existed.
People have always sought to move
and improve their lives; some, faced
with violence, fear of persecution or
economic catastrophe have not had
much choice.
People are pushed towards the
idea of migration by the possibility
of economic growth, or family
reunion; causes of forced migration
include
enslavement,
ethnic
cleansing and deportation.10
Today, however, the definitions
which we have blur: the distinction
between refugee, asylum seeker and
illegal migrant is sometimes very
hard to determine.
Often, people willing to migrate
turn to subjects that will somehow
“help” them enter a country against
its legal requirements; however,
while in the past only a few
specialized people were able to
provide this service, now it is
provided by organized crime groups
which have established contacts in
the country of origin and in the
country of destination.11
The smuggling of migrants has
increased drastically, especially in
the last decade, owing particularly
to the process of globalization and
by the growing involvement of
organised crime groups.12 These
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crime groups exploit the migrants;
the way they are treated often
amounts to new forms of slavery
and to human rights abuses.13 Illegal
migration represents an incredible
source of profit, as it has become a
multi-million dollar activity.
There are many methods by
which migrants can be smuggled;
factors which influence these
methods are the economic condition
of the migrants (how much he is
willing or able to pay) and the
country of origin.14
The most dangerous (and the one
which will be examined) is the
typical case of migrants that are
packed into small container ships or
vessels crossing the Mediterranean
Sea.
The
immigrant
would
approximately pay a few thousands
Euros for this treatment.15 However,
this method is incredibly dangerous
because migrants are faced with
poor health conditions, little or no
safety measures and overcrowded
boats; too often these journeys
result in death.
The United Nations Convention
against Transnational Organized
Crime and the Protocol against the
Smuggling of Migrants by Land,
Sea and Air
The United Nations Convention
against Transnational Organized
Crime16 strives to prevent and
combat transnational organized
crime; one of its principal benefits is
the definition of the concept of
organized crime, overcoming what
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is known in criminology as the
Sicilian Model.17 The definition of
organized crime, according to the
convention, is the following:
“Organized criminal group”
shall mean a structured group of
three or more persons, existing for a
period of time and acting in concert
with the aim of committing one or
more serious crimes or offences
established in accordance with this
Convention, in order to obtain,
directly or indirectly, a financial or
other material benefit.18

Annexed to the convention are
three protocols, one of which
concerns the smuggling of migrants
by land, sea or air.19
The idea of a treaty that
specifically
targeted
migrant
smuggling was born in the 1990s,
when transnational organised crime
in general was creating growing
concerns.20
Illegal migration was not, as we
know, a new issue. However, the
post-Cold War era perceived foreign
threats such as illegal immigrants as
particularly worrying; this caused
migrant smuggling to be considered
a main political concern, as it was
considered a “security threat” by the
preferred destination countries in
Europe, North America and
Australia.21 Furthermore, globalisation did nothing to improve the
situation. Therefore, the elaboration
of the Convention and the
Smuggling of Migrants Protocol
reflect the growing urgency to
combat what was perceived as a
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growing threat to the security of
“powerful” countries.
The protocol was developed with
the intention to provide a new and
pragmatic way to approach the
problem. The purpose of the
protocol, as stated by Art. 2, is the
following:
The purpose of this Protocol is
to prevent and combat the
smuggling of migrants, as well as to
promote cooperation among States
Parties to that end, while protecting
the rights of smuggled migrants.22

In addition, Art. 5 clearly
expresses the intent to consider the
migrants victims and not criminals:
Migrants shall not become liable
to criminal prosecution under this
Proto- col for the fact of having
been the object of conduct set forth
in article 6 of this Protocol.

Smuggling of migrants is defined
by the protocol in Art. 3 :
“Smuggling of migrants” shall
mean the procurement, in order to
obtain, directly or indirectly, a
financial or other material benefit,
of the illegal entry of a person into a
State Party of which the person is
not a national or a permanent
resident.23

Furthermore, Art. 6 determines
that each state must adopt the
necessary measures to consider migrant smuggling a criminal offense:
1. Each State Party shall adopt
such legislative and other measures

as may be necessary to establish as
criminal offences, when committed
intentionally and in order to obtain,
directly or indirectly, a financial or
other material benefit:
(a) The smuggling of migrants;
(b) When committed for the
purpose of enabling the smuggling
of migrants:
. (i) Producing a fraudulent
travel or identity document;
. (ii) Procuring, providing or
possessing such a document;
(c) Enabling a person who is not
a national or a permanent resident
to remain in the State concerned
without
complying
with
the
necessary requirements for legally
remaining in the State by the means
mentioned in sub- paragraph (b) of
this paragraph or any other illegal
means.24

One of the protocol’s most
important
achievements
was
reaching international consensus on
a definition of “smuggling of
migrants”;25 in fact, the protocol
creates tangible parameters for
determining the illegality of this
crime type.26
At the time of the protocol’s
creation, smuggling of migrants by
sea was the most relevant mode of
smuggling at a worldwide level; this
still holds true today.27 Smuggling
by sea continues to be at the centre
of media attention. Smuggling by
sea is in fact prioritized by the
protocol:
States Parties shall cooperate to
the fullest extent possible to prevent
and suppress the smuggling of
migrants by sea, in accordance with
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the international law of the sea.28

In order to do this, States are, in
some circumstances, authorized to
act against vessels reasonably
suspected to be engaged in the
smuggling of migrants by sea. First
of all, it is possible to request
assistance by other State Parties:
A State Party that has
reasonable grounds to suspect that
a vessel that is flying its flag or
claiming its registry, that is without
nationality or that, though flying a
foreign flag or refusing to show a
flag, is in reality of the nationality of
the State Party concerned is
engaged in the smuggling of
migrants by sea may request the
assistance of other States Parties in
suppressing the use of the vessel for
that purpose. The States Parties so
requested shall render such
assistance to the extent possible
within their means.29

If a State Party suspects that a
vessel is engaged in the smuggling
of migrants, it may request
authorization from the flag State to
board and search the vessel, and, if
evidence is found, to take
appropriate measures:
A State Party that has
reasonable grounds to suspect that
a vessel exercising freedom of
navigation in accordance with
international law and flying the flag
or displaying the marks of registry
of another State Party is engaged in
the smuggling of migrants by sea
may so notify the flag State, request
confirmation of registry and, if
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confirmed, request authorization
from the flag State to take
appropriate measures with regard
to that vessel. The flag State may
authorize the requesting State, inter
alia:
(a) To board the vessel;
(b) To search the vessel; and
(c) If evidence is found that the
vessel is engaged in the smuggling
of migrants by sea, to take
appropriate measures with respect
to the vessel and persons and cargo
on board, as authorized by the flag
State.30

When a vessel suspected of
smuggling of migrants is not flying
a flag, it is possible to board and
search the vessel anyway:
A State Party that has
reasonable grounds to suspect that
a vessel is engaged in the smuggling
of migrants by sea and is without
nationality or may be assimilated to
a vessel without nationality may
board and search the vessel. If
evidence confirming the suspicion is
found, that State Party shall take
appropriate measures in accordance with relevant domestic and
international law.31

Any measure must in any case be
taken in conformity with the general
principle of protection of human life
at sea:
1. Where a State Party takes
measures against a vessel in
accordance with article 8 of this
Protocol, it shall:
(a) Ensure the safety and
humane treatment of the persons on
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board; (b) Take due account of the
need not to endanger the security of
the vessel or its cargo;
(c) Take due account of the need
not to prejudice the commercial or
legal interests of the flag State or
any other interested State;
(d) Ensure, within available
means, that any measure taken with
regard
to
the
vessel
is
environmentally sound.32

With the Protocol against the
Smuggling of Migrants, governments, by signing the protocol,
agree to implement various specific
forms of cooperation in order to
exchange information and intelligence,33 strengthen border controls,34 verify and control travel and
identity documents,35 train and
provide
technical
assistance
particularly to countries of origin or
transit,36 prevent migrant smuggling
through the strengthening of public
awareness and the recognition of
facilitate
the
root
causes,37
38
repatriation process, and cooperate
in the hope to reach bilateral or
regional
agreements
or
arrangements.39
Article 15 requests that State
Parties
provide
information
programs to strengthen public
awareness
concerning
the
perception of migrant smuggling as
a crime that exposes the migrants to
serious risks:
1. Each State Party shall take
measures to ensure that it provides
or
strengthens
information
programmes to increase public
awareness of the fact that the

conduct set forth in article 6 of this
Protocol is a criminal activity
frequently perpetrated by organized
criminal groups for profit and that it
poses serious risks to the migrants
concerned.
2. In accordance with article 31
of the Convention, States Parties
shall cooperate in the field of public
information for the purpose of
preventing potential migrants from
falling victim to organized criminal
groups.40

The protocol also expressly
provides for the protection of
migrants. In particular, Art. 16
stresses the importance of protecting
human rights and human life:
1. In implementing this Protocol,
each State Party shall take,
consistent with its obligations under
international law, all appropriate
measures, including legislation if
necessary, to preserve and protect
the rights of persons who have been
the object of conduct set forth in
article 6 of this Protocol as
accorded
under
applicable
international law, in particular the
right to life and the right not to be
subjected to torture or other cruel,
inhuman or degrading treatment or
punishment.
2. Each State Party shall take
appropriate measures to afford
migrants appropriate protection
against violence that may be
inflicted upon them, whether by
individuals or groups, by reason of
being the object of conduct set forth
in article 6 of this Protocol.
3. Each State Party shall afford
appropriate assistance to migrants
whose lives or safety are
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endangered by reason of being the
object of conduct set forth in article
6 of this Protocol.
4. In applying the provisions of
this article, States Parties shall take
into account the special needs of
women and children.
5. In the case of the detention of
a person who has been the object of
conduct set forth in article 6 of this
Protocol, each State Party shall
comply with its obligations under
the Vienna Convention on Consular
Relations,
where
applicable,
including that of informing the
person concerned without delay
about the provisions concerning
notification to and communication
with consular officers.41

Currently, 129 States have
signed and ratified the protocol;42
however, it must not be forgotten
that ratification is only the first step
towards the creation of an effective
international cooperation in order to
target and efficiently contrast the
smuggling of migrants.
The Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice
General Assembly, in a thematic
discussion on the theme “Violence
against migrants, migrant workers
and their families”, recommended
the approval of a draft resolution to
the Economic and Social Council,
then intended for adoption by the
General Assembly;43 the draft
resolution concerned the promotion
of efforts to eliminate violence
against migrants, migrant workers
and their families.
In this draft, the Commission
particularly stressed the need to
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fully implement the United Nations
Convention against Transnational
Organized Crime, the Protocol
against the Smuggling of Migrants
by
Land,
Sea
and
Air,
supplementing that Convention, and
the Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children,
supplementing that Convention. In
particular, there is a great necessity
to take appropriate measures to
effectively protect migrants against
any type of violence that may be
inflicted upon them, including
protection from potential retaliation
or intimidation for testifying as
witnesses in criminal proceedings.44
On the basis of these considerations,
the Commission proposed that the
General assembly take a series of
positions in order to reduce violence
against migrants and ensure a
humane treatment towards them:
The General Assembly, […]
1. Strongly condemns the
continuing incidence of criminal
acts against migrants, migrant
workers and their families in all
regions of the world, including
criminal acts of violence motivated
by racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance;
2. Requests Member States to
ensure the humane treatment of all
migrants, regardless of their
migration status, especially women
and children, with full protection of
their rights, and to take all
appropriate measures with due
regard for the safety and dignity of
the person;
3. Urges Member States to adopt
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measures for preventing and
addressing effectively cases of
violence against migrants, migrant
workers and their families, and to
ensure that the victims of such
crimes
receive
humane
and
respectful treatment from Member
States, regardless of their status;45

The Commission also proposed
that
the
General
Assembly
encourage Member States to adopt
measures to combat migrant
smuggling and reiterate its call for
those Member States that have not
yet done so to consider acceding to
the United Nations Convention
against Transnational Organized
Crime and its Protocols.46 There was
also a strong emphasis on the
importance of protecting persons in
vulnerable situations, especially
when involved with activities of
transnational and national organized
criminal entities which profit from
crimes against migrants (especially
women and children), with no
regard whatsoever for dangerous
and
inhumane
conditions.47
International
cooperation
and
specialized
training for
law
enforcement, border control and
immigration were also deemed very
necessary.48
Some
main
issues
were
identified: detention of irregular
migrants is ill-monitored, work of
irregular
migrants
goes
unrecognised, migrant children’s
rights aren’t respected, borders still
see too much violence, irregular
migrants aren’t empowered to fight
for their rights.49

The solutions that Crépeau
proposed are the following:
• Sealing borders is a fantasy:
States should not encourage antiimmigration discourses.
• States should not criminalize
irregular migration.
• Trafficking and smuggling
must be utterly distinguished.
• States should recognize that
irregular migration performs an
essential economic function.
• States must empower migrants
so they can fight for the respect of
their rights.50

In order to help States fulfil their
obligations under the United
Nations
Convention
against
Transnational Organized Crime, and
its supplementary Protocol against
the Smuggling of Migrants by Land,
Sea and Air, the United Nations
Office on Drugs and Crime created
an in-depth training manual on
investigating and prosecuting the
smuggling of migrants,51 which put
forward the same ideas as the
Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice.
However, the key point in
considering migrant smuggling by
sea is international cooperation: it
does
not
merely
strengthen
response, but is essential to it.52
According to the United Nations
Office on Drugs and Crime:
An ideally pitched criminal
justice
response
to
migrant
smuggling in one State will fail
without the cooperation of other
States.
Without
strengthened
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cooperation, criminal smugglers
will continue to commit their crimes
with impunity, evading justice,
undermining state sovereignty and
security, and compromising lives
and safety at sea. In short,
smuggling of migrants is a
transnational crime requiring a
transnational response. Smugglers
have successfully managed to
transcend borders as well as
language and cultural differences in
the commission of their crime; those
who would stop them must do
likewise.53

It is evident that domestic
efforts, concentrated within national
borders, are not enough; regional
and international cooperation is
needed to properly address the
question of illegal smuggling of
migrants by sea. Measures to
empower the migrant should be
enforced; at the same time, the
migrants as witnesses against
transnational organized crime must
be defended, with appropriate
protection programs, such as those
provided by United Nations against
the Transnational Organized Crime
and the supplementing protocols.54

