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Regele Mihai între „est” şi „vest”.
Percepţii, poziţionări, simboluri
(King Michael between east and west. Perceptions,
positionings, symbols)
Alexandru MURARU
Abstract: The article investigates three strategic directions within the political
perceptions of Romanian King Michael involving the East/West paradigm. The
article will try to highlight the main positioning, both in Exile and the
complicated recent history, immediately after the December 1989 events. King
Michael’s relations with Western powers and attitude throughout Romania after
1989, the fate of Bessarabia as a direct „confrontation” between East -West and
the significances of the „August 23” Act in reshaping the post-revolutionary
memorial debate, represent three fundamental perspectives in understanding the
"East" and "West" thinking of the Romanian monarch. These three themes, rich
in meanings, have three major connotations: moral, geographic and memorials.
Each of them are explained and decrypted with many examples, quotes, and
historical and geographical references.
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Introducere
Prăbuşirea monarhiei constituţionale şi invazia comunismului au
transformat clivajul Est-Vest într-o
temă predilectă. Pentru actorii
politici, pentru cetăţeni, pentru exil.
Din postura specialiştilor în ştiinţe
politice, acest clivaj defineşte diferenţa dintre două lumi, dintre două
tipuri de civilizaţie, dintre două
paradigme discursive, simboluri şi

concepte ale puterii şi, în majoritatea
cazurilor, sintetizează pentru cazul
regional un dialog despre legitimitate ori legalitate. Incidenţa limbajului despre clivajul Est-Vest are
conotaţii vaste, atât de cuprinzătoare, încât nuanţele s-au transformat uneori în adevărate teme, iar
alteori însăşi tema Vestului a fost
folosită fie pentru a simboliza
direcţia autentică, sigură, dătătoare
de speranţă, o adevărată religie şi un
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panaceu pentru toate problemele
naţiunilor din Est. Din perspectiva
alternativelor politice din Est, care
se revendicau de la valorile apusene,
Vestul a reprezentat o permanentă
sursă de inspiraţie, de dialog politic
real sau imaginar, de continuă raportare.
Prin statutul său, monarhia
constituţională, în imaginarul politic
şi simbolic românesc, a fost într-o
congruenţă perfectă cu valorile politice, sociale, economice, culturale
aparţinătoare Occidentului. Din perspectivă politică, monarhia constituţională era forma de stat cu vaste
ramificaţii şi legături care „unea”
civilizaţia românească de lumea
occidentală, producând o îndepărtare
controlată de simbolurile răsăritene,
balcanice şi chiar otomane. Pentru
că schimburile de idei şi curente,
care a început la mijlocul secolului
al XIX-lea, a adus în principatele
române, zestrea unor simboluri
aproape nostalgice, care au transformat civilizaţia vestică într-un
reper inconfundabil şi aproape incomparabil. Monarhia constituţională a fost legată de la momentul
ideii prinţului străin de Vest, aşa
cum constituţia de la 1866, de
inspiraţie belgiană, catalogată de
mulţi istorici şi constituţionalişti ca
fiind una dintre cele mai liberale de
la acea vreme din Europa, era o
opţiune categorică de a importa
norme şi proceduri sau ritualuri
occidentale. Totodată, forţa simbolică a actului fundamental de la 1923
apare ca fiind un fundament al
spaţiului vestic şi o garanţie a
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legăturii cu vechea Europă: „Ea
(Constituţia de la 1923 – n.n.) a fost
aliata preţioasă a Occidentului, apărătoarea valorilor creştine şi europene, în colţul nostru de continent”1.
Modernizarea României, perioada interbelică, şi actul de la 23
august, au fost, rând pe rând, asimilate unei orientări pro-vestice a
ţării. De toate se leagă regalitatea şi
formulele sale politice. Ultimul rege
al României a făcut, prin vocaţia sa,
discursul său şi prin opţiunea de a se
stabili definitiv după exil într-o ţară
ancorată profund în valorile occidentale, un arc peste vremuri identificându-se pe deplin cu „Vestul”.
La 88 de ani de când a urcat pentru
prima dată pe tronul României, 71
de ani la abolirea monarhiei constituţionale, la 25 de ani de la prăbuşirea comunismului, Mihai I este un
apologet al valorilor vestice şi un
exponent, chiar o traumă istorică
personificată, în clivajul Est-Vest.