Principal Routes of
Immigration at Sea
At the beginning of the century,
migrations were mainly from
Europe to America but they soon
started moving towards Africa and
Nowadays,
most
Australia.55
migrations
through
the
Mediterranean come from sub-
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Saharan Africa and move towards
UN States, with particular stress on
Italian coasts.56
The International Centre on
Migration Policy Development
estimates that between 100,000 and
120,000
migrants
cross
the
Mediterranean each year; most of
these people are without necessary
documents.57
European Union Member States
and Schengen Associated Countries
reported a total of 104,049
detections of illegal sea and land
border crossing in 2010.58
The total number of African
migrants detected at sea borders in
2008 (within the European Union)
was probably between 52,000 and
54,000.59
In
2010,
migrant
flows
significantly decreased after peaking
in 2008; there were 11,766 arrivals
of irregular migrants by sea between
January and September of 2010.
This number represents a 70%
decrease from the previous year.60
However, the number of
migrants in 2011 increased once
again, especially after the political
changes resulting from the Libyan
conflict.
In particular, there are a series of
routes which interest Italy and
which must be considered. Some
migrants come from the Balkan area
and disembark in Puglia.61 Others
come from Turkey, Lebanon and
Syria (and in general the western
area of the Mediterranean) and also
disembark in Syria.62 Migrants
coming from Sri-Lanka and from
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the Indian sub-continent disembark
in Calabria and western Sicily,
while migrants coming from the
North African coasts, in particular
Tunisia and Libya disembark on the
eastern coasts of Sicily, on the
Egadi islands, in Pantelleria and in
Lampedusa.63
Other migrants disembark not in
Italy but in Malta, which mainly
collects migrants coming from the
western coasts of the Mediterranean
and from North Africa.64
There is another important route,
which is recently becoming more
and more worrying: more and more
migrants are trying to emigrate from
Senegal to the Canary Islands.65
Outside of Europe, there are
other important routes worth
mentioning: from southwestern Asia
towards Australia and from central
and south-America towards the
USA.66
Routes at a Glance: From the
Balkan area to Italy
One of the first routes of illegal
immigration was that moving from
the Balkan area, especially Albania,
to Greece and Italy. This became
particularly evident in 1991,
simultaneously with the end of the
communist regime of Enver Hoxha,
which had segregated the Albanian
population from the rest of the
world.67 Huge flows of immigrants
started arriving on the coasts of
Brindisi and Bari, fleeing from a
situation of political instability,
social unrest and extreme economic

poverty. Migration peaked in a short
time; it was calculated that from
March 1991 to October 1992 about
300,000 people left their home
country.68
Italy, faced with a huge influx of
migrants, adopted contradictory
behaviour; in March 1991 Italy
accepted a first group of 23,000
Albanian
migrants,
only
to
repatriate another 20,000 in
August.69 Italian authorities were
unprepared to receive and host such
a huge number of migrants and this
caused political tensions between
Italy and Albania.70 The two
countries finally came to an
agreement according to which Italy
would help Albania with substantial
financial and alimentary aids.71
After a calmer period, Albania
once again experienced a very sever
socio-political crisis which caused a
great number of Albanians to
emigrate to Italy; in 1997, in the
space of a few months, more than
50,000 people disembarked in
Puglia.72
Albania once again requested the
help of the Italian Government; an
agreement was made by an
exchange of notes73 according to
which Italy agreed to help control
illegal migrations by using pushback policies.74
However, the situation worsened
a couple of years later, due to
operations of ethnic cleansing in
Kosovo; thousands and thousands of
people fleeing from the Balkans
disembarked in Italy and asylum
requests, which only a couple of
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years before were approximately
2,000, shot up to 33,000,75 an
unprecedented number.
By the end of 2000 there were,
according to the Italian Ministry of
the Interior’s sources, 142,066,
constituting the second biggest
foreign group after Moroccans.76
Currently,
the
inflow
of
Albanian citizens remains significant. Undocumented migration has
not decreased; Estimates in 2006
varied and ranged up to 750,000.77
We must remember that Albania
has been characterised until recently
be extreme poverty, the most
widespread of any country in
Europe, the least diversified and
most backward economic base,
inadequate resources and the
reluctance of foreigners to invest in
the country. Because of disappearing financial and human capital,
inadequate fiscal resources, and the
reluctance of foreigners to invest in
the country78 many Albanians feel
that illegal immigration is the only
way for survival.
Routes at a Glance: From
North-Africa to Italy
African immigration became
critical following the conflicts and
the epidemics that are widely spread
in the African continent; AIDS has
become the first cause of mortality
in the African population in the last
20 years.79 Unfortunately, AIDS
affects sub-Saharan Africa more
severely than any other region in the
world; in 2007, according to the
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United Nations reports, there were
about 22.5 million HIV-positive
persons in Africa.80 Since 1982,
AIDS has claimed the astounding
number of 30 million Africans; only
in 2007 there were 1.6 million
deaths. Malaria, another leading
cause of death in Africa, has ben
surpassed by AIDS; AIDS kills
many more Africans than war
does.81
In 2010, sub-Saharan Africa
accounted for 70% of new HIV
infections in 2010, although there
was a notable decline of new
infections.82 Africa currently has an
estimated 5.6 million people living
with HIV.83 This amounts approximately to 12% of the world
population and also to about 68% of
the total of infected persons
globally.84 Even more worrying is
the fact that about 90% of infected
children globally live in Africa and
about 61% of infected adults are
women.85
It is shocking to think that almost
half the deaths from AIDS-related
illnesses in 2010 occurred in
southern Africa (even though AIDS
related deaths have steadily
decreased since the introduction of
free antiretroviral therapy).86
According to experts, the
severity of Africa’s AIDS epidemic
is imputable to poverty, lack of
female empowerment, high rates of
male worker migration and other
factors.87 The fact that the national
health system is not equipped to
prevent, diagnose and treat AIDS
decidedly does not help. Because of
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this, AIDS causes severe socioeconomic consequences such as
decline in economic productivity
due to sharp drops in life
expectancy and loss of skilled
workers.88
It also devastates families: 72%
of deaths occurs in sub-Saharan
Africa because of AIDS-linked
diseases and in 2008 there were
about 11.4 million African AIDS
orphans lacking access to adequate
nutrition and social services.89 AIDS
and poverty strengthen and feed
each other.90
1998 was a decisive year as more
than a thousand of migrants
travelled from Tunisia and Morocco
towards Italy, disembarking in
Lampedusa, 113 miles away from
the Tunisian coast. After a tense

period, readmission agreements
were signed with both states.91
Unfortunately, migrant flows
have only increased throughout the
years; the Mediterranean is often
crossed on dangerous, overcrowded
boats. Approximately 60,000 people
coming from Africa cross the
Mediterranean each year. In
particular, migrants set off from the
eastern Libyan coasts, such as
Tripoli and Zuwarah and move
towards Lampedusa, Sicily and
Malta.92 Other routes connect
Sousse and Monastir in Tunisia to
Lampedusa and Bizerte and Cap
Bon to Pantelleria.93 More migrants
come from Egypt and head to
Calabria; furthermore, from 2006 a
new route has been identified,
connecting Algeria to Sardinia.94
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Extinderea proiectului comunitar ca dialectică a
suveranităţilor: dimensiuni, limite, perspective (II)
(The extension of the community project as dialectics of
sovereignty: dimensions, limitations, perspectives II)
Emanuel COPILAŞ
Abstract. The second part of this essay is focused on the developments
experienced by the European project at the end of the Cold War: a new political
and economic impetus, along with the opportunities and impediments created by
the perspective of the new East European democracies becoming member states.
It ends with a discussion of the ‘dialectics of sovereignty’ (taking place between
governments and communitary institutions), insisting on its undiserable present
asymmetry and the perspectives of overcoming it. However, this ‘dialectics of
soverignity’ is doubled by a more profound dialectics, taking place between
citizens and governments or citizens and the EU institutions. This latter
dialectics is less and less reciprocal. In other words, the political and social
inequalities threaten to undermine the European construction by alienating it
with regard to member states and also to its citizens. Therefore, to paraphrase
Andre Malraux, the Europe of the 21st century will be more social than market
oriented or will not be at all.
Keywords: European Single Act, Maastricht Treaty, inequalities, opportunities,
prospects.

Vectorul sudic.
refondator”

„Momentul

„Euroscleroza” nu a descurajat
aplicaţii din partea statelor sudeuropene. Întocmai ca Europa de
Est astăzi, Europa de Sud furniza în
acea perioadă mână de lucru ieftină
statelor semnatare ale tratatelor de la
Roma, bogate şi prospere. Pentru a
minimaliza exodul mâinii de lucru
178

calificate înspre nord, sau cel puţin
pentru a primi anumite compensaţii
în schimb şi pentru a-şi moderniza
economiile, aceste state (în special
Spania şi Portugalia) au ajuns la
concluzia că trebuie să devină parte
a CE. Grecia îşi re-afirmă intenţia
de a deveni membră a CE în 1975,
Spania şi Portugalia patru ani mai
târziu. Toate cele trei state demaraseră acorduri de pre-aderare în
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1962 dar, din motive politice şi economice, au fost tratate cu neîncredere. Economia rurală a Greciei nu
prezenta un interes major pentru
CE, iar junta militară care a preluat
puterea prin lovitură de stat în 1967
a îngheţat practic negocierile. În
1974, când a fost reinstaurat un
guvern civil, Grecia a anunţat încă o
dată că îşi propună să devină
membru cu drepturi depline al CE.
Comisia a temporizat elanul grec,
susţinând că din punct de vedere democratic, pe lângă carenţele economice, ţara nu era încă suficient de
consolidată. Atena a răspuns inteligent, subliniind că tocmai integrarea
în proiectul comunitar va propulsa
rezolvarea acestor minusuri, prevenind şi o posibilă resurgenţă autoritară. Comisia nu a fost convinsă.
Consiliul, în schimb, a acceptat candidatura Greciei, aceasta devenind
membră a CE în 1981.
La fel, Spania şi Portugalia erau
subdezvoltate economic în raport cu
standardele comunitare şi fuseseră
conduse de regimuri autoritare din
perioada postbelică până la jumătatea nailor 1970 (Franco, Salazar).
Deşi au existat temeri că, împreună,
vor alcătui un „bloc iberic” pentru a
balansa influenţa membrilor fondatori, acestea sau dovedit lipsite de
acoperire. Întocmai ca Grecia,
Spania şi Portugalia, deşi au fost
admise de abia în 1986, s-au numărat printre cei mai de încredere
suporteri ai avansării integrării1.
Anii 1980 nu păreau să fie
martorii unei impresionante relansări a construcţiei europene. Dimpo-

trivă, odată cu preluarea preşedenţiei Statelor Unite de către
Ronald Reagan, tensiunile transatlantice crescuseră exponenţial.
După apariţia sindicatului Solidaritatea în Polonia, Washington-ul a
impus
sancţiuni
comerciale
Moscovei pentru a preveni o nouă
„primăvară de la Praga”. Bruxellesul nu a fost însă deloc mulţumit de
solidaritatea pe care trebuia să o
manifeste cu partenerul american: se
reflecta negativ asupra comerţului
cu partenerul sovietic, ajuns la un
nivel încurajator2. Iniţiativa de Apărare Strategică lansată de preşedintele Reagan ca urmare a reluării
ofensivei politice, economice şi
mediatice a Statelor Unite împotriva
Uniunii Sovietice contraria CE.
Europa prosperase economic în deceniul precedent tocmai datorită
detensionării climatului internaţional în urma acordurilor de la
Helsinki din 1975; acum se vedea
nevoită să renunţe la urmărirea propriilor interese în favoare unei
alianţe politice pe care o considera
tot mai incomodă şi vetustă. Parteneriatul transatlantic s-a complicat
suplimentar atunci când Marea
Britanie condusă de Margaret
Tatcher începe să dea impresia că îşi
neglijează obligaţiile comunitare în
favoarea întăririi legăturilor cu
Statele Unite3.
Într-o lume tot mai nesigură şi
mai agresivă, statele semnatare al
tratatelor de la Roma consideră că a
sosit momentul transformării CE
într-o forţă motrică globală. Un
astfel de deznodământ nu putea fi
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însă atins decât printr-o voinţă politică sinergică, una pe care Europa o
cam uitase începând cu jumătatea
anilor 1960, atunci când fusese nevoită să revină la o formulă interguvernamentală datorită criticilor
Franţei gaulliste la adresa amplificării puterilor decizionale ale
Comisiei. Actul Unic European
(AUE), semnat în 1986 şi intrat în
vigoare un an mai târziu, este tocmai expresia unei astfel de voinţe.
Supranumit şi „momentul refondator”, AUE aduce în prim plan o
serie de măsuri menite să revigoreze
procesul de integrare şi să ofere
construcţiei europene atât de necesara dimensiune politică. Pe scurt, sa stabilit ca ţel major definitivarea
pieţei interne până în anul 1992;
urmau să fie abrogate şi ultimele
bariere tarifare. În continuare, sunt
comunitarizate noi tipuri de politici:
sociale, economice, tehnologice şi
ecologice. Rolul PE este augmentat
prin introducerea „procedurii de
cooperare”, iar votul majoritar calificat se extinde în majoritatea domeniilor care ţin de competenţa CE.
Rolul Parlamentului creşte şi prin
introducerea aşa numitei „proceduri
a consimţământului”, prin care
acesta se putea pronunţa, prin majoritate absolută, referitor la acceptarea de noi membri în CE, respectiv
acorduri ale Comunităţii cu terţe
state. CPE, care peste câţiva ani va
fi comunitarizată prin intermediul
tratatului de la Maastricht, capătă o
bază legală. La fel şi Consiliul
European, deşi acesta fusese recunoscut oficial un deceniu mai de-
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vreme. În sfârşit, competenţele CJ
sunt la rândul lor sporite4. Europa
comunitară era mai decisă ca
niciodată să îşi depăşească statutul
de produs şi în acelaşi timp de
victimă a Războiului Rece.

După Războiul Rece: reforme
instituţionale şi noi valuri de
extindere
Noua paradigmă geopolitică apărută după colapsul comunismului
est-european şi, puţin mai târziu, a
celui sovietic, a făcut practic necesară o reformă radicală a Comunităţii. Odată cu reunificarea Germaniei, presiunile pentru o mai puternică integrare în vederea circumscrierii politice a colosului economic renăscut sunt tot mai ample.
Conştientizând anxietăţile istorice
ale vecinilor în privinţa unei Germanii reîntregite, liderii de la Berlin
sunt de acord cu propunerea Franţei
de a demara discuţiile pentru crearea
unei Bănci Centrale Europene, arhitectura instituţională a viitoarei unificări monetare. Decalajul economic
între Paris şi Berlin amplificându-se
după căderea zidului Berlinului şi
fuzionarea celor sou state germane,
Franţa a încercat să îşi securizeze
poziţia în cadrul comunităţii în acest
fel. Germania a acceptat, condiţia
fiind ca reformele să nu îi obstrucţioneze ascensiunea conomică5.
Ceea ce s-a şi întâmplat, de altfel. În
continuare, parteneriatul transatlantic, deja pus la încercare în
timpul Războiului Rece şi condiţionat într-o măsură deloc neglija-
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bilă de către acesta, se cerea reinventat. Dar pe ce coordonate?
Europa comunitară solicita un nou
rol internaţional, oscilând între
substitut al defunctei Uniuni Sovietice în echilibristica geopolitică globală, „pacificator regional” dispus
să recurgă la intervenţii umanitare şi
să medieze conflicte, un liant între
Nordul bogat şi Sudul sărac sau un
actor cheie în economia mondială6.
În afară de prima şi penultima ipostază, putem afirma că s-a indentificat, până la un anumit punct, cu
toate celelalte.
Exista apoi spinoasa problemă a
statelor din Est care, după trecerea
la regimuri politice plurale şi după
numeroasele şi diversele privaţiuni
suferite înainte de 1989, se simţeau
mai europene ca niciodată. Comunitatea nu le putea abandona, deşi
incertitudinile legate capacitatea
acestora de a se democratiza şi a
deveni economii stabie de piaţă erau
ridicate chiar şi la jumătatea anilor
19907. Mai ales când planurile de
dezvoltare a competitivităţii economice globale a Europei se potriveau
atât de bine cu resursele şi mâna de
lucru ieftină din această regiune. Pe
de altă parte, trebuie să echilibrăm
balanţa menţionând că, industrial şi
agricol, aceste state nu se puteau
compara cu Europa Occidentală;
modelele comuniste autarhice sau
semi-autarhice nu ar fi avut nicio
şansă în faţa abundenţei şi calităţii
tehnologiei şi a alimentelor produse
în partea vestică a continentului. În
plus, probleme poate şi mai mari le
reprezentau acum şomajul şi infla-