Articolul de faţă încearcă să identifice câteva teme exponenţiale, percepţii, teme, poziţionări şi simboluri
privind raportarea ultimului rege al
României la clivajul dintre Est şi
Vest. Materialul va încerca să
evidenţieze principalele poziţionări,
atât din perioada exilului, cât şi din
complicata istorie recentă, imediat
după evenimentele din decembrie
1989. Raporturile regelui cu puterile
Vestice şi atitudinea faţă de
parcursul României după 1989,
soarta Basarabiei ca o consecinţă
directă a confruntării Est-Vest,
precum şi ponderea actului de la 23
August în reconfigurarea memorială
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postrevoluţionară şi în clivajul Estvest reprezintă trei perspective
semnificative ale monarhului în
decriptarea relaţiei sale cu „Estul” şi
„Vestul”. Istoricul Alexandru Zub
spunea că judecata Regelui asupra
ultimei jumătăţi de secol este „aspră
şi plină de melancolie. Românii au
luptat pentru ţara lor la Est, ca şi la
Vest, au adus jertfe considerabile la
reconstrucţia postbelică (…), însă
nimeni nu voia să mai audă, în
Occident de război”2.

Regele Mihai şi emigraţia
sau „Vestul” între refugiu
politic şi abandon
Teza Regelui Mihai cu privire la
atitudinea Vestului faţă de Est a
variat, în funcţie de situaţia internaţională, de relaţiile şi contactele
directe ale suveranului cu lideri ai
lumii, de dialogul continuu sau
întrerupt şi de locul la care s-a
raportat. Cele mai elocvente sunt
poziţionările lui Mihai I prin
intermediul mesajelor sale, o oglindă
ştiinţifică asupra temelor hermeneutice care au însoţit comunicarea
cu ţara3.
Această temă a fost una complicată şi pentru că România,
separată prin cortina de fier de
lumea democratică, continua să
existe, în mod distinct prin elitele
sale din lumea liberă, care reuşiseră
să plece din ţară, înainte de 1947.
Comitetul Naţional Român a fost
formula care individualiza, prin
instituţionalizare – ca simbol al

continuităţii de stat şi ordine
democratică – „gândit ca un guvern
în exil”4 , două lumi despărţite de
libertăţi civile, drepturi democratice,
valori bine definite de modelele
politice la care se raportau, Estul,
respectiv, Vestul. Regele exilat, ca
lider onorific al emigraţiei politice,
s-a aflat constant în preajma
Comitetului Naţional Român5, care a
funcţionat după 1947 la nivel
mondial
pentru
reprezentarea
românilor din Diaspora, până în
1975. Europa de Est fusese, după
terminarea războiului într-o situaţie
foarte complicată, unde contextul
militar şi politic al fronturilor
Aliaţilor, împărţirea sferelor de
influenţă, staţionarea forţelor armate, propaganda, implicarea agenţilor
de influenţă şi staţionarea sub
pretextul asigurării păcii şi stabilităţii, a fracturat continentul şi a
mărit clivajul dintre Est şi Vest.
Regele Mihai definea, în 1992, astfel
situaţia, cu accent pe relaţia EstVest, încercând să sublinieze
atitudinea Occidentului faţă de
statele din Europa de Răsărit: „(O)
catastrofă (postbelică). În ţările
apusene se sfârşea războiul, în
celelalte începea unul ascuns, care a
durat până zilele noastre şi în unele
locuri mai durează încă. Războiul
comunismului împotriva oamenilor.
Asta nu e o vorbă, e o realitate. Noi
ne aflăm acum în aceeaşi situaţie în
care se aflau unele ţări apusene după
război, dar ne e de două ori mai greu
dacă te gândeşti că războiul
împotriva oamenilor a durat patru
decenii şi jumătate”6. Perspectiva
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unui război rece cu împărţirea
sferelor de influenţă este o
paradigmă frecventă în ştiinţele
politice şi relaţiile internaţionale,
folosită în special în discursurile
publice
din
postcomunismul
românesc, ca o formă de explicaţie
şi înţelegere a rolului modest jucat
de elitele politice refugiate în Vest.
Interpretările lui Mihai I cu
privire la guvernul României din
exil vin să întregească un model
solitar de referinţă pentru ceea ce se
întâmpla în Europa Occidentală cu
cei care încercau să formeze o
opoziţie politică autentică pentru
sensibilizarea opiniei publice internaţionale şi naşterea unui val de
mobilizare necesar unei eventuale
intervenţii. Monarhul apreciază, în
relatările sale despre perioada
exilului, poziţionarea Vestului cu
privire la existenţa unui organism
care să păstreze vie, nealterată,
naţiunea şi valorile sale. Trimiterea
la acceptarea de către Marea
Britanie a unui Guvern francez în
exil, în timpul celui de-al doilea
război mondial, este de natură să
sublinieze că ocupaţia nazistă şi
sovietică nu era, din punctul de
vedere al Aliaţilor, asimilată aceloraşi încălcări de drepturi civile şi
libertăţi politice: „În ruptul capului,
însă, nu ar fi permis (britanicii –
n.n.) pe teritoriul lor un guvern al
vreunei ţări ocupate de ruşi. Ca şi
cum ocupaţia rusească, ar fi fost cu
ceva mai bună decât ocupaţia
nazistă”. În acelaşi timp, există o
diferenţă conceptuală în gândirea
regelui Mihai cu privire la
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informarea
adecvată
asupra
realităţilor din Est, odată cu
instalarea comunismului în Europa
Centrală şi de Răsărit. Mihai I era de
părere că „oamenii politici ştiau
totul”, diferenţiindu-se – în opinia sa
– de cetăţenii de rând care puteau să
nu cunoască realităţile comunismului din Răsărit. Judecata
monarhului aduce în discuţie simbolistica legată de împărţirea sferelor
de influenţă şi ignorarea unui guvern
în exil asumat de către elitele
politice româneşti refugiate în Vest:
„Ştiuseră (oamenii politici din Vest
– n.n.) tot adevărul despre Rusia
încă de dinainte de război şi acum
erau informaţi de tot ce se petrece în
ţările socialiste. Aşa că nici vorbă de
un guvern în exil recunoscut cu
nume de vreuna din puterile aliate7”.