ţia: statul autoritar comunist dispărând, nu mai exista nici stabilitatea
financiară şi locurile de muncă,
oricât de modeste, pe care acesta le
oferise. Pe scurt: decât necompetitiv
economic şi în afara Comunităţii,
mai bine în interiorul ei, măcar
pentru a o utiliza ca debuşeu pentru
milioanele de şomeri care nu mai
aveau nicio perspectivă acasă.
Beneficiile, dar şi cele câteva
indeniabile dezavantaje, au fost
până la urmă reciproce.
Tratatul de la Maastricht, care
instituie în 1992 Uniunea Europeană
(UE), a fost conceput pentru a face
faţă cât mai adecvat acestor noi şi
numeroase provocări. Structura comunitară se modifică, funcţionând
acum pe trei piloni. Primul încorporează tratatele fondatoare (cele
semnate la Paris şi Roma), renumindu-le simplu Comunitatea Europeană, al doilea se ocupă de Politica
Externă şi de Securitate Comună
(PESC), iar ultimul este centrat pe
Justiţie şi Afaceri Interne (JAI).
Propensiunea integraţionistă este dea dreptul impetuoasă deşi, dintre cei
trei piloni, doar primul este comunitarizat, funcţionând deci în regim
supranaţional; în cadrul celorlalţi
doi piloni deciziile se iau în continuare în maniera interguvernamentală, deşi deciziile importante se iau
acum prin vot majoritar, nu unanimitate. Alte inovaţii pe care tratatul
de la Maastricht le aduce sunt: creşterea rolului dreptului (acquis-ului)
comunitar, importanţa fundamentală
acordată principiului subsidiarităţii
(rezolvarea problemelor de orice na-
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tură la un nivel cât mai local posibil), stabilirea cetăţeniei europene
pentru toţi rezidenţii statelor membre, introducerea procedurii co-deciziei, prin care PE (care va beneficia
de acum înainte de serviciile unui
ombdusman) avea drept de veto în
privinţa propunerilor legislative cu
care nu era de acord, extinderea procedurii consimţământului, introdusă
prin intermediul AUE, extinderea
mandatului comisarilor de la patru
la cinci ani, înfiinţarea unui Comitet
al Regiunilor pentru a remedia inegalităţile în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a statelor membre,
şi mai ales a celor care urmau să
devină membre, sporirea puterii CJ,
care va avea de acum înainte dreptul
să amendeze statele care nu respectă
acquis-ul comunitar, definitivarea
uniunii monetare, care va intra în
vigoare începând cu 1999, posibilitatea de a acorda ajutor şi de a
consulta state aflate în faza de preaderare, respectiv reafirmarea intenţiei de a ameliora politica socială
existentă la nivelul Uniunii8.
Ambiţios, demonstrând o încredere în sine a proiectului comunitar
pe care nimeni nu ar fi anticipat-o
un deceniu mai devreme, când se
afirma chiar că integrarea şi-a atins
limitele9 – Tratatul de la Maastricht
şi AUE, care l-a precedat şi făcut
posibil, denotă şi altceva. Relansarea economică a Comunităţii se face
cu un preţ social, aceasta începând
să funcţioneze preponderent pentru
pieţe şi tot mai puţin pentru cetăţeni10. Astăzi, la peste două decenii
de la semnarea tratatului care a înfi-
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inţat UE, tendinţa mai sus menţionată este mai vizibilă ca niciodată.
Numai că, aşa cum s-a întâmplat în
trecut, construcţia europeană nu este
nici pe departe încheiată şi, mai
important, are capacitatea de a-şi
depăşi neajunsurile. Dar pentru a
reuşi acest lucru (şi) în prezent,
trebuie să ofere o autentică semnificaţie conceptului de cetăţenie
europeană11, consolidându-l cu ajutorul unor drepturi sociale care îi
sunt până la urmă indispensabile.
Pentru ca liberalismul existent astăzi
la nivelul UE să nu îi erodeze (în
continuare) legitimitatea, acesta nu
are altă alternativă decât să se
democratizeze. Aşa cum pieţele nu
înseamnă în absenţa cetăţenilor nimic altceva decât oligarhie financiară, la fel de golită de sens este şi
cetăţenia dacă nu este acompaniată
de libertate, fie ea economică, politică, mediatică sau de conştiinţă.
Dar să revenim la UE şi la metamorfozele pe care le experimenta la
începutul anilor 1990. Pe lângă consolidarea procesului de integrare,
Tratatul de la Maastricht pregătea
instituţional şi financiar terenul pentru aderarea statelor est-europene.
Multe din acestea au intrat iniţial în
NATO, aşa cum a fost şi cazul
României, fapt care relevă reminiscenţe ale unei strategii de securitate
încă tributară Războiului Rece, şi
anume circumscrierea politică, militară şi, în noul context internaţional,
economică, a incomodului vecin de
la răsărit. Dar nu se poate afirmă că
aceste state s-au comportat ca nişte
actori pasivi, aşteptând pur şi simplu
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să intre în sfera de influenţă occidentală. Dimpotrivă, au creat la
rândul lor foarte multe, aproape o
sută de „forme mai mult sau mai
puţin instituţionalizate de cooperare”, dintre care grupul de la
Visegrád (Polonia, Ungaria, şi
recent separatele Cehia, respectiv
Slovacia) este probabil cel mai cunoscut. Raţiunile apariţiei acestei
pletore organizaţionale sunt atât
externe, proximitatea structurilor
occidentale, cât şi interne: conştientizarea necesităţii extinderii
priorităţilor regionale de către elitele
est-europene12.
Prin înfiinţarea Comitetului
Regiunilor şi accentul pus pe politica regională şi de coeziune, UE
urmărea, pe lângă implementarea
principiului subsidiarităţii, şi facilitarea integrării, economice în primul rând, a statelor post-comuniste.
Încă din 1989 a fost înfiinţat
PHARE (Poland and Hungary:
Assistance for Restructuring their
Economies), a cărui buget a crescut
exponenţial în următorii ani şi care a
ajuns să se adreseze tuturor potenţialilor candidaţi din Europa de Est,
nu numai celor doi menţionaţi în
titlu. PHARE, considerat de unii
autori drept un „plan Marshall
pentru Europa Centrală şi de Est”13,
a fost consolidat peste un deceniu,
după tratatul de la Amsterdam, prin
SAPARD
(Special
Accession
Programme for Agriculture and
Rural Development), respectiv
ISPA (Instrument for Structural
Policies for Pre-Accession)14. Începând cu tratatul de la Lisabona,

toate cele trei programe au fost reunite sub numele de IPA (Instrument
for Pre-Accession Assistance).
Reunificarea Germaniei a însemnat, din perspectiva fostelor state
comuniste est-europene, integrarea
directă a defunctei Republici
Democrate Germane în UE.
Corelativ, ambiţiile şi aşteptările
acestora de a deveni membre cât
mai curând posibil au fost încurajate. Numai că preţul economic pe
care Berlinul l-a plătit pentru reunificare a fost uriaş, antrenând temeri
în rândul statelor dezvoltate din UE.
S-au conturat astfel două curente de
opinie. Susţinătorii „adâncirii” argumentau că Germania unită ridică noi
probleme care nu pot fi rezolvate
decât prin potenţarea integrării şi că
„fără o politică externă, de securitate şi de apărare comună, Comunitatea ar fi incapabilă să influenţeze
cursul evenimentelor în Europa de
Est. Liderii francezi şi italieni, ca şi
oficialii Comisiei, erau printre cei ce
aduceau aceste argumente”. Ulterior, poziţia Franţei se va nuanţa,
preşedintele Jacques Chirac sprijinind ferm aderarea Poloniei. În
contrapondere, partizanii extinderii
erau de părere că excluderea statelor
est-europene va lărgi carenţele democratice pe care le posedă şi va
transforma integrarea într-un proces
mult mai tardiv şi costisitor decât
era cazul. Marea Britanie punea problema în aceşti termeni, deloc
dezinteresaţi, am putea adăuga, din
moment ce avea nevoie de aliaţi în
campania pe care o ducea împotriva
integrării. Germania a încurajat
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ambele abordări. Disputa a fost tranşată prin compromisul „cercurilor
concentrice”: recunoaşterea unor
nivele diferite de integrare care permiteau totodată începerea negocierilor de aderare cu „noile democraţii”15. Gradual, pe măsură ce
Bruxelles-ul înţelege mai bine dificultăţile pe care le întâmpină statele
post-comuniste în materie de adaptare economică, politică şi juridică
la standardele comunitare, abordările se modifică. Condiţionalitatea
politică, de exemplu, prin care statele candidate trebuiau să implementeze anumite tipuri de reforme
pentru a primi în schimb sprijin financiar şi know-how, va fi oarecum
edulcorată, fără a fi însă şi relativizată, prin utilizarea principiului
diferenţierii, care recunoaşte deosebirile structurale dintre statele fondatoare şi noii aplicanţi16.
Extinderea era deci un proces
mai complicat decât păruse în primă
instanţă. Tratatele de la Amsterdam,
respectiv Nisa, semnate în 1997 şi
2001, au fost centrate tocmai pe
reafirmarea dorinţei UE de a se
deschide înspre noile democraţii,
pregătindu-le suplimentar pentru a
face faţă dificultăţilor structurale pe
care le vor întâmpina şi care nu
aveau să dispară odată cu obţinerea
calităţii de membru. În plus, cele
două tratate brodau pe temele majore ale Maastricht-ului: atenuarea
deficitului democratic, drepturi sporite pentru cetăţeni, pregătirea economică a statelor membre pentru
adoptarea monedei euro, o mai eficientă abordare a problemelor legate
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de corupţie şi infracţionalitate (tratatul de la Amsterdam conţinea anumite elemente de supranaţionalism
în acest sens). Tratatul de la Nisa
creşte ponderea statelor mari în
afacerile comunitare prin reducerea
pragului pentru votul majoritar calificat şi sporeşte numărul membrilor
PE, pentru o mai bună reprezentare
a cetăţenilor europeni17.
În sfârşit, aşteptată cu nerăbdare
de unii, temută de alţii, lărgirea se
produce. Zece state sunt invitate să
se alăture UE în 2004, de departe
cel mai consistent val al extinderii
comunitare:
Polonia,
Ungaria,
Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia,
Lituania, Slovenia, Malta şi Cipru.
România şi Bulgaria vor deveni la
rândul lor membre peste trei ani,
stadiul reformelor lor fiind insuficient de avansat în comparaţie cu
acela al celor zece state mai sus
menţionate. Anul trecut a UE 27 a
devenit UE 28 prin acceptarea
Croaţiei. Procesul nu este însă unul
încheiat. Statele apărute după dezmembrarea Iugoslaviei au începuut
deja negocierile de aderare. Chiar şi
Kosovo este privit ca potenţial
membru, deşi existenţa sa încă nu
este pe deplin recunoscută. Prin
Parteneriatul Estic, UE se arată
interesată de fostele republici sovietice, dacă vor reuşi desigur satisfacerea criteriilor de aderare. Acest
deziderat îl are şi Ucraina. Ceea ce
se întâmplă astăzi în Ucraina este
rezultatul unei falii geopolitice care
ameninţă să divizeze aproape iremediabil ţara: clasa de mijloc, alcătuită
în principal din tineri care nu au fost
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socializaţi în perioada sovietică, doreşte integrarea în UE pentru şansa
unui loc de muncă mai bun, posibilitatea de a călători fără restricţii şi
absenţa cenzurii; oligarhia pro-rusă,
pe de altă parte, îşi vede ameninţate
interesele de o asemenea perspectivă18. Cel puţin asta susţine narativa
dominantă, liberalismul. Să sperăm
că UE nu va profita de condiţia ingrată în care se află Ucraina pentru
a-i pretinde, cu ajutorul principiului
condiţionalităţii, de exemplu, mai
multe reforme decât îi permite prezenta conjunctură (geo)politică şi
contribuind astfel la rândul ei la
deteriorarea acestei conjuncturi. Guvernele autoritare şi corupte pot fi şi
pro-europene, nu numai pro-ruse. Pe
termen lung, integrarea Ucrainei în
sfera de influenţă occidentală (procesul este deocamdată unul cu finalitate incertă) va antrena indubitabile beneficii pentru cetăţeni, cu
riscul ca acestea să fie de găsit mai
degrabă în exteriorul ţării decât în
interior – dar va amplifica totodată
tensiunile geopolitice dintre Rusia şi
Occident. Iar impliaţiie unui astfel
de deznodământ sunt uşor de intuit.
Să nu uităm, finalmente, nici delicata problemă a Turciei, care şi-a
depus candidatura încă din 1987,
dar a cărei probleme structurale, pe
lângă populaţia numeroasă, încă
împiedică membrii Comunităţii să
ajungă la un consens în ceea ce o
priveşte19.

Europenizarea ca dialectică a
suveranităţilor:
limite
şi
perspective
Construcţia europeană a ajuns pe un
nou palier odată cu semnarea tratatului de la Lisabona în 2007. Numit
iniţial constituţional, tratatul, care
reflecta propensiunile federaliste ale
UE, pe care urmează să le discutăm,
a fost respins la referendum de către
Franţa şi Olanda. Confruntaţi cu
acest eşec, cancelarul german
Angela Merkel şi preşedintele francez Nicholas Sarkozy au simplificat
textul tratatului şi l-au transmis
ulterior spre ratificare parlamentelor
naţionale20. Chiar şi după impasul
iniţial, momentul Lisabona este unul
de anvergură în dinamica UE,
comparabil ca importanţă cu tratatul
de la Maastricht sau chiar cu tratatele fondatoare. Noul tratat prevede
o nouă întărire a rolului PE, care are
acum o pondere decizională la nivelul Uniunii echivalentă cu cea a
Consiliului. De asemenea, parlamentele naţionale pot supraveghea
mai îndeaproape Comisia şi o pot
sancţiona în cazul în care consideră
că şi-a depăşit competenţele încălcând principiul subsidiarităţii. Deficitul democratic este încă o dată
combătut printr-o măsură care prevede iniţiative legislative propuse
direct de către cetăţenii europeni,
condiţia fiind aceea de a aduna
minim un milion de semnături la
nivelul UE. Tot în aceeaşi logică,
apare oficial funcţia de preşedinte al
Consiliului European (informal,
funcţia exista încă din 1975), încor-
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porat acum în tratat. Mandatul său
este de doi ani şi jumătate cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură
dată. Partidul care obţine cel mai
mare număr de locuri în PE poate
propune preşedintele Consiliului
European21. Pentru prima oară,
apare explicit prevederea că orice
stat membru se poate retrage, dacă
doreşte, din Comunitate. Creşte
ponderea populaţiei în ceea ce
priveşte luarea deciziilor importante
prin introducerea aşa numitei „duble
majorităţi”: 65% dintre cetăţenii
europeni şi 55% dintre state reprezintă pragul minimal care trebuie
atins pentru luarea hotărârilor cruciale. Sunt încă o dată afirmate
drepturile cetăţeneşti, subîntinse de
valori comune, iluministe în esenţă.
O inovaţie capitală o reprezintă întemeierea Serviciului European de
Acţiune Externă, condus de un Înalt
Reprezentant al UE, care oferă o
nouă coerenţă PESC şi conferă practic o singură voce Comunităţii în
relaţiile internaţionale. În sfârşit, întreaga Uniune are acum o singură
personalitate legală, putând acţiona
deci mult mai închegat şi sistematic
în plan extern22.
Dacă în tratatul de la Maastricht
pilonii II şi III funcţionau în regim
interguvernamental, tratatul de la
Amsterdam încercând, fără succes,
extinderea comunitarizării înspre pilonul III, tratatul de la Lisabona prevede foarte clar avansul comunitarizării în pilonul II. Europenizarea
este mai puternică decât a fost
vreodată, fapt care unora li se pare,
fără a fi eurosceptici, regretabil23.
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Dar ce se înţelege până la urmă prin
europenizare? Nimic altceva decât
„dialectica suveranităţilor” despre
care discutam la început. Sau, altfel
formulat, procesul prin care statele
membre se adaptează (sau încearcă
să mimeze adaptarea) la deciziile
instituţiilor europene şi formulează
la rândul lor răspunsuri de care
Bruxelles-ul trebuie, sau ar trebui,
să ţină cont24.
Marele impediment în avansul
construcţiei europene este că această
dialectică a suveranităţilor a devenit,
în ciuda prevederilor tratatului de la
Lisabona, tot mai asimetrică. Altfel
spus, funcţionează mai degrabă de
sus în jos decât de jos în sus. Având
tendinţa să evalueze problemele în
termeni tehnocratici, adică urmărind
aproape exclusiv eficienţa şi raportul costuri-beneficii, Bruxelul este
înclinat să excludă chestiunile care
nu pot fi formulate prin binomul
profit-pierderi25. Criza economică a
contribuit din plin la acest deznodământ. Dar nu trebuie uitată nici
insistenţa cu care se luptă împotriva
inflaţiei începând cu AUE, trecând
prin tratatele de la Maastricht şi
Lisabona şi ajungând în prezent.
Obiectivul în sine este lăudabil, dar
consecinţele sale sociale pot lăsa de
dorit. Inflaţie mică înseamnă reticenţă în a tipări bani, din cauza
devalorizării acestora. Dar o devalorizare monetară ţinută sub control
înseamnă şi salarii mai mari, şi
impulsionarea consumului, şi facilitarea plătirii datoriilor, şi încurajarea
investiţiilor creatoare de locuri de
muncă. Cetăţenii au de câştigat. În
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contrapartidă, inflaţia redusă sau
aproape inexistentă înseamnă o monedă puternică, preţuri stabile, păstrarea valorii investiţiilor. Pentru elitele economice. Pentru cetăţeni,
inflaţia redusă înseamnă însă şomaj,
rate mai dificil de achitat şi, în general, un nivel de trai mai scăzut.
Mă refer la economiile dezvoltate
din vestul continentului; în est se
întâmplă deseori, cum este cazul
României, să avem de-a face şi cu
inflaţie, şi cu şomaj, dar asta deoarece România şi economiile esteuropene în general sunt mai slabe,
mai puţin productive în raport cu
cele vestice (nici nu ar putea fi
altfel) şi trebuie să compenseze
această lipsă printr-un surplus de
monedă care să încurajeze, pe cât
posibil, consumul.
Nu am făcut decât să evoc, pe
scurt, virtuţile modelului keynesian,
pe care Europa l-a pus în practică
până prin anii 1970, dar care a lăsat
uterior locul neoliberalismului de
factură americană. Economia stagna, construcţia europeană la fel, a
fost argumentul adus în sprijinul
noii orientări. Într-adevăr, mediul de
afaceri nu prosperase pe cât şi-ar fi
dorit. O face în schimb acum, dar
lăsând tot mai în urmă societăţile26.
Din acest motiv aforma Paul
Magnette că UE funcţionează astăzi
în primul rând în beneficiul pieţelor,
şi de abia în al doilea rând pentru
cetăţeni. Nivelele relativ scăzute ale
încrederii în UE, calculate prin intermediul Eurobarometrului, confirmă acest fapt. Iar Germania, cea
care se opune cel mai vehement

devalorizării monedei euro deoarece
i-ar afecta câştigurile la export, contribuie la perpetuarea şi la potenţarea acestei situaţii.
Numai reîntorcându-se la modelul social în urma căruia a câştigat
încrederea cetăţenilor şi prestigiu
internaţional va putea Comunitatea
să îşi restaureze pe deplin legitimitatea. Şi avansând spre o formă politică tot mai federală, dar un federalism care să nu fie utilizat ca
umbrelă pentru impunerea unor
interese naţionale în detrimentul celor comunitare, ci unul în care tensiunea fertilă naţional-supranaţional
să poată fi echilibrată într-o manieră
cât mai avantajoasă pentru ambele
părţi27. O „federaţie de state”, nu un
stat federal, pentru a îl cita încă o
dată pe Paul Magnette28, care la
rândul său îl invocă pe Immanuel
Kant şi republicanismul teoretizat
de acesta, bazat pe divizarea puterilor în stat şi pe moralitate politică
şi virtute cetăţenească, ingrediente
indispensabile „păcii eterne”29 încarnată astăzi sub forma Europei
comunitare.
Da, Kant a avut o capacitate de
predicţie aproape unimitoare în ceea
ce priveşte devenirea politică a
bătrânului continent. Dar nu a fost
unicul (deşi rămâne cel mai citat)
filosof care a tratat subiectul. Şi
Hegel scria că „Naţiunile europene
constituie, potrivit principiului general al legislaţiei lor, al moravurilor, al culturii lor, o familie, şi astfel conduita juridică internaţională
se modifică în sensul acesta, chiar
dacă vătămarea reciprocă este
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regula”30. Hegel este considerat de
obicei un pesimist în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, deoarece insistă asupra inevitabilităţii
războiului: „vătămarea reciprocă
este regula”. Numai că, dacă îi
analizăm filosofia în ansamblu, un
efort mai mare decât colectarea de
citate disparate, observăm că poate
fi considerat la rândul său un
precursor intelectual al construcţiei
europene. Da, „vătămarea reciprocă
este regula”, dar să nu uităm că şi
„conduita juridică internaţională se
modifică” pentru a instituţionaliza
cât mai adecvat raporturile „familiale” ale naţiunilor europene. Iar
rezultatul a modificat premisa iniţială, aceea inerentei conflictualităţi
inter-statale. Războiul, am putea
încerca să continuăm raţionamentul,
ca negaţie a statului (deşi Hegel
găseşte şi aspecte pozitive ale războaielor, cum ar fi capacitatea de a
întări coeziunea statelor – aceasta
fiind însă o discuţie separată), este
la rândul său negat de un drept
internaţional superior, cel comunitar. Iar negarea negaţiei este tocmai
dialectica la care am făcut referire în
paginile de mai sus. Conceptul îi
aparţine.
La final, nu putem decât spera că
europenizarea ca „dialectică a suveranităţilor”, dar şi ca relaţie între
instituţiile comunitare şi cetăţean, va
cunoaşte un grad de reciprocitate
mai mare decât în prezent. Dacă ar
fi să îl credem pe Hegel, acesta va fi
rezultatul final: pasiunile, interesele,
conflictele, toate contribuie în timp
la edificarea unei societăţi mai civi-
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lizate, mai conformă cu propriile
filosofii, mai puţin arbitrară.
„Construcţia unei case este mai întâi
un scop lăuntric, o intenţie. Acestuia
îi stau în faţă ca mijloace felurite
elemente, iar ca materiale: fierul,
lemnul, piatra. Elementele sunt folosite pentru prelucrarea materialului:
focul pentru a topi fierul, aerul
pentru a încinge focul, apa ca să
pună roatele în mişcare pentru
tăierea lemnului etc. Rezultatul este
că aerul, care a fost de ajutor, este
stăvilit de casă, cum la fel sunt
stăvilite şi şuvoaiele de apă ale ploii,
ca şi primejdia focului, în măsura în
care rezistă la incendiu. Pietrele şi
grinzile se supun legii gravitaţiei,
ele trag în jos, spre adânc, dar cu ele
se construiesc pereţi ce se ridică în
sus. Astfel, elementele sunt folosite
potrivit naturii lor, contribuind la
obţinerea unui rezultat prin care li se
pun limite. La fel se satisfac şi pasiunile, realizându-se atât pe ele, cât
şi scopurile lor, potrivit determinării
lor naturale, ele contribuie la crearea
edificiului societăţii omeneşti, dând
prin aceasta dreptului şi ordinii
puterea împotriva lor însele”31.
Dar civismul este incomplet dacă
se bazează doar pe speranţă. Sau pe
răbdare. Cetăţenii europeni s-ar
putea să nu aibă atâta speranţă şi
atâta răbdare. Şi să se implice mai
mult în viaţa polis-ului european
pentru a îl transforma pe cât posibil
în conformitate cu aspiraţiile lor.
Polisul supranaţional şi cetăţenii
europeni, amintind oarecum de
comunitatea politică şi de cetăţenia
romană32. Două părţi care reuşesc
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sau eşuează numai împreună. Este
timpul să renunţăm la presupusa
contradicţie dintre Europa competitivă (a elitelor) şi Europa socială (a
cetăţenilor). O Europă competitivă

din punct de vedere al pieţelor, care
nu face decât să accentueze precaritatea şi excluziunea socială, nu
va fi competitivă pentru mult timp.
Nici democratică. Nici europeană.
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Cultural imperialism or ”soft imperial power” in the XXIst
century global order1
(Imperialismul cultural sau „puterea imperială soft” în
ordinea globală a secolului XXI)
Mădălina Virginia ANTONESCU
Abstract. Although some of the authors of the relevant literature believe that the
phrase “cultural imperialism” is a subtle, “soft” form of domination, which does
not involve an open, visible or military political control (in realistic terms), other
scholars maintain that this is one of the methods most commonly used by
imperial policy in today’s globalist age. The connection of this term with
paradigms such as “the clash of civilisations”, “the end of history” or “complex
interdependencies” provides a multi-layered perspective on the postmodern
world at the beginning of 21st century, a world where soft power is exercised at
global, regional, transnational or infra-local level, within an economic, social
and cultural framework that has not yet been regulated as such by the classical
institutions of the Westphalian order.
Keywords: cultural imperialism, cultural imperial power, globalisation, culture,
the end of history, the postmodern world.

A definition of “soft
imperialism”
The concept of “imperialism”,
which comes from the Latin word
imperium, according to certain
authors, regards “a hegemonic
relation between a state and other
states, nations or peoples subordinate to its control”, as well as a
policy consisting of “a deliberate
projection of a state’s power beyond
the area of its initial jurisdiction
with the object of forming one
coherent political and administrative
unit under the control of the
194

hegemony1”. The above-mentioned
meaning is a classical one, in our
opinion, since it relates to actors
already considered “classical”, if not
overwhelmed2 by the various multiconnected realities, with a plurality
of actors and relations in today’s
global world.
From the classical perspective (if
we consider it in relation to the
current globalist order), cultural
imperialism becomes a systematic
policy pursued by traditional actors
for the classical international
system (modern, based on states,
Westphalian
order):
nations,
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peoples, states, in the relations
between them.
In line with this classical
meaning, cultural imperialism could
be defined as that policy of
domination, by which a classical
actor
(state,
nation, people)
deliberately projects its power (here,
a soft, cultural power) beyond its
jurisdiction (hence the implicit
reference to the Westphalian legal
concept of the ”sovereign state”,
”the sovereign nation”, situated
within boundaries clearly delimited
from each other, between which
interconnections,
flows
and
exchanges are not conceived but
which, due to their amplitude,
diversity, speed and multitude,
constitute the essence of today’s
globalist world3).
The third part of the classical
definition of “cultural imperialism”,
within
the
above-mentioned
meaning, requires first of all that the
deliberate projection of soft
(cultural) power by the classical
actor (state, nation, people) be
exercised “beyond the limits of its
jurisdiction” (a Westphalian legal
meaning, which refers to a world
ordered according to the principles
of international law enshrined by
the United Nations Legal Order)
and, secondly, that its object be “[to
form] one coherent political and
administrative unit under the control
of the hegemonic actor” (another
implicit reference to the realist
paradigm, of the existence of an
anarchic world where the creation of
empires, following the exercise of

power by a hegemonic actor, is a
natural, inevitable phenomenon).
But, in the case of cultural
imperialism, the power exercised by
the hegemonic actor is not a hard
(military, political) one, but a soft
one (by the use of the generic term
“culture4”). In relation to the reality
of this phenomenon and the 21st
century globalist world, the term
“culture” would rather refer to the
meaning used by Keohane and Nye
concerning “complex interdependencies” (namely to the creation,
acceptance, imposition, acknowledgment by a hegemonic actor who can also be a classical or a
globalist actor, a Westphalian or a
postmodern actor, a group of states
or a single state, a civilisation or
even international5 organisations –
of a set of procedures, rules,
institutions, perspectives on a
certain issue of global, regional or
local interest for certain types of
activities, by which the hegemonic
actor regulates and controls both
classical (interstate) relations and
globalist (transnational) relations.
These arrangements are called
by
“international
regimes”6
Keohane and Nye.
Beyond the two main approaches
in international relations on the
concept of “imperialism” (the
Marxist-Leninist approach, which
focuses on the connection between
capitalism and imperialism, and the
approach of the Realist School,
which considers imperialism to be
“an inevitable consequence of the
anarchic, multi-state environment”),
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within the contemporary meaning
the term generally refers to “any
form of sustained domination by
one group over another7”. This is a
departure from the perspective of
the traditional approach, which
considers state actors to be the only
ones able to exercise a form of
imperialism (either hard or soft).
According to certain authors of the
relevant literature, the consequence
of an insufficient theoretical
approach of this new meaning of the
“soft imperialism” (here, cultural)
would be8 that “this term is now a
political slogan so vague and wideranging that it is devoid of any
practical or theoretical utility in the
study of international affairs”.
Nevertheless, it is acknowledged
that cultural imperialism is used to
describe “more subtle forms of
relationship that do not involve overt
political control9” (soft).
According to other opinions,
imperialism is defined as “that
policy pursued by a state in order to
gain a direct control over foreign
economic, physical and cultural
resources10”. Therefore, it is
acknowledged
that
cultural
imperialism (the one exercised over
foreign physical and cultural
resources can be not only an
indirect/soft one, but also a direct
one – through political means
aiming to gain control over foreign
physical and cultural resources) At
the same time, in this opinion, a
distinction is made between
imperialism and hegemony, since
“imperialism radiates from a
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political centre rather than through
more diffuse forms of power”. In
the above-mentioned opinion, the
essence of imperialism, regardless
of its classification (formal or
informal) is “the extension of
sovereign forms of control over
foreign resources”. Nevertheless,
whether formal or informal, imperialism is a policy pursued by a
hegemonic actor or a group of great
powers to structure the international
system according to their strategic
projections and their specific
interests11 (which can pursue
common objectives, at a certain
moment in time). Thus, in a global
world, there can be certain periods
when the flows of information, but
also the lifestyle of a society,
including mental patterns and a
society’s scale of values (the
imperial one) are shaped and
disseminated globally by a single
centre of power. In this case,
globalisation receives a connotation
of imperial cultural policy specific
to this hegemonic actor12, becomes
a means to propagate its strategic
perspective on the world, on other
actors, on other centres of power, up
to influencing individuals’ daily
lives (having become planetary
citizens in a global village).
Having become a soft imperial
policy, pursued by a hegemonic actor
(or a superpower, during certain
periods of time), globalisation is no
longer the framework for an objective
technological and cultural phenomenon (in terms of the general level
of evolution of the human society,
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attained at the beginning of the 21st
century) and becomes a specific
instrument used to create cultural,
social, mental patterns of redefining the world, the role of the
human being in society, in relation
to himself/herself and to a scale of
values built and accredited by the
hegemonic actor, supported and
encouraged through a complex
system of institutions, bodies,
organisms, agencies, international
intergovernmental or non-governmental organisations, associations
and foundations. This network
encourages, acknowledges, disseminates, rewards the way of life, the
values, the mental, social and
cultural patterns representing the
essence of a soft imperial policy,
convenient for the interest of the
hegemonic actor and sanctions or
deters attitudes, behaviours, actions,
projects, objectives that are contrary
or alternative to the imperial project
of the hegemonic actor (form the
point of view of the cultural
dimension of “power”).
Therefore, “cultural imperialism” could be defined as a
systematic policy pursued by a
classical or postmodern centre of
power (state or non-state actor) of
domination, control and exploitation
of cultural resources, including
human resources, from a territory
which is not officially subject to its
jurisdiction.
Postmodern “cultural imperialism” (exercised in the 21st century’s
global world) is different in terms of
means,
intensity,
speed
of