Teza abandonării de către Vest
este reluată în nenumărate materiale
de opinie, interviuri, mesaje sau
declaraţii ale regelui Mihai. Ele
trădează o traumă majoră, însoţită de
o culpabilizare a Vestului, mai ales
pentru un personaj istoric care a pus
la dispoziţie propriul destin politic şi
propriul statut de monarh în
funcţiune pentru soarta continentului
şi a conflagraţiei care a lovit Europa
şi lumea în ansamblu. Simbolul
întâlnirii de la Ialta a rămas pentru
ultimul rege al României imaginea
unei nedreptăţi majore şi a unei
înţelegeri ilegitime făcute între
Aliaţi, care punea Estul, pentru
multă vreme, în postura unei creaţii
inverse
a
valorilor
vestice
occidentale. Regele aprecia faptul că
Ialta – ultima mare conferinţă inter-
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aliată de dinainte de sfârşitul celui
de-al doilea război mondial, care a
statuat unele transformări vitale
pentru Europa de Est şi statele
Baltice, printre care crearea unei
zone tampon, sacrificând astfel
libertatea statelor din Răsăritul
Europei pentru stabilitatea occidentului – a însemnat o „cedare” de
către americani şi britanici, acordul
semnat fiind văzut de Suveran şi
printr-o cheie morală. În acelaşi timp,
alte elemente şi declaraţii de politică
externă invocate de Suveran vin să
evidenţieze că acordul era un sacrificiu pe care Occidentul îl asumase, o
negociere care părea, în ochii
Vestului, meritată din perspectiva
securităţii Europei de Apus: „Însă, în
acelaşi an (1949 – n.n.), în Adunarea
generală a Naţiunilor Unite, Ernest
Bevin, care era ministrul de externe
al Marii Britanii, a spus, cum mai
spusese şi altă dată, că e gata oricând
să cumpere securitatea vestului
european, lăsând pentru asta Estul la
voia ruşilor”8. Mai mult, înţelegerea
dintre liderii învingători şi invocata
împărţire a sferelor de influenţă este
prezentată de Mihai I ca fiind ulterioară momentului propriu-zis, în
vreme ce multe alte amănunte ar fi
fost aflate de către acesta după
părăsirea României, din ianuarie
1948. „Adevărul crud l-am aflat
mult mai târziu şi anume că la Ialta
noi am fost cedaţi de Churchill
ruşilor în proporţie de 90%, ca atare
englezii şi americanii erau foarte
timizi faţă de ruşi, preocupaţi doar
să nu-i supere prea mult”. Totodată,
acordul de la Ialta, ca despărţire a

Vestului de Est, aprecia regele
Mihai, era sinonim cu un transfer
total de autoritate şi control din
partea Occidentului către Uniunea
Sovietică. Procentele de la Ialta apar
ca o abandonare totală, o „cedare”
care atinge dimensiunea unui control
absolut în ochii monarhului: „Cele
10 procente nu au avut nicio o
importanţă practic! Noi, de fapt, la
Ialta, am fost cedaţi Rusiei lui Stalin
nu în proporţie de 90%, ci în
proporţie de 100%”9.
Mihai I, în interviurile pe care lea acordat de-a lungul timpului - o
sursă de informaţie nepreţuită în
lipsa unor memorii care să clarifice
opţiunile şi rememorările sale cu
privire la evenimentele care au
marcat pentru jumătate de secol
relaţia dintre Est şi Vest – insistă pe
modul de acţiune a liderilor din cele
două lumi, pe raportarea lor la
valorile adevărului, ale cuvântului
dat, a respectării înţelegerilor formale sau informale, cu consecinţe
grave, profunde pentru naţiuni şi
comunităţi întregi. Trimiterile legate
de soarta Europei de Est, văzută prin
cheia acordurilor postbelice, subliniază faptul că „englezii şi americanii aveau şi ei mentalitatea că,
dacă au semnat ceva, trebuie să
respecte aidoma ce au semnat”, în
timp ce „ruşii niciodată nu au
respectat ceva”; „Aici (problema semnării acordului în urma Conferinţei de
la Ialta (sau Conferinţa din Crimeea,
4-11 februarie 1945) dintre Uniunea
Sovietică, Marea Britanie şi Statele
Unite ale Americii), de fapt, se
ascunde o mentalitate pe care mulţi
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nu o înţeleg. Când ruşii semnează
ceva, acest lucru nu are nici măcar
valoarea hârtiei pe care au semnat!
În schimb, englezii şi americanii, cu
mentalităţile lor, ei când semnează şi
acceptă ceva, se ţin de acest lucru
morţiş! De aici au decurs atâtea
buclucuri şi greutăţi pentru noi!”.
Dezamăgirea şi frustrarea legată de
lipsa ajutorului pe care Occidentul
nu l-a mai acordat României este
reiterat şi resimţit pe toată perioada
exilului. Mărturie stau, de asemenea,
declaraţiile sale cu privire la lipsa de
interes şi de implicare a Vestului în
operaţiunile care vizau destabilizarea regimului comunist prosovietic şi preluarea puterii.
Acţiunile sporadice paramilitare de
la începutul anilor `50 din România
nu au avut anvergura şi suportul
Vestului, astfel încât – relatează
regele – „fără un sprijin masiv din
partea Occidentului, iar Occidentul
nu dorea acest sprijin, era imposibil
să
obţinem
atunci
sprijinul
Occidentului pentru răsturnarea
comuniştilor din România”. Teza
abandonării României de către Vest
apare frecvent şi culpabilizează
aliaţii euro-atlantici pentru soarta
postbelică a României, individualizând victimele directe şi
colaterale: „Aceşti oameni (grupurile paraşutate după 1948 – n. n. ) nu
au putut fi salvaţi, din cauza
nepăsării totale a Occidentului. (…)
Occidentul era total nepăsător şi, din
această cauză, nu am putut să-i
salvăm pe aceşti oameni (…)”10.
Europa de Răsărit şi evenimentele care s-au succedat instalării
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comunismului după cel de-al Doilea
Război Mondial au transformat
graniţa dintre Est şi Vest într-un
puternic simbol al războiului rece, al
confruntării dintre două lumi, două
tipuri de regimuri politice. Consecinţele politice, sociale, economice
ale confruntărilor din spatele
Cortinei de Fier sunt evaluate de
ultimul rege al României în raport
cu poziţionarea Occidentului. Mihai
I remarcă faptul că însăşi
semnificaţiile evenimentelor care au
dus la victoria Aliaţilor în cel de-al
doilea război mondial au avut parte
de o deturnare a sensului iniţial, prin
abilitatea sovieticilor şi aparatul de
propagandă specific. Schimbarea
radicală a semnificaţiilor iniţiale şi,
în fond, a realităţii istorice a generat
un tip de acţiune care a avut o
consecinţă esenţială în simbolistica
specifică confruntării Est-Vest –
propagarea ideii comunismului drept
un sistem de succes: „Ruşii au reuşit
să transforme victoria mai multora
în propria lor victorie. Au reuşit
chiar să demonstreze că a învins nu
atât un popor, ci un sistem politic
care-şi dovedea astfel superioritatea.
(…) ruşii au deturnat sensul victoriei
aliate, aşa încât pentru o grămadă de
lume comunismul părea să fie o
soluţie greu de pus la îndoială”11.
Peste teza abandonării se suprapune o alta, cea legată de poziţiile
Occidentului
în
urma
unor
evenimente tragice, cu încărcătură
simbolică aparte, precum revoluţia
din Ungaria din 1956 sau intervenţia
sovietică din Cehoslovacia din 1968.
În viziunea lui Mihai I, atitudinea
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Vestului faţă de Est a fost consecinţa
nu doar a timidităţii şi a fricii, ci şi a
lipsei de leadership, a consecvenţei.
Mai mult, regele face trimitere la
„înşelarea” Occidentului în cele
două momente care ar fi putut să
provoace o răsturnare a situaţiei din
Europa, în raporturile dintre Est şi
Vest. Totodată, retragerea sovietică
din 1958 şi politica externă duplicitară a României comuniste a
folosit, din perspectiva regelui, unui
climat de înşelare continuă a
Occidentului, culminând cu transformarea dictatorului Nicolae Ceauşescu
într-un privilegiat al Vestului12. În
aceeaşi măsură, poziţionările din ce
în ce mai evident favorabile ale
Occidentului în raport cu România,
ca actor distinct în fostul spaţiu
sovietic, vin să întărească tezele
abandonării, ale sacrificării Estului
şi, mai ales, a înşelării Occidentului.