dissemination and ability to selfsupport – after having been disseminated and implemented on other
peoples than the one of the imperial
centre of cultural power – from
other types of cultural imperialisms
throughout history (for instance, the
ones during the periods of European
colonialism). Although there were
colonial empires with a European
centre of power (Spain, Portugal,
the Netherlands, Great Britain,
France, etc.)13, which, in their time,
represented an image of the worldempire14 built on the idea of “the
civilising mission of the white man
in barbarian territories15” (key idea
and the imperial cultural objective
which justified the colonial policy
as such in relation to the
peripheries), it is only during the
Cold War (towards the end of the
20th century) that we can talk about
an
ideological
and
cultural
confrontation
between
two
civilisational blocs16: the TransAtlantic Empire and the Western
world, on the one hand, and the
Soviet Empire and the world
ordered around it, on the other,
confrontation which derived from
two distinct political systems,
proposing two distinct ways of
relating to man, to the world, the
functions of the State, to the
lifestyle, mental and social patterns
generated by the official ideology of
the imperial bloc and which, in turn,
generated prestige and legitimacy
for the political bloc in question).
The division of the international
system between two hegemonic
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actors generated at the time two
distinct soft (cultural) imperial
policies, which were exercised
within clearly delimited areas, each
creating its legitimacy and prestige
by opposition to the imperial
cultural policy of the other bloc
(through an imperial discourse
minimising and overtly challenging
it).

From the imperial confrontation
during the bipolar period to
“the end of history”
The paradigm “the end of
history” (used in the literature, also
containing a clear dimension of the
imperial cultural policy of a
hegemonic actor) derives precisely
from the observation of this fierce
fight between the two soft imperial
powers (the Soviet bloc and the
Western one during the Cold War),
each of them claiming its absolute
validity, supremacy over the other
and the fact that “it is the only one
holding the recipe for success” for a
global, general way of life
(claiming to express universality,
the empire’s projection of power at
global level).
“The end of history” becomes, in
the framework of the historical fight
between the two imperial cultural
powers, a tool for the dissemination
of the imperial prestige policy
pursued by one of the civilisational
blocs (the Western one) against the
other bloc (the Soviet one). This
paradigm, debated and advanced by
certain authors of the literature on
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international relations17, uses the
moment of implosion of the Soviet
Empire and fragmentation of its
civilisational bloc, an alternative to
the Western hegemonic actor (and
implicitly to the cultural perspective
on the world provided by it) in order
to globally disseminate the idea of
the supremacy of the Western model
for the organisation of the world and
of social relations, as compared to
the model provided by the Soviet
world (by “the rival imperial
world”).
Therefore”the end of history”
becomes a typical representation of
the manner in which an empire
relates to another empire and to the
global world. The global world
becomes a post-historical world in
the strategic discourse of power
made by the empire having survived
the battle between the two
civilisational blocs. This empire (the
Western
one)
continues
to
coherently maintain around it what
can be called “its imperial world”
(the subsystem organised around it,
controlled, dominated, influenced to
different extents by a single centre
of power) or “the Western
civilisational bloc” (with all its
allies that, although, from a
geopolitical perspective, do not
represent Western countries, given
the scope of political and military
alliances and the fact that they are
seen as Western allies, they too
become inherent parts of the
Western imperial world, they
perceive themselves and are
recognised by the hegemonic actor
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as “elements of the Western
imperial world”).
After the implosion of the Soviet
Empire, there was a fragmentation
of the civilisation bloc organised
around this hegemonic actor
(Russia), which has fuelled the
discourse on “the single, victorious
cultural power” of the civilisation
bloc having managed to maintain its
coherent, unitary status after this
moment
(dissolution
of
the
18
USSR/1991) . The Western empire
is not seen anymore as being simply
a surviving world, spared by the
implosion inherent to any empire;
its discourse has changed in terms
of imperial cultural power and
prestige: the moment of implosion
of the rival bloc becomes “an end of
history”, since it would be
impossible to add or change
something which proved to be “a
recipe for success” (the cultural
model of the Western empire, based
on the cult of individualism,
democracy, market economy, the
rule of law, the welfare state). By
intelligently using a historical
moment unfavourable to the other
hegemonic actor of a bilateral power
system, the Western empire
translates this historical moment
into terms of absolute imperial
power (as an empire having won a
victory, having triumphed through
its ideology, culture, set of values,
mentalities, beliefs, way of taking
action) and especially a universal
one.
Although a surviving empire (not
necessarily the winner, since it is

difficult to say if the implosion of
an empire – having reached the limit
of economic focus on supporting an
arms race, due to an empire’s
specific need to support its prestige
policy by all means and at all costs
– represents a real victory for the
rival empire, equally tired after this
hard power race), the Western
imperial world perceives itself in
terms of prestige, on which it
confers
absolutist,
universal
19
values . The consumer models of
the mass democracy (the ideology
of the Western imperial world) are
no longer models of a bipolar,
historical world belonging to the
past, remaining after an interimperial confrontation, but they
become models for success, gain an
absolutist and universal value
(proving their viability through their
survival after the collapse of the
rival civilisational bloc, they are
supposed to be cultural models
viable for all societies and cultural
areas of the globe). This way, an
imperial cultural model changes
into a principle of governance and
remodelling of societies, regardless
of their cultural area. “The end of
history” is not the end of bipolar
history, of the confrontation between
two imperial blocs organised around
two different centres of power (here,
an imperial cultural power), but
represents the end of any alternative
model to the supreme, absolute,
universally viable model (the
cultural model for the organisation
of the world, generated by the
Western imperial centre).
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The world becomes a global
village20 and this global village is no
longer divided into civilizational
blocs fighting for power (in cultural,
soft terms), but it is the world of the
winner, of the one who has declared
“the end of history”, of the bloc
having survived the bipolar cultural
confrontation. Thus, the global
world of the beginning of the 21st
century appears to be a nonconfrontational, non-dual, unified
world (according to the cultural
pattern – including the political
culture – accredited and supported
by the hegemonic actor), a
“universally valid” world, and
globalisation becomes, under the
circumstances of unipolarism, an
expression of the imperial cultural
power of the Western hegemonic
actor21. The end of bipolarism
results in the creation of an
international system ordered around
a single official, “politically correct”
ideology, against which anything
else becomes “barbarian, marginal,
challenging, worthless22”. It is the
world of an imperial cultural power,
developed
globally
by
a
23
superpower (here, in relation to the
peak times of the unipolar period),
to a level never attained before by
any hegemonic actor in an
international system.
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The post-historical world: a
single imperial cultural model
for the global village. The
micro-worlds. The upper world
and the lower worlds.
The end of history” is in fact
(interpreted in terms of the Western
hegemonic actor’s discourse of
cultural power) the world of a single
cultural model (including from a
political perspective) underlying the
entire international system, namely
“the civilised world” (the world
having a single centre of cultural
power, the Western-American one24).
This discourse of cultural power
does not allow any alternative or
challenge, precisely because it
claims it is based on the model
having won the bipolar confrontation,
automatically considered as a model
viable for all human societies,
regardless of the cultural area they
belong to. It is precisely here, in this
inflexibility (derived from any
empire’s need for stability, to
reorder the world according to its
cultural pattern and to protect it
from
rival
cultural
models,
translated into terms of an adverse,
distinct, challenging cultural power)
that lies the incongruence between
an imperial cultural power having
reached a position (unprecedented
in history) of “soft global imperial
power” (by transforming and
domesticating
globalisation, by
bringing this phenomenon in
appropriate shapes to express the
soft imperial power of the hegemonic actor) and postmodernism.
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The essence of the postmodern
(genuinely global) world lies in the
alternatives to any cultural or
mental patterns, as well as in the
ability to combine (often impossible
to conceive) the existing cultural
elements, without being able to
distinguish whether they belong to
the empire (therefore, they are “the
correct ones”) or they are generated
by chaotic and oppositional
peripheries.
The postmodern world is
continuously generating alternative
models to the single, imperial one,
since it is a world of cultural
relativity, of civilisational mixtures,
of fluidity and simultaneity, which
cannot be essentially controlled by
any empire. We could rather say
that, in reality, there are two types of
worlds25: one ordered according to
the strategic cultural vision of the
empire (“the official world” of the
countries organised around the
civic, political values of democracy,
the rule of law, the welfare state,
human rights, market economy – on
which the lifestyle, mental and
behaviour patterns of a society are
based, being generated by this type
of
political
and
economic
governance – and, on the other
hand, profound, chaotic worlds,
unordered by any hegemonic actor,
continuously
generated
by
postmodernism, worlds of complex
interdependencies, where there are
no hierarchies, but only mutual
influences between cultures).
Thus, we are witnessing the
parallel existence of two worlds: the

one on the surface, ordered by the
hegemonic actor of a unipolar
international cultural system around
its imperial values and structured
according to its interests and
objectives (for whose achievement
even
the
phenomenon
of
globalisation becomes a tool for the
dissemination of the imperial
cultural model – for example, we
can talk about a globalisation in the
American style) and the
real,
“underground worlds” (the ones
underneath the imperial shell) where
globalisation is acting either as a
phenomenon influencing all actors
without distinction (whether they
are imperial or not) or represents a
battle field between actors with
different degrees of cultural power,
for small sub-systemic orderings
(tolerated by the hegemonic actor of
the surface world) where different
cultural models are confronting,
where the imposition of different
discourses of cultural power is
attempted.
These “underground worlds”
can be regarded at the same time
from two different perspectives: as
chaotic worlds, never ordered by
any hegemonic actor, but tolerated
by the hegemonic actor of “the
upper world” (the official world,
structured around the hegemonic
actor’s discourse of cultural power,
which is not viably challenged,
since we are within the victorious
paradigm of “the end of history”,
therefore of the end of any ideology
challenging the imperial ideology26),
but also as worlds in which the
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realist paradigm operates at full
capacity: worlds of confrontation
between various cultural actors and
of the fight for power in regional
cultural subsystems, therefore, as
multipolar worlds, with different
regional centres of power, with
similar ambitions, objectives and
action capacities.
If, from the level of ”the upper
world”, of the “victorious, unique,
unrivalled” world, “the lower
worlds” are seen by the hegemonic
actor as worlds of chaos, where it
intervenes only on rare occasions,
selectively, prudently and driven by
strategic objectives (intervention
through instruments of a culturally
and politically justified power, such
as: human rights protection,
preventive action, humanitarian
intervention, providing assistance
for development, aid programmes
and funds for poor countries), “the
lower worlds” have their own rules
and development trends. “The lower
worlds” perceive themselves as
multipolar worlds, with a multitude
of hegemonic actors of subsystems,
each being in conflict of regional or
sub-regional, continental or transnational supremacy with the others.
These are worlds undergoing
complex processes, since they are
worlds generated by postmodern
globalisation; “the lower worlds”
are, therefore, worlds in which
subsystems coexist with transnational and infra-national or transregional networks controlled by a
myriad of informal actors; they are
both multipolar worlds (of state
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actors involved in relations of rediscussing power at regional level)
and trans-polar worlds (of complex
interdependencies, of miscellaneous
networks, actors and mixtures of
power, where the traditional poles
of power are permanently subject to
pressures of dislocation, dissolution,
reconfiguration.
Yet, the two worlds (“the upper
one” and “the lower one”) are not
deeply and definitively separated, as
they influence each other (state and
non-state actors from “the lower
world” can visibly challenge even
the hegemonic actor of the “upper
world”, which possesses means
specially created for interventions in
the “lower world”, including for
strategies to prevent its challenge27).
The phrases ”the upper world”
and ”the lower worlds” (or “microworlds”) do not have a pejorative
connotation, but they try to capture
a reality of the globalist world of
the beginning of the 21st century,
generated by the use by the
hegemonic actor having survived
the bipolar period of the paradigm
“the end of history”, in the sense of
the accreditation of its imperial
cultural model as the only viable
one (the perfect global city, the
civilised world, order par excellence
or Pax Americana, in other
designations). The paradigm “the
end of history” is subject to the
transformation of the global world
into a world based on a single
model of soft imperial power: the
one of the Western bloc, having
remained whole after the implosion
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of the Soviet Empire and the
disintegration of the oppositional
civilisational bloc ordered around it.
But it would be naïve to think that
the global world of the beginning of
the 21st century is a “uniform,
unitary, coherent world, completely
controlled” by its hegemonic actor
(of the unipolar international system
– that is post-historical, without any
opposing party – of the superpower).
This “upper world” (or “perfect
world”, where action is taken
according to the set of values, the
rules, procedures and institutions
operating in a symbolic, institutional,
bureaucratic and procedural system,
built and controlled by the Western
hegemonic actor) is simply the
surface of a vivid, agitated ocean, in
which “the lower worlds” are
permanently moving, developing,
under challenge and changing,
under the action of the forces of
globalisation. The hegemonic actor
of “the upper world” itself must
cope
with
the
shocks
of
globalisation, although it has built
dams in order to domesticate it, to
control it and to prevent from being
overwhelmed or wiped out by these
chaotic
and
terrible
forces,
generated by the phenomenon of
globalisation.
”The upper world” is an
“ordered, perfect” world, with a
system of organisation specially
designed to rein in these chaotic
forces of globalisation and to support
a post-historical international system.
But in the “lower worlds” these
forces of globalisation generate real

underground currents, making them
subject to a ceaseless transformation
and redefinition. They are worlds
where a myriad of actors of all
kinds, with multiple levels of
governance and with multiple
cultural and mental patterns take
action; these are worlds which
interact, overlap, generating new
cultural and behaviour models.
“The lower worlds” generate the
new system opponents and the new
forms of cultures, strategies, games
of
power,
worlds
moving
constantly, worlds of postmodern
fluidity, which no hegemonic actor
can control, domesticate or channel
in any way, according to its
purposes and vision.