De exemplu, oferirea titlului –
Clauza Naţiunii celei mai Favorizate
– în 1975, prin oferirea unor avantaje de tip economic sau investiţional din partea SUA, îl fac pe
monarh să trateze acest eveniment
drept o înşelare de proporţii a
Vestului prin ratarea obiectivelor
programului, o sporire a terorii, o
pierdere a autorităţii Occidentului în
faţa regimului comunist, o sumă de
privilegii adjudecate de nomenclatură şi o înfrângere simbolică
majoră pentru emigraţie: „(...) din
clauza naţiunii celei mai favorizate a
avut de câştigat numai regimul.
Banii câştigaţi n-au intrat în casele
oamenilor, pentru viaţa şi sănătatea
lor, represiunea a crescut în schimb,

a crescut şi numărul privilegiaţilor.
Aşa da, s-au îmbogăţit vârfurile. Iar
exilul a primit poate cea mai
puternică lovitură de la constituirea
lui. Atunci am ştiut că indiferenţa
faţă de ţările din Răsărit a foştilor
aliaţi e un rău uşor de trecut faţă de
încercarea lor de-a repara ceva în
ţările respective”13.
Indignarea faţă de ajutorul
economic al Vestului este şi mai
profundă şi ea demonstrează că
viziunea regelui asupra acelor
evenimente este de natură să creeze
o culpă imensă asupra Occidentului,
nu numai în raport cu consecinţele
imediate privind crearea unei
imagini favorabile asupra comunismului, ci mai ales în raport cu
prăbuşirea unui speranţe privind o
eventuală intervenţie a Vestului şi
abandonarea unui front de luptă
simbolică şi diplomatică, pe care
exilul îl practica în Apus, faţă de
toate regimurile ilegitime şi
criminale din Est: „(…) politicienii
din Occident n-au vrut să-l supere pe
Stalin şi (nici pe) conducătorii de la
Bucureşti, de la Sofia, de la Praga,
de la Varşovia etc. Când Occidentul
a intrat în relaţii economice cu ţările
socialiste, nimeni nu s-a gândit la
binele populaţiilor de aici, la copiii
subnutriţi, la muncitorii care lucrau
în condiţii subumane, la muncitorii
deznădăjduiţi. Relaţiile acestea, cu
totul vinovate, au salvat de la
prăbuşire sistemul comunist, l-au
ajutat să supravieţuiască. (…) Asta a
demoralizat şi mai mult pe oamenii
de
bună-credinţă
din
ţările
socialiste”14.
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Basarabia, ca victimă a confruntării dintre Est şi Vest
Una dintre cele mai grave teme,
în gândirea politică a Regelui Mihai,
a fost chestiunea Basarabiei, cea mai
mare pierdere teritorială suferită de
România după încheierea ostilităţilor
celui de-al doilea război mondial.
Problema teritoriului dintre Prut şi
Nistru a căpătat, în viziunea Suveranului, ample semnificaţii politice,
istorice, sociale, etnice, mai ales că
prăbuşirea frontierelor României a
conexat, în mentalul colectiv,
această tragedie cu o perioadă de
mari derapaje democratice, culminând cu abdicarea Regelui Carol al
II-lea, tatăl lui Mihai I. Importanţa şi
simbolistica temei privind destinul
Basarabiei au fost date de câteva
elemente majore. Basarabia a fost,
de-a lungul timpului, cheia relaţiilor
româno-sovietice
în
perioada
interbelică, un lung şir de câştiguri şi
pierderi teritoriale, o epopee istorică
tragică. Între cele două războaie
mondiale nu mai puţin de 200 de
incidente au transferat tensiunea în
morţi şi răniţi, dând astfel Basarabiei
aura de teritoriu râvnit, disputat între
Est şi Vest. Provincia istorică
Basarabia a reprezentat simbolul
major al confruntării cu puterea de
la Răsărit de-a lungul secolelor,
astfel încât, în nenumărate rânduri,
pierderi şi cuceriri teritoriale au diminuat, respectiv reîntregit, teritoriul
românesc. Simbolistica spaţiului din
stânga Prutului este dată, în actuala
temă tratată, de teritoriul fostului
Imperiu Otoman şi ulterior a Uniunii
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Sovietice. Ambele reprezentări au
fost echivalente cu delimitarea
spaţiului Estic şi cu ipostazierea
clivajului dintre Est şi Vest.