Soft imperial power
According to certain opinions,
there would be a distinction between
the imperial power (or imperialism)
which would radiate from a political
centre (state, within the classical
meaning) and hegemony (which
would imply the existence of diffuse
and inter-connected forms of power
– especially informal ones, up to
and including the distinct category
of influence28). Imperialism, in the
age of globalisation, would be
replaced by a global hegemony, of a
superpower, also called a “market
civilisation or consumer culture”
serving the interests of a centre of
power (the US), but does not radiate
any longer from a political centre
(so that it can be considered an
imperial power in the proper sense),
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but it is related to a lifestyle
exercised globally, a global culture
with various actors. Nevertheless,
the above-mentioned opinion admits
that “cultural and informal forms of
power contribute to a structuring of
global economy according to a
pattern reflecting the interests of the
great powers” (therefore, these
forms are implicitly acknowledged
as instruments of the global
imperialism, also applicable in the
age of globalisation, regardless of
the interpretation given to the
concept of an actor exercising “great
powers”, namely global or state
actors
within
the
classical,
Westphalian meaning of the term).
One of the various theoreticians
of the concept of “imperialism” in
international relations is Edward
Said29, who brings a new
perspective on the definition of this
term in its relation with mentalities,
the discourse of power, the culture
and cultural identities. This author
brings the term “imperialism” in the
realm of studies on culture and
mentalities, explaining how they
change into a discourse of power,
used to justify the policies of
domination, control and economic
exploitation pursued by the great
powers over countries reduced to
the status of periphery (including as
self-perception).
Said thinks that many types of
informal imperialist activities are
systematically built on the idea of
creating cultural identities (rather a
deformation of the periphery’s
cultural identity, so that it can be
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subject to the discourse of
winner/civiliser,
a hierarchical
discourse of the power of the
metropolis). Thus, when referring to
the historical forms of cultural
imperialism, Said points out that
they focus on the idea of the
superiority
of
white
men’s
civilisation in relation to other
forms of civilisations (the oriental
one, in the case studied by the
author), ordered in a hierarchical,
dualist model, namely the Westernmetropolitan-superior one and the
Eastern-peripheral-inferior one.
Said argues that Western
imperial powers have systematically
built a discourse of power in order
to justify their imperialist policy,
based on the accreditation of an
“inferior, barbarian foreigner” in
opposition with the Western
(imperial)
“civilised
world”.
Historically speaking, imperialism
has an informal essence of
discriminatory mentality, organised
around the idea of the superiority of
the European civilisation compared
to any other civilisation. This
implicitly justifies an imperial policy
of Westerners, which they do not
consider to be a discriminatory,
exploitative, unjust one, but, on the
contrary, as a “civilising mission”,
as a “burden/task/obligation of the
Western
civilisation
to
order/civilise/domesticate
a
barbarian area of the world and to
rebuild it around Western mental
patterns on the world”.
We can talk about the imposition
of the Western perspective on the
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world and on man, starting from a
series of metropolitan areas (cultural
centres for the dissemination of
cultural imperialism) towards the
peripheries (or “barbarian areas”
that need to be culturally reordered
around
Western
values
and
according to the Western perception
of the world, without losing its
status of periphery, that is of
“culturally inferior area” through
this re-ordering or domestication).
“The other” is ‘the barbarian, the
exotic, the marginal”, “the one
belonging to and emanating an
inferior culture compared to the one
of the great powers” (at the same
time, there is built an accreditation
of the idea of the intrinsic
superiority of the culture of imperial
peoples in relation to the ones of
peripheral peoples).
Nowadays, starting from the
understanding of historical forms of
cultural imperialism, certain people
tend to think that globalisation itself
is “a process of Americanisation”
(that is global imperialism in a
phase of global expansion), to the
benefit of the American State and
Moreover,
one
corporations30.
should bear in mind the neo-liberal
discourse, which focuses on the
concept of “global governance”31, in
which the imperialist global
interests of a hegemonic actor, in
the globalist age, are promoted
through tools specific to an imperial
cultural
power
(humanitarian
intervention,
democratisation,
expansion of the welfare state),
having become popular causes and

assumed by the global civil
society32.
The creation of a specific
cultural identity, progressively,
deliberately, for the global society,
according to the strategic interests
of a global hegemonic actor,
becomes a form of soft power and is
associated with cultural imperialism, in as much as its objective is to
challenge, remove, replace other
cultural identity projects proposed
by other centres of power as
alternatives to the model of the
hegemonic actor.

Cultural globalisation – a soft
imperial power at global level?
The definitions of globalisation
are numerous and they express a
multitude of perspectives33 on this
phenomenon, associated with the
current age by the vast majority of
the authors of the relevant literature
(“the most pressing issue of our
time” – Stiglitz, 2003). The
literature insists on the distinction
between globalisation (which has a
transnational nature, belonging to a
post-Westphalian
logic)
and
internationalisation (inter-relations
between states, according to the
rules typical to Westphalian world,
in which the state is the main and
sovereign actor). The essence of
globalisation is one based rather on
“multiple interdependencies making
up a super-network” (Nye, 2003),
on “an interconnection of political
and social units all over the world”
(Holsti, 1992) or on “a process of
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disconnecting social relations in the
traditional political (state-nation)
framework and territorial geography
and their unification in a supersystem of social relations at global
level” (the global village, the
planetary citizen)34.
Currently, there is a dispute
between the realist perspective on
globalisation (considered to be a
stage of development which does
not have any impact on the
traditional international system, in
which states remain the main actors,
maintain their sovereignty and
continue to
compete with one
another) and, on the other hand, the
idealist perspective (in which
globalism is the last phase of the
development of the international
system, the states are no longer
relevant, non-state actors in the
system are proliferating and the
international system itself is
changing due to the ever growing
interconnections between societies
and cultures in general)35.
But cultural globalisation is an
insufficiently analysed concept (in
favour of doctrinal approaches on
economic, communication, technological dimensions of globalisation)
or often regarded from a simplifying
or unilateral perspective (globalisation as an expression of the power
of a hegemonic actor of an
international system having arrived
at its peak time).
Cultural globalisation is not,
however, a phenomenon specific to
the Postmodern Age, at the
beginning of the 21st century; within
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its meaning of “a series of transregional, trans-civilisational and
trans-continental cultural flows and
institutions36”, this concept also has
a historical dimension (global
religions, the cultures of imperial
elites), closely connected to the
expansion of empires. However,
global cultural flows in our age are
generated by new communication
technologies, the emergence of the
media international corporations,
which exceed in intensity, scope,
diversity and speed the global
cultural flows in the previous ages.
Cultural globalisation involves a
shifting of people, objects, ideas,
meanings, information beyond the
traditional borders of States,
therefore its essence is a
postmodern, post-Westphalian one.
These flows contribute to the
creation and strengthening of
patterns of uniform cultural beliefs,
mentalities, attitudes, behaviours
(shared by the most diverse societies
from the point of view of their
historical, traditional cultures),
which form a culture superposed
over traditional cultural identities
(which they do not visibly
challenge). This developing global
cultural super-identity is regarded
by some as the result of an objective
process of evolution of the society
towards higher standards of
development and progress (the
adoption at global level of common
civic and political values, but also of
a consumerist, materialistic lifestyle,
shaped under the influence of nonstate actors, such as transnational or
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media corporations). Others consider it to be the result of a
conscious process of the global
dissemination of the set of values
and cultural patterns specific to the
hegemonic actor of an international
system in the stage of cultural
unipolarism (expressing an imperial
cultural power able to distribute
itself evenly in this system and to
strengthen
itself
by
using
globalisation as a soft weapon to
impose its goals).
We think that this latter point of
view is the realist one, since the
hegemonic actor will be identified
with a state (classical actor) in a
global position of domination
(unprecedented) over the international (inter-state) system. Although
subject to the pressure of globalisation, this system is far from
disappearing in favour of other
models of exercising power; on the
contrary, there is a fierce
competition between states not only
in terms of hard power, but
especially in terms of soft power
(here, cultural).
Similarly to other historical
periods, but o a different scale,
cultural globalisation becomes an
instrument used by the hegemonic
actor to project its power at a
distance and to create its own vision
of a civilised world, of an ordered
world, beyond which it only sees
imperfect,
chaotic,
barbarian
worlds, failed states or grey zones
(nobody's land). The flows of ideas,
signs, messages, information, but
also of people (cultural senders and

receivers) and of objects (with
cultural meanings) are (considering
globalisation to be a form of
projecting a soft imperial power)
manipulated or even controlled by
the hegemonic actor through a
global supra-network of institutions
for the reception, storage and
transmission of information, of the
most diverse state and non-state
actors, all being regarded as
elements of this imperial strategy of
projecting the imperial cultural
power (deriving from a single
political centre) at global level.
Cultural imperialism can be
imposed both directly, in a political
and military manner (for example,
by colonising the peripheries;
through the forced assimilation of
the conquered population; by
destroying its culture through
violent forms of manifestation –
burning its symbols and writings
which are defining for the type of
culture in question, banishing the
intellectual elite, destroying or
abandoning monuments, museums
and libraries in a periphery), but
also indirectly, non-violently (by
cultivating an attitude consisting of
minimising, flouting, ridiculing, reconstructing the cultural expression
specific to a conquered people or
putting it under ban, and legally, by
introducing imperial rules in the
periphery or by de facto comparing
the indigenous elites against the
metropolitan culture, considered to
be the “model of success”, by
educating the peripheral population
and the indigenous elites in the
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spirit of the imperial culture,
including by using the media
corporations, by the setting up and
financing, by the metropolis, of
education establishments in the
peripheries, by granting scholarships, awards, sponsorships in the
field of culture and scientific
research, etc).
The control or manipulation of
the flows generated by globalisation
in the Postmodern Age require
expensive
efforts,
generating,
between the hegemonic actor and its
opponents (inevitable in any
international system) a kind of race
for information, for creating
symbols and messages necessary for
the policy of regional or global
power or of projecting and protecting the national interest of a
state. Due to the cultural globalisation translated in terms of projection of power, discourse of
power, information attack/protection,
new types of conflicts (information
war37, clash of civilisations38)
emerge, pursuing the realist
paradigm in other terms and with
other actors (civilisations39, instead
of states or groups of states).
Unlike other forms of globalisation throughout history, contemporary cultural globalisation is
distinguished by certain features:
the emergence and proliferation of
transnational corporations from the
industry of culture (including the
media) as non-state actors competing with the nation-state, as well
as the increase of their role at global
scale in producing and disse-
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minating goods and information,
ideas and symbols making up the
backbone of a lifestyle specific to
corporations (consumerism), but
also in the creation and possession
of infrastructure and organisations
for the production and distribution
of cultural goods; the affirmation of
Western popular culture and the
communication between the various
business environments; an increase
in the intensity, speed, volume of
cultural exchanges and, together
with them, of all types of
communications; the emergence of
new global structures which encourage complex cultural interactions40.
In the global world of the 21st
century, cultural isolation has
become impossible (Dasmann,
1988)41, since today's world,
according to the contemporary
globalist perspective, is conceived
as a community organised around a
set of values, idea, symbols, key
cultural objects which can make up
a supra-culture, common to all
societies belonging to distinct
civilisational areas.
Cultural imperialism at global
level emerges when, in a certain
civilisation area (for example, the
West) learns how to order, control
and manipulate, in its strategic
interest (as a core made up of
several cultural centres of power,
attached to the idea of a “Western
civilisation”), the global cultural
flows (human resources, know-how,
exchange of ideas, cultural goods,
messages, symbols), dominating
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what can be called “global cultural
markets”, in the global consumerist
language. Also in the contemporary
world, cultural flows continue to
radiate from the imperial cultural
centres of power in the Western
area42 (imposing the type of global
supra-culture and is identified or
claims to be identified with the
phenomenon
of
globalisation,
changing it into a tool of cultural
imperialism)
towards
other
civilisational areas of the globe.
According to the literature on
globalisation, in the world of the
21st century, global flows continue
to be generated (the function of
“beacon of civilisation” of a soft
imperial cultural power) and
controlled or manipulated (the
function of active intervention and
control over global cultural flows of
imperial cultural power) by
transatlantic (Western) centres of
power and by their institutions and
organisations (universities, individual opinion formers, media
corporations, the film and music
industries, etc.). The relevant
literature admits that, within the
Western civilisational area, the
balance of the imperial cultural
power has tilted from the EuropeanWestern core of power (Great
Britain, France and Germany) to the
American core of power, thus
creating a global American pattern
of cultural globalisation. Nevertheless, experts in global culture
warn that this phenomenon must not
be reduced to the imperial cultural
pattern, as, it coexists and even

intertwines
(mutual
cultural
influences) with cultural flows
radiating from other civilisational
areas and integrating into the great
current of cultural globalisation
(the music, food, ideas, beliefs,
literature, lifestyle from the East and
South are also progressively
permeating the Western cultures),
creating
new
directions
of
intermixing
and
of
cultural
fracture43.

The
current
international
prohibition of any form of
imperialism
At the level of the international
legal order, there are a series of
international documents with a
universal value, enshrining a
general and clear legal regime
prohibiting any form of imperialism
(including the cultural one).
Thus, Chapter I Article 2 of the
UN Charter enshrines the principle
of the sovereign equality of all
states, which implies a legal
obligation for state actors to refrain
from exercising any type of policies
of domination or control over other
members (nation states), therefore
including soft policies (cultural or
economic domination). Another soft
legal obligation, which, in the 21st
century can be read as a legal,
universally valid, guarantee against
cultural imperialism, is also the one
derived from the principle of
international law laid down in
Article 2 point 2 (the obligation to
fulfil in good faith the obligations
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assumed by the UN Members States
according to the UN Charter).
Also, in the Preamble of the
United Nations General Assembly
Resolution 2131 (XX), adopted on
21 December 1965 (Declaration on
the Inadmissibility of Intervention
in the Domestic Affairs of States
and the Protection of Their
Independence and Sovereignty), the
UN General Assembly refers to
hard and soft forms of exercising
imperial power on nation-states,
listing them: “armed intervention
and all other forms of (direct or
indirect) interference or attempted
threats against the personality of the
States or against its political,
economic and cultural elements”.
From this perspective, cultural
imperialism (although it is not
expressly mentioned) is included in
the category “forms of indirect
interference” able to affect the
sovereignty and political independence of a state (being thus in
contradiction with the essence of the
principle of equal rights of peoples
and their right to self-determination,
including peoples’ right to freely
pursue their economic, social and
cultural
development”.
This
Declaration condemns all forms,
both hard and soft, of domination,
control and imperialism (paragraphs
144 and 245).
Nevertheless, the approach of
cultural imperialism (together with
other forms of direct and indirect
interference on a UN Member State)
is a traditional (Westphalian) one,
imposing these obligations to refrain
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only on state actors (without
witnessing, at the beginning of the
21st century, a significant, relevant
extension of the legal addressees of
these obligations), although international public law begins to face
more and more limitations (and
implicitly to be ineffective), given
the
confrontation
with
the
phenomenon of globalisation (here,
cultural) and with the increasingly
growing role (and unregulated
internationally at the same level as
states) of non-state actors (for
example, transnational corporations
in the field of producing and
disseminating
cultural
goods,
especially the media transnational
corporations).
Moreover, an attitude destined to
deter practices of “soft imperial
policy” (of cultural imperialism) is
also present in the Declaration
adopted by the General Conference
of the United Nations on the
Principles of International Cultural
Co-operation (4 November 1966, in
Paris): Article IV (the aim of
international cultural co-operation
is, inter alia, to contribute to the
application of the principles set out
in the United Nations Declarations,
recalled in the Preamble of this
Declaration); the principle of mutual
benefit, enshrined in Article VIII
(cultural co-operation shall be
carried on for the mutual benefit of
all the nations practicing it); Article
XI (in their cultural relations, states
have the obligation to bear in mind
the principles of the United Nations,
making direct reference to the
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principle of sovereign equality of
States and to the obligation to
refrain from any intervention in
matters which are essentially within
the domestic jurisdiction of a State).
This latter article is an implicit
prohibition of practices of cultural
imperialism in inter-state relations
(in a world based on the
Westphalian principles enshrined in
the UN Charter, but which,
unfortunately, do not have the
relevance required in a world of
globalisation, dominated by nonstate actors competing with the
nation-state
and
improperly
regulated).
Similarly, in the Preamble of the
Declaration on the Inadmissibility
of the Policy of Hegemonism in
International Relations (United
National
General
Assembly
Resolution 34/103, adopted on 14
December 1979), a legal definition
of imperialism is mentioned
together with other legal concepts
(regarded as “forces seeking to
perpetuate unequal relations and
privileges acquired by force and are,
therefore, different manifestations
of the policy and practice of
hegemonism”). Furthermore, it is
enshrined a resolute condemnation
(therefore, the legal prohibition to
exercise imperialism in all its forms
is introduced) of hegemonism
(whose form, among others, is taken
by imperialism), defined as “a form
of foreign aggression, occupation,
domination and interference, as well
as the creation of spheres of
influence and the division of the