Problema Basarabiei apare ca o
temă centrală pentru că aceasta
reprezintă mai mult decât un subiect
istoric. Basarabia a reprezentat un
ideal naţional pe care România l-a
clamat încă de la venirea lui Carol I,
iar odată cu realizarea Marii Uniri,
aceasta a fost, cel puţin declarativ,
un simbol al recâştigării unor
ţinuturi istorice şi al readucerii
populaţiei româneşti la hotarele
naţionale. De asemenea, numeroasele minorităţi etnice au dat
acestui teritoriu mai multă libertate
de expresie, mai multă „culoare”,
mai mult spaţiu de expresie într-o
Românie conservatoare, prizonieră
prejudecăţilor
şi
mai
puţin
emancipată, cu toate că ce avea să se
întâmple imediat după vara lui 1940,
apoi după recucerirea din 1941, iar
apoi după 1944, nu a reprezentat
altceva decât fragmente distincte
dintr-o operă de purificare etnică şi
genocidală pusă în aplicare şi de
către autorităţile sovietice şi de către
cele româneşti, deopotrivă. În tot
acest context istorico-politic, Mihai I
vede în Basarabia o rană deschisă, o
pierdere substanţială
care
îl
determină să proiecteze acest subiect
în cheia victimelor colaterale pe care
cel de-al doilea război mondial şi
împărţirea sferelor de influenţă între
Est şi Vest le-a generat.
În nenumăratele luări de poziţie,
ultimul rege al României a făcut
trimitere la acordul din 23 august
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1939, semnat între Germania nazistă
şi Uniunea Sovietică, cunoscutul
pact Ribbentrop-Molotov. Acesta
era, după cum se ştie, documentul în
baza căruia sovieticii, plănuiseră,
ocuparea teritoriului dintre Prut şi
Nistru. Pactul avea o semnificaţie
specială pentru modul în care
românii şi alte popoare, precum cele
Baltice, au perceput această
înţelegere. În fond, dezvăluirea
acestuia nu venea decât să întărească
teza potrivit căreia, o sumă de
înţelegeri nelegitime, transformaseră
şi deciseseră pentru jumătate de
secol destinul popoarelor din Estul
Europei.
Într-un
mesaj
din
septembrie 1991, regele făcea un
apel la Occident, comunitatea internaţională pentru a accepta declaraţia
de independenţă a Republicii
Moldova, în special la foştii Aliaţi;
din mesaj se remarcă şi o definiţie
implicită a „Vest”-ului, ipostaziat de
S.U.A. şi U.E.: „Occidentul –
Comunitatea Europeană şi Statele
Unite, care au recunoscut (şi nu prea
devreme) independenţă Ţărilor
baltice – nu poate să nu fie de acord
cu aceeaşi recunoaştere şi pentru
fraţii noştri de peste Prut. El nu
poate uita că Basarabia (împreună cu
Bucovina de nord şi Herţa) a fost
anexată cu forţa de către Uniunea
Sovietică în urma unui pact încheiat
între Stalin şi Hitler”15.
Problema Basarabiei este, pentru
Regele Mihai, mult mai complexă
pentru că ea circumscrie, într-un
anume fel, şi românitatea celor care
s-au aflat la modul propriu sub
U.R.S.S. – şi care, datorită cir-

cumstanţelor politice internaţionale,
au devenit mai repede emancipaţi
politic şi naţional – unei evoluţii
diferite în raport cu implicarea
reparatorie a Vestului în Europa de
Răsărit. Într-un mesaj „solemn”
adresat basarabenilor, în iunie 1990,
la împlinirea a jumătate de secol de
la evenimentele care au marcat
cedarea teritoriului către Uniunea
Sovietică, Mihai I vorbeşte despre
un adevărat „miracol” prin care
românii de peste Prut au reuşit, în
numai doi ani, să restabilească limba
română,
simbolurile
naţionale,
datinile, „surse de inspiraţie” pentru
românii din interiorul hotarelor
României şi de pretutindeni, pentru
modul în care au reuşit să îşi ia
soarta în propriile mâini. Comemorarea unei jumătăţi de secol de la
pierderea provinciei istorice îl
determină pe ultimul şef al statului
în viaţă, sub care Basarabia a fost
parte a teritoriului naţional, să
reamintească opţiunile strategice ale
naţiunii, ferm asumate, încă din
primul război mondial, adevărate
garanţii de securitate la hotarele
Europei, dar, în acelaşi timp, să
reafirme frustrarea şi nedreptatea
pricinuite de abandonarea României:
„De la sfârşitul Primului Război
Mondial şi în toată epoca unităţii
noastre naţionale, România a rămas
credincioasă aliaţilor săi şi, în
special, Marii Britanii şi Franţei.
Decisă să apere pacea europeană, ea
conta pe garanţiile internaţionale
pentru respectarea integrităţii teritoriului său. Evenimentele au luat
însă o altă cale. România, ca şi
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celelalte ţări din Europa de Est, a
fost abandonată şi lăsată să înfrunte
singură duşmani mult mai puternici
decât dânsa”16.