world into antagonistic political and
military blocs”. The Declaration
rejects “all forms of domination,
subjugation, interference or intervention and all forms of pressure,
whether
political,
ideological,
economic, military or cultural, in
international relations”. Therefore,
we are dealing with a general,
flexible legal framework, with a
broad legal meaning of the term
“hegemonism”, which includes
cultural imperialism (the soft form
of imperialism).
The same flexible legal framework (implicitly including new
prohibitions on cultural imperialism) is also present in Article 1
of the Declaration on the
Inadmissibility of Intervention and
Interference in the Internal Affairs
of States (United Nations General
Assembly
Resolution
36/103,
adopted on 9 December 1981),
which enshrines the prohibition (for
states and groups of states) to
intervene or interfere in any way
and for any reason whatsoever in
the internal or external affairs of
other States. At the same time, the
Declaration provides that the legal
content of the principle of nonintervention and non-interference in
the internal and external affairs of
States includes, inter alia, “national
identity and cultural heritage of
their peoples”, “the sovereign and
inalienable right of a State freely to
determine its own political,
economic, cultural and social
system (…) in accordance with the
will of its people, without outside
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intervention, interference, subversion, coercion or threat in any
form whatsoever”, as well as “the
right of States and peoples to have
free access to information and to
develop fully, without interference,
their system of information and
mass media and to use their
information media in order to
promote their political, social,
economic and cultural interests and
aspirations, based, inter alia, on the
relevant articles of the Universal
Declaration of Human Rights and
the principles of the new
international information order”.
As regards the legal concept of
“new international information
order”, we should not fall into the
error of thinking that it is an express
reference to the global order
(generated by the cultural globalisation of the 21st century); on the
contrary, it is a phrase specific to
the Westphalian world of states, an
order of states based on the
principles of the UN Charter.

Conclusions
From the legal approach on
cultural imperialism, in relation to
the globalist context specific to the
21st century, it results the existence
of an international legal framework
of general prohibition of any form
of imperialism in inter-state
relations, therefore a prohibition of
cultural imperialism. However, in
our opinion, this general prohibition
is not enough, having regard to the
scope of the development of the
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phenomenon of cultural globalisation, the proliferation of nonstate actors playing key roles in
directing, manipulating and controlling, but also in generating
cultural flows at global level, as
well the inability of states to adopt,
using the current legal framework,
effective regulations to protect the
principles of the UN Charter in their
spirit and letter. The Westphalian
international legal order is progressively separating from the
coexisting, unregulated order of
globalisation (here, cultural), dominated by complex interdependencies.
In this context, it is imperative to
adopt regulations appropriate for
the 21st century, which define
cultural globalisation, acknowledge
the role (beneficial or not) of nonstate actors and adopt disciplinary
measures if other states (among
non-state actors) or even non-state
actors adopt practices specific to
cultural imperialism (therefore
breaching the principles of the UN
Charter and generating the use of
global cultural flows with the
purpose to exercise a cultural
domination, subjugation, oppression, a transformation into “cultural
peripheries” of other states,
affecting their sovereignty and their
right to determine their own cultural
development and identity). These
new international legal rules should
include an international document
providing a broader definition of
the term “aggression”, in order to
include not only the prohibition of
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the hard forms of aggression
(Invasion of a State by the armed
forces of another State46), but also
the soft forms of aggression
(economic or cultural) currently

marking the “barbarian” global
world (unregulated at the level of
and according to the model of the
Westphalian order).
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International Economy and the
Possibilities
of
Governance),
translated by Laura Dragomir, Ed.
Trei, Bucureşti, pp. 39-43, 55, 361370.
Other authors talk about the ”worldsociety scene”, where they analyse
concepts such as: “the postWestphalian
world”,
“global
governance”, which results in an
extension of the scope of the
traditional concept of “international
relations”, adopting a concept
appropriate for the 21st century

5

global order: “the global politics”.
See Jean Jacques Roche, Relations
internationales, LGDJ, Paris, 2005,
pp. 227-228.
Among the numerous definitions of
culture, we mention a complex one,
which does not reduce culture to an
economic meaning (of cultural
goods, of cultural producers and
consumers), but one that considers
culture to be “a set of meanings,
values, immaterial non-objectified
or objectified rules, together with all
the vehicles that ensure its
dynamics, as well as all self-aware
individuals and all groups which
make up the social and cultural
world”. See Sorokin’s focus on the
dimension of “meaning”, without
which “the reality of culture
rebecomes
a
natural
fact”.
According to this opinion, “culture
forms human personality, through
behaviour and meaning”. According
to George Uscătescu, Ontologia
culturii (The Ontology of Culture),
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti,
1987,
pp.
67-68.
Sometimes, culture is brought to the
concrete, tangible level (in Hugues
de Varin’s opinion, “each object,
each gesture, any environment is the
representation of a culture”, or
refers to the object of analysis (“the
series of solutions found by man and
by the group to problems raised by
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their
natural
and
social
environment“). Within the economic
meaning, culture is a set of
phenomena expressed in figures,
which can be assessed in terms of
money, can be sold and bought,
preferring a designation of culture
through its material elements
(reducing culture to cultural
production, hence an overlapping
with the term “civilisation”). See
extensively Dumitru Zaiţ, „Cultură
şi specificitate culturală (Culture
and cultural specificity)”, in
Dumitru Zaiţ, editor, Management
intercultural. Valorizarea diferenţelor culturale (Intercultural Management. Capitalising on cultural
differences),
Ed.
Economică,
Bucureşti, 2002, pp. 77-78.
According to certain authors,
together with the world’s globalisation in a postmodern sense,
there has occurred a phenomenon of
shifting the power from states to
international organisations, having
become econocracies (part of the
decision on a certain issue – many
of them of global or regional interest
– is shifting towards the headquarters of supranational or
international bureaucracies all over
the world). According to another
interpretation
of
this
global
phenomenon, the power shift from
the national authorities to non-state
actors
(IGO
–
international
organisations) merely hides another
complex, subtle form of exercising
cultural
imperialism
by
a
superpower (the United States), as
“a hegemonic authority still
dominating international political
economy, through an alliance of
American governmental agencies
with the transnational economic
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7

8
9
10
11

12

13

class”. In other words, soft
imperialism (economic and cultural)
is exercised by a state (classical
actor) through non-state actors
(intergovernmental and non-governmental
international
organisations with global or regional
action and competencies) See Susan
Strange, op. cit., pp. 198-199.
Robert Keohane, Joseph S. Nye,
Power and Interdependence. World
Politics in Transition, Little, Brown
and Company, Boston, Toronto, s.a.,
p. 5.
Graham Evans, Jeffrey Newnham,
op. cit., p. 255.
Idem, p. 255.
Ibidem, p. 255.
Leonard Seabrooke, Imperialism,
from Encyclopedia of international
relations and global politics, ed. by
Martin Griffiths, Routledge, USA,
2005, pp. 398-399.
Vinay Kumar Malhotra, International
relations, Anmol Publications, New
Delhi, India, 1993, pp. 214-215,
where the author acknowledges the
existence of a cultural imperialism,
when he states that “the policy of
imperialism was also used to
disseminate a particular religion,
culture or ideology”, in order to
strengthen the national prestige and
the glory, or, from the perspective of
the Western colonial empires, to
“emancipate the yellow man from
Asia, the black man from Africa, the
least advantaged and poor”, in
respect of which “it is for the white
man to show the good things from
his religion and civilisation to the
retrograde peoples in Asia, Africa
and Latin America”.
Certain authors point out the fact
that, in the contemporary age of
cultural globalisation, the cultural
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14
15

power (as soft power) is related to
the idea of empire (referring to the
creation of infrastructures of cultural
production,
dissemination
and
reception and to the extent in which
cultural flows and processes are
institutionalised); this imperial
cultural power must be mobilised
and exercised with the help of and
through
organisations
and
institutions that create, disseminate,
reproduce and receive cultural
messages or practices. Cultural
imperialism includes
training
practices and policies in the spirit of
the imperial culture of indigenous
elites (in the peripheries) and the
setting up of education establishments
disseminating the imperial culture
towards the peripheries. See
extensively David Held, Anthony
McGrew, David Goldblatt, Jonathan
Perraton, Global Transformations.
Politics, Economics and Culture
(Transformări globale. Politică,
economie şi cultură, translated by
Ramona-Elena Lupaşcu, Adriana
Ştraub, Mihaela Bordea, AlinaMaria Turcu, Polirom, Iaşi, 2004,
p. 375).
Idem, pp. 380-381, 465-468.
The discourse on barbarity depends
on the ability of persuasion of any
empire regarding its civilising
mission, having as central function
the demarcation of imperial borders
as asymmetrical meeting area (the
cosmos delimited by the chaos; the
ordered, protected, secure world,
delimited by the chaotic, turbulent,
insecure world), but also a division
of the world between “subjects”
(“the imperial”) and “objects” (“the
non-imperial”), exceeding the scope
of a simple discourse of power,
bearing a meaning of legitimisation
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17

18

between the imperial subjects and
the others (barbarians). They should
let themselves be “de-barbarised”,
in order to earn their place into the
imperial
space
(therefore,
legitimacy). See Herfried Münkler,
Empires, translated by Patrick
Camiller, Polity, UK, 2008, pp. 96-97.
Culture is acknowledged by authors
that have studied the concept of
“empire” as being “one of the basic
instruments of the imperial domination”. See extensively Alejandro
Colás, Empire, Polity, UK, 2008,
pp. 117-122.
Hermann Kinder, Werner Hilgemann,
Atlas de istorie mondială. De la
Revoluţia Franceză până în prezent
(The Penguin Atlas of World
History.
From
the
French
Revolution
to
the
Present),
translated by Mihai Moroiu,
Enciclopedia Rao, Bucureşti, 2001,
pp. 505-506.
David
McLellan,
Ideologia
(Ideology), translated by Adriana
Bădescu, Ed. Du Style, Bucureşti,
1998, p. 103, referring to the famous
article of Francis Fukuyama, The
End of History/1989, reproduced in
his book The End of History and
The Last Man/1992. Fukuyama
states that ”the unhindered victory
of
political
and
economic
liberalism” (following the long
confrontation between the two
blocs, author’s note) was “not just
the end of the Cold War or the
passing of a particular period of
post-war history, but the end of
history as such, the end point of
mankind’s ideological evolution and
the universality of Western liberal
democracy as the final form of
human government”.
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22

Hermann Kinder, Werner Hilgemann,
op. cit., p. 557.
For example, according to the
interpretation by David Sullivan and
Howard Williams of the phrase “the
end of history”, where they refer to
another book of Fukuyama (Our
Post-human Future, 2002). These
authors point out the fact that we
must see the theory of “the end of
history” as an intellectual process,
which is not determined by a
historical event, but by one that
reached its end only due to the fact
that “liberal democracy is the only
form of government that allows the
full expression of human nature, its
flowering”. But, together with the
huge impetus of biotechnologies, we
end up with a scenario of a “posthuman future”, where history gets
back on track, after the come back
of certain ideologies contrary to
democratic liberalism and due to the
failure of democracy to express “the
new post-human nature”. See David
Sullivan, Howard Williams, End of
history, in Martin Grifitths, ed.,
Encyclopedia
of
international
relations and global politics,
Routledge, US, 2005, pp. 223-224.
Marshall
McLuhan,
Galaxia
Gutenberg. Omul şi era tiparului
(The Gutenberg Galaxy: The
Making of Typografic Man),
translated by L. and P. Năvodaru,
Ed. Politică, Bucureşti, 1975, pp.
68-70.
According to the French authors, the
current economic globalisation,
controlled by the American centre
of power, is not by far the apolitical
phenomenon imagined by the
ordinary citizen; at the origins of
economic globalisation there is a
clear political and military vision
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25

26

emanating from a distinct political
centre, which imparts an imperial
character to this system of control
over the contemporary globalisation.
See Emmanuel Todd, Après
l’empire. Essai sur la decomposition
du système americain, Gallimard,
2004, Paris, p. 95.
George Colang, Adela Gavrilescu,
Portretul omului contemporan.
Barbarul (The Portrait of the
Contemporary Man. The Barbarian),
Ed. Minerva, Bucureşti, 2011,
pp. 18-19.
Justine Faure, Yannick Prost,
Relations internationales : Histoire,
structures, questions régionales,
Ellipses, Paris, 2004, pp. 166-178.
Constantin Vlad, Relaţii internaţionale politico-diplomatice contemporane (Contemporary Political
and
Diplomatic
International
Relations), Ed. Fundaţiei România
de Mâine, Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti, 2001, pp. 119-120.
Other authors think that, in the age
of globalisation, there are three
worlds (the first world includes
countries with developed or
globalised economies, namely the
30 members of the OECD, that is
countries whose economies are
interconnected; the second world,
including countries seen as the
inflection points of a multi-polar
world, countries in transition, with
partially globalised economies; the
third world whose members are the
least socially and economically
developed countries, that can fall
into the fourth world – includes at
least a hundred countries or “the
global South”, with feudal, nonglobalised economies). All these
worlds are ruled by a global
strategic game, pursued by three
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empires,
economically
interconnected, which (due to the
unprecedented level achieved by the
current form of globalisation): the
United States, the EU and China.
According to Parag Khanna, Lumea
a doua. Imperii şi influenţă în noua
ordine globală (The Second World.
Empires and Influence in the New
Global Order), translated by Doris
Mironescu, Polirom, Iaşi, 2008, pp.
20-24. According to another author,
the global order of the 21st century
has generated a postmodern world
(of developed countries that solved
their problems related to security
and stability, structured around the
EU), a modern world (of modern
traditional states, where “success is
measured in territorial gains, crass
nationalism, aggressive and absolute
imperialism,
raw
geopolitical
expansion”) and the postmodern
world (a terra nullius, with nominal
sovereignties, without any content, a
space that got out of the control of
state power, with failed states,
generating chaos and instability).
See the classification of the 21st
century world by Robert Cooper, in
the paper The Breaking of Nations:
Order and Chaos in the TwentyFirst
Century
(Destrămarea
naţiunilor. Ordine şi haos în secolul
XXI, translated by Sebastian
Huluban, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2007, pp. 6-11, 63-64).
On the evolution of the concept of
globalisation from an economic
doctrine to an American national
credo, an imperial political doctrine
of prestige and affirmation of the
American power at global level,
assumed by the American political
and economic elites and adopted by
transnational
corporations
and
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29