Referirile Regelui la Basarabia
sunt ample şi ele evidenţiază atât
contextul istoric, circumstanţele în
care provincia a fost pierdută,
precum şi întrebările retorice legate
de o eventuală ripostă armată
împotriva U.R.S.S. Mihai I distinge
între latura morală a acestui demers
(acela de a folosi forţa armată pentru
a apăra hotarele naţionale) şi
dimensiunea disproporţionată a celor
două armate, opinând că oamenii
politici care au hotărât atunci, în
vara lui 1940 acest lucru, probabil,
evaluând situaţia, au decis că
„erapoate mai bine să accepte o
situaţie umilitoare şi să salvgardeze
independenţa restului ţării”17.
Statutul actual al Republicii
Moldova, de stat aspirant la calitatea
de membru al Uniunii Europene,
este pentru Mihai I o garanţie asupra
coordonatelor democratice şi a
reînnodării legăturii profunde şi
directe, instituţionale, cu Europa.
Suveranul spunea, în 2009, la
aproape două decenii de la declararea independenţei fostei provincii
româneşti, că românii din Basarabia
sunt cei care au sarcina şi datoria de
a decide, cu adevărat, cât de profund
şi de angajant este drumul spre
„Vest”. Totodată, din perspectiva
Regelui, Republica Moldova este
privită ca o nevoie firească a Uniunii
Europene de a întregi solidaritatea sa
şi de a reconstrui graniţele sale.
Relaţia cu Occidentul apare, în
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viziunea lui Mihai I, şi ca o formă
unilaterală, ca o garanţie, ca o
măsură de a testa consecvenţa şi
voinţa Uniunii Europene, acesta
întrebându-se retoric „cât de departe
sunt dispuşi să meargă” (oficialii şi
decidenţii UE – n.n.). Opţiunea proVest a Republicii Moldova şi, în
acelaşi timp, a Europei, pentru a
aduce fosta republică sovietică
alături de familia europeană, nu
apare ca fiind congruentă, sinonimă,
bilaterală. Regele se arată sceptic
faţă de constanţa şi soliditatea
acţiunilor UE, mai ales că prejudecata monarhului pleca de la modul
în care Occidentul tratase Europa de
Est vreme de jumătate de secol. În
acelaşi timp, monarhul este contrariat de atitudinea UE: „Pentru că, în
mod inexplicabil pentru mine, există
încă un fel de fascinaţie pe care
Rusia o emană”. Perspectiva integrării Republicii Moldova în
Uniunea Europeană este pusă,
aşadar, în oglindă, cu atitudinea
rezervată a UE şi a relaţiei
“nefireşti” de bune pe care europenii
ar dezvolta-o cu Federaţia Rusă :
“(…)desigur, e o ţară enormă şi
uneori occidentalii nu pun piciorul
în prag aşa cum ar trebui. Ei ar
trebui să încerce să aducă Basarabia
înapoi în Europa”. Teza Regelui cu
privire la apartenenţa istorică,
geografică şi politică a teritoriului
basarabean la UE face apel la
configuraţia Europei antebelice,
găsind în acest fel o legitimitate
istorică puternică, asumată: “Nu ar fi
vorba de schimbarea frontierelor
deocamdată, dar Basarabia e parte a
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Europei pentru că a fost parte a
Europei”18
Pactul Ribbentrop-Molotov rămâne
cheia relaţiilor morale dintre Est şi
Vest. Dezavuarea sa apare ca fiind
fundamentală pentru recunoaşterea
de către Federaţia Rusă a declanşării
de către U.R.S.S. a unei politici
genocidale, care a violat grav suveranitatea statelor, a pulverizat comunităţi întregi şi a călcat în picioare
drepturile omului. La 9 mai 2005, cu
ocazia împlinirii a 60 de ani de la
înfrângerea
Germaniei
naziste,
Regele Mihai a fost decorat
preşedintele rus, Vladimir Putin, cu
Medalia aniversară a 60 de ani de
la sfârşitul războiului pentru recunoaşterea efortului său la eliberarea
naţiunilor europene19. Prezenţa regelui la ceremonia din capitala rusă,
venea după un turneu personal de
cinstire a soldaţilor români, căzuţi
pe frontul de vest, pentru eliberarea
unor vaste teritorii din Cehia şi
Slovacia de astăzi, în martie 1945.
Mihai I a pledat atunci pentru condamnarea de către Rusia a pactului
care a dus la pierderea Basarabiei:
“(…) aş fi vrut ca ea să recunoască
faptul că unele dintre acţiunile
Uniunii Sovietice au fost deosebit de
îngrozitoare pentru români şi,
fireşte, aş dori condamnarea oficială
a Pactului Ribbentrop-Molotov”20.
Opiniile ultimului monarh al
României cu privire la Basarabia au
evoluat de-a lungul timpului, în
funcţie de modificările geopolitice,
de evoluţiile regimurilor politice de
la Est şi Vest, în funcţie de relaţiile
structurale dintre Apus şi Occident

şi de statutul provinciei, respectiv al
României. La începutul anilor `90,
în interviurile acordate scriitorului
Mircea Ciobanu, regele este foarte
vehement cu privire la distincţia dintre Basarabia şi Republica Moldova,
arătând că realizarea unei analogii
între soarta altor state şi a provinciei
dintre Prut şi Nistru este complet
nepotrivită pentru că „Altfel, se
creează impresia că Basarabia trebuie
să-şi poarte singură de grijă, ca o
ţară de sine stătătoare, care în urma
pactului amintit şi-ar fi câştigat
autonomia. Este absurd (…)”. În
acelaşi registru, regele readuce în
discuţie atitudinea noilor lideri de la
Bucureşti, imediat după înlăturarea
regimului Ceauşescu, din decembrie
1989, care declaraseră public faptul
că nu aveau niciun fel de pretenţie
teritorială de la Uniunea Sovietică.
Ori acest gen de declaraţie, care se
referea în chip direct la fosta
provincie românească dintre Prut şi
Nistru, reprezenta, în sine, şi o
poziţionare de politică externă şi
geostrategică pro-Est. La nivelul
anilor 1991-1992, regele vedea în
recunoaşterea
independenţei
Republicii Moldova o formă de
abandonare a acesteia (România a
fost primul stat al comunităţii internaţionale care a recunoscut independenţa fostei republici sovietice –
n.n.) şi o şansă ratată de a dezavua
pactul prin care soarta acesteia
fusese decisă în august 1939.
Prezenţa Armatei Roşii pe teritoriul
Moldovei era la începutul anilor ’90,
în opinia regelui de, o dovadă
incontestabilă a unei situaţii grave, a
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unui îngheţ geopolitic ce afecta,
deopotrivă, atât Republica Moldova
cât şi România. Totodată, Mihai I
vede inacceptabilă situaţia în care
independenţa Republicii Moldova este
declarată, nu şi cucerită, „dovadă că
pe teritoriul ei staţionează o armată
antrenată de la începuturi să nu apere
interesele naţionale. Dacă nu ai o
armată proprie, îţi lipseşte însuşirea
independenţei”. Consideraţiile monarhului fac, de asemenea, trimitere şi la
modelul celor două Germanii, ca o
regăsire firească între graniţele
Comunităţii Europene, în contradicţie
cu modelul românesc; Mihai I
concluziona că o eventuală unire nu
poate veni decât din interiorul ţării21.
Sintagma „Două Românii” este
exclusă de către Regele Mihai din
discuţie. Acesta nu concepea, la
începutul anilor ’90, existenţa a două
state româneşti de o parte şi de alta a
Prutului. Regele vedea, în acei ani, o
problemă colosală în atitudinea
guvernanţilor, care gestionau „dosarul Basarabia”, atât în relaţia cu noul
stat creat, cât şi cu Occidentul, o
problemă morală, gravă, care ţinea de
identitatea naţională şi de parcursul
european al României: „Şi până când
la Bucureşti nu se vor rupe sigiliile
de pe Dosarul Basarabia şi nedreptatea ce ni s-a făcut prin pactul
Ribbentrop-Molotov nu va fi reclamată în faţa instanţelor internaţionale, până atunci autorităţile
româneşti vor da dovadă că
participă, cu o lipsă de patriotism
fără precedent, la adâncirea sciziunii
dintre
cele
două
pământuri
româneşti”22.
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Actul de la 23 August şi
antiteza cu mareşalul Ion
Antonescu, ca paradigmă a
valorilor occidentale
Între temele şi simbolurile care
definesc gândirea politică a ultimului rege al României, actul de la
23 august 1944 poartă, poate, cel
mai privilegiat loc din perspectiva
semnificaţiilor profunde şi a
modului în care a rămas un pilon
definitoriu al valorilor şi opţiunilor
sale de conştiinţă. Pentru că
poziţionarea faţă de momentul în
care România a revenit în tabăra
Aliaţilor în timpul celui de-al doilea
război mondial consfinţeşte, de fapt,
cel mai important moment politic
din cele două domnii ale regelui şi
din întreaga sa viaţă. Momentul
renunţării la alianţa cu Germania
nazistă are semnificaţii profunde
prin modul în care monarhul a
înţeles să reconecteze România la
Europa, să salveze pierderea
definitivă a teritoriului sub invazia
Armatei Roşii, să repună în drepturi
ordinea constituţională a României,
să îndepărteze de la putere pe
dictatorul Antonescu şi să scurteze
astfel desfăşurarea unor ostilităţi
militare care ar fi îngreunat victoria
Aliaţilor şi ar fi mărit dimensiunea
distrugerilor şi a numărului de victime pe continentul european. Actul de
la 23 august 1944 a rămas punctul
strategic, de cotitură, în raportarea
elitelor româneşti la cel de-al Doilea
Război Mondial şi asupra modului în
care istoricii au ajuns să evalueze
parcursul României din perioada
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1938-1947. După ultimii ani de
domnie dezastruoasă a regelui Carol