30
31

financial institutions, in order to
make up “the natural doctrine of the
global hegemony”, generating social
legitimacy which, the author
explains, “is necessary for the
dominating party to be able to
justify, facilitate and support its
subordination” (since doctrinal,
ideological legitimacy, used as an
instrument of cultural power, of the
prestige policy pursued by any
empire, “reduces the costs of
exercising power by minimising the
resentment of the dominated ones” –
hence the generation of the
discourse of the American imperial
cultural power starting from the
90’s), see extensively Zbigniew
Brzezinski, The Choice. Global
Domination or Global Leadership
(Marea dilemă. A domina sau a
conduce, translated by Raluca
Ştireanu, Ed. Scripta, Bucureşti,
2005, pp. 141-143).
See the entire cultural discourse
structured around the imperial
strategy of “global fight against
terrorism”,
where
the
term
“terrorist” includes the meaning of
“opponents of the imperial power”,
of the hegemonic actor or the world
built by it.
Vasile Puşcaş, Relaţii internaţionale/transnaţionale (International/
Transnational
Relations),
Ed.
Sincron, Cluj, 2005, p.237, where
influence is defined as a notion
related to the notion of power; a first
meaning is the one of “non-coercive
dimension of power” and another
meaning assimilates it with the
relation of power itself.
With his paper Orientalism, 1978,
New York, Routledge.
Bruce Buchan, „Empire”, in Martin
Griffiths, ed., Encyclopedia of
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32
33
34

35
36
37
38

international relations and global
politics, Routledge, US, 2005,
pp. 214-215.
Graham Evans, Jeffrey Newnham,
op. cit., pp. 209-210.
Leonard Seabrooke, Imperialism, in
Martin Griffiths, ed., op. cit., p. 399.
Among which two are worth
mentioning: the characterisation of
globalisation by the predominance
of the economic aspect and a
structural evolution of capitalism
(Wallerstein, 1991; Roche, 1998,
Colás, 2002; Stiglitz, 2003, quoted
in Vasile Puşcaş, op. cit., pp. 182183) and a common, simplifying
perception, according to which
globalisation
would
represent
“homogenisation, uniformity, Westernisation and/or Americanisation”
(Attiná,1999). See Vasile Puşcaş,
op. cit., p. 182.
Vasile Puşcaş, op. cit., pp. 183-185.
Idem, p. 184.
David Held, op. cit., p. 373.
Vasile
Simileanu,
Conflictele
asimetrice (Asymmetrical Conflicts),
Ed. Top Form, Bucureşti, 2011,
pp. 298-314.

39
40

41
42
43
44
45

46

Graham Evans, Jeffrey Newnham,
op. cit., pp. 76-77.
Idem, p. 76. Samuel P. Huntington,
The
Clash
of
Civilizations
(Ciocnirea civilizaţiilor, translated
by Radu Carp, Ed. Antet, Oradea,
1997, pp. 28-37).
David Held et al., op. cit., p. 387.
Quoted in David Held et al., op. cit.,
p. 415.
Idem, p. 415.
David Held, op. cit., p. 415.
”No State has the right to intervene,
directly or indirectly, for any reason
whatever, in the internal or external
affairs of any other State.
Consequently, armed intervention
and all other forms of interference
or attempted threats against the
personality of the State or against its
political, economic and cultural
elements, are condemned”.
”No State may use or encourage the
use of economic, political or any
other type of measures to coerce
another State in order to obtain from
it the subordination of the exercise
of its sovereign rights or to secure
from it advantages of any kind”.
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RECENZII

Sorin Bocancea (coord.),
De la presa studenţească în
comunism la presa postcomunistă,
Iaşi, Editura Institutul European,
2014, 248 pagini
Credinţa în ideologia marxistleninistă a fost, pe lângă violenţă şi
frică, sursă de legitimitate a
Partidului Comunist, astfel încât
pentru Partidul Unic nimic nu era
mai periculos decât cuvântul, libertatea de expresie şi circulaţia neîngrădită a informaţiei. Controlul
informaţiei şi a libertăţii de expresie
a fost o sarcină urgentă şi perma220

nentă pentru Securitate şi pentru
Partid. Orice informaţie cu caracter
public, adică tipărită, difuzată la
radio ori prin televiziune, era
controlată de către Partid şi de către
Securitate pentru că orice informaţie
care ar fi putut încolţi în mintea
vreounui cititor germenii dorinţei de
altceva ar fi condus imediat la
subminarea şi fisurarea eşafodului
de monolit al regimului comunist.
Din acest motiv cuvintele, inofensive şi neutre în genere, erau
primejdioase pentru regim şi, precum în romanul lui Orwell,
Ministerul Adevărului, instituţia
cenzurii adică, ajunsese să supravegheze, să persecute şi să interzică
cuvinte1. Calculul comuniştilor era
unul simplu şi de natură magică,
cum se exprimă Liviu Antonesei în
articolul pe care-l semnează în carte:
„Comuniştii aveau în fond ca şi
populaţiile primitive o gândire magică – dacă nu vorbeai despre ceva
era ca şi cum realitatea respectivă
nici n-ar fi existat!”2 Cu alte cuvinte, calculul era că dacă controlezi
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informaţia, cuvintele poţi atunci
controla gândirea şi, în consecinţă,
acţiunea şi elimini posibilitatea crimei de a gândi, dori sau a voi şi
acţiona altfel decât îngăduie regimul. Şi trebuie reamintit că presa
studenţească a apărut destul de
târziu în epoca regimului comunist
după aşa numitul „deceniu obsedant”, când o simplă conversaţie cu
amicii era suficientă pentru a fi
interpretată ca uneltire împotriva
ordinii sociale şi puteai plăti cu
viaţa în detenţie, dacă erai denunţat.
Or, această atmosferă a stării de
asediu s-a menţinut în activitatea din
cadrul presei şi în perioada relativei
liberalizări a regimului comunist dar
şi în perioada ultimă a stalinismului
Ceauşist. De aceea, astăzi, deşi pot
părea hilare prin insignifianţă tuşele
de eroism ale victoriei de a reuşi să
publici câte un cuvânt supravegheat
sau interzis de către listele de cenzură3, trebuie ştiut însă că presa a
rămas pe întreaga durată a regimului
comunist în linia întâi, cea mai
sensibilă, a frontului ideologic!
Semnificative în acest sens, nu sunt
numai permanentele „războaie de
guerillă”4 duse cu oamenii Partidului şi Securităţii care exercitau
oficial şi apoi, din 1977, difuz,
funcţia de control şi cenzură, ci şi
decizia de a înfiinţa presa studenţească precum şi atenţia acordată
acesteia în mod direct de către
vârfurile ierarhice cele mai înalte ale
conducerii
Partidului,
Nicu5,
Nicolae şi Elena Ceauşescu. Despre
ce este vorba: pentru că Alexandru
Dobrescu şi alţii au înfiinţat pu-

blicaţii fără ştirea şi acceptul reprezentanţilor statului, Partidului şi
Securităţii şi, în ciuda presiunilor
exercitate de către securişti, au
continuat să le facă să apară şi să le
difuzeze chiar limitat6, „ca din senin, necesitatea unei reviste studenţeşti a început să fie vânturată şi
de UAS, şi de organizaţia de partid,
şi de Rectorat. ... La Bucureşti...,
eram patru studenţi din ţară şi ne
aşteptam să fim primiţi de vreun
secretar al CC-ului. A venit chiar
Ceauşescu în persoană...”, pe vremea când devenise deja secretar
general al partidului comunist, „şi
ne-a asigurat că salută ideea
înfiinţării revistelor studenţeşti”7!!!
Or, dincolo de faptul absurd că era
nevoie de acceptul şefului statului şi
partidului pentru înfiinţarea unei publicaţii, ca şi cum o revistă studenţească ar fi fost una din înaltele
afaceri ale statului, trebuie să recunoaştem că decizia aceasta a satisfăcut simultan două exigenţe: a adus
sub controlul partidului şi securităţii
activităţi care puteau lua un curs
subversiv şi pe termen lung poate
necontrolabil şi cu risc opozant şi
totodată a oferit studenţimii o nişă
de debuşeu dar şi de canalizare a
nemulţumirilor rezultate din presiunile exercitate de către regim.
Similar a fost mai apoi şi Cenaclul
Flacăra: comuniştii au înţeles că
oamenii au nevoie şi cam încep să
urle din cauza eşecurilor regimului
şi ca să nu urle împotriva regimului
li s-a oferit posibilitatea de a urla la
lună, deturnându-le astfel atenţia de
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la adevărata cauză a nevoii de a
urla!
Partidul era aşadar în toate şi îşi
autoproclama infailibilitatea: chiar
şi în relativa libertate de care s-a
bucurat presa studenţească. Iniţial
şocante pentru mine au fost afirmaţiile lui Alexandru Dobrescu şi
anume că „am continuat să scriu
exact ce gândeam” şi „puteai scrie
cam tot ce gândeai”, dar imediat a
venit precizarea: „nu e mai puţin
adevărat că însăşi obiectul textelor
mele, literatura, trezea mai puţine
suspiciuni în ochii cenzurii” 8. Cu
alte cuvinte, cam aceasta era în
general marja de libertate pe care o
lăsa Partidul-Stat libertăţii de
exprimare: atâta timp cât textele
erau apolitice, marcate de estetism
şi abordând probleme sociale neutre
din punct de vedere politic ele
treceau de cenzură. Dar chiar şi aşa
fiind acestea tot trebuiau să treacă
prin toate filtrele controlului total
exercitat de partid şi securitate pe
toate verigile: începând cu mintea
autorului şi terminând cu chioşcurile
de difuzare a presei.
Mă voi mulţumi în încheiere să
inventariez schiţat aceste filtre de
control lăsând cititorului dorinţa de
a căuta volumul şi de a le depista la
rându-i pe cont propriu, pentru că
despre acestea vorbesc mai toţi
semnatarii articolelor din volum:
intrarea într-o redacţie era avizată de
către organizaţiile de partid; redacţiile aveau la rândul lor instituţionalizate mecanisme de recrutare: cu
alte cuvinte, în selecţie contau atât
inofesivitatea politică şi obedienţa
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în a nu călca linia, cât şi meritele
profesionale sau personale, talentul;
controlul biografic exercitat de securitate şi partid; autocenzura: „nu
îţi puteai nici măcar imagina că poţi
scrie orice”9!, adică ştiai din capulul
locului că nu poţi critica politica
Partidului şi a lui Ceauşescu; cenzura propriu-zisă exercitată de:
redactori şi redactori-şefi, de către
cadrele didactice responsabile cu
revistele, de către Rector şi secretarii de partid pe universitate, de
către responsabilii de partid din
partea organizaţiilor studenţeşti, de
către Direcţiei Presei şi Tipăriturilor, de către cadrele de partid din
partea organizaţiilor judeţene de
partid, de către secretari de partid
responsabili cu propaganda, de către
Securitate; cenzura se exercita
asupra conţinutului şi titlurilor şi
subtitlurilor prin intermediul unor
registre de nume şi de cuvinte şi
asupra unor domenii precum sexualitatea, religia, starea reală a economiei şi vieţii sociale şi asupra oricărei idei politice neagreate de către
regim: nu puteai, de pildă, propune
ca modele tinerilor doar sportivi,
artişti, actori, creatori de modă sau
scriitori fără să glorifici crescătorii
de vite, agricultorii sau strungarii ca
modele legitime sau nu puteai scrie
elogios la adresa a nimic din ceea ce
putea proveni de dincolo de Cortina
de fier. Nu exista aşadar libertate
deplină în nici în alegerea subiectelor şi temelor şi nici în maniera de
tratare a acestor subiecte; controlul
se exercita şi asupra unor expresii,
sintagme şi fraze, mai ales după
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„defectări” de tipul „popor vegetal”!; exista un control şi prin privilegierea ziariştilor: prin notorietate
(mai ales în cazul presei studenţeşti
unde premiul cel mare era apariţia
numelui!), salarii mari, influienţă şi
putere (în cazul presei comuniste
mainstream, gen Eugen Barbu,
Păunescu, Vadim Tudor şi alţii); tot
ca mijloace de control şi intimidare
erau folosite ameninţările cu
destituirea, nepublicarea textelor,
destituirea propriu-zisă, amânarea
publicării cărţilor, interzicerea dreptului de semnătură, interzicerea
apariţiei numelui indiferent de tipăritură, oprirea de la tipărire, oprirea
de la difuzare, retragerea de pe
piaţă.
În încheiere menţionăm că volumul De la presa studenţească în

comunism la presa postcomunistă,
coordonat de Sorin Bocancea, a fost
lansat în încheierea seminarului
intitulat „Presa românească de la
comunism la postcomunism” desfăşurat în cadrul proiectului anual
După 25 de ani. Comunismul din
Europa de Est derulat în 2014 de
Facultatea de Ştiinţe Politice şi
Administrative a Universităţii „Petre
Andrei” din Iaşi, de Institutul de
Studiere a Ideologiilor şi Revista
Polis. La seminarul din 3 octombrie
2014, asociat şi Festivalului
Internaţional de Literatură şi
Traduceri (ediţia a II-a), au participat majoritatea autorilor semnatari
ai articolelor din volum.
Constantin ILAŞ

Note
1

2

3
4
5

Sorin Bocancea (coord.), De la
presa studenţească în comunism la
presa
postcomunistă,
Editura
Institutul European, Iaşi, 2014, p. 55.
Liviu Antonesei, „Presa studenţească în vremuri de cenzură”, în op.
cit., p. 55.
Ibidem, p. 58.
Despre care amintesc toţi autorii
semnatari în volum.
Doru Tompea, „Presa studenţească
în comunism. Exerciţii de libertate”,
în op. cit., pp. 127, 139, 140, 142,
143, 149.

6

7

8
9

Cu afirmaţia unui secretar cu
propaganda al CJ al PCR citat de
Liviu Antonesei: „revista nu e
cuprinsă în circuitul naţional de
difuzare a presei şi, deci, putem fi
mai îngăduitori”, în op. cit., p. 51.
Alexandru Dobrescu, „Începuturile
presei studenţeşti în România
comunistă”, în op. cit., p. 31.
Ibidem, pp. 33-34.
Dorin Popa, „În presa românească
de la comunism la postcomunism”,
în op. cit., p. 83.
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Afiliere instituţională
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Rezumat
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programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu
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Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză
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Tabelul 1: Model de tabel
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de
Academia Română.
În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate
cu ajutorul notelor de subsol.
Exemplu:
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în
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Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din
programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând.
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate
detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple).
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine
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The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written
in Romanian and English.
All articles should comply with the general standards of academic and scientific
writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections,
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All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a
section of conclusions.
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CITATION STYLE
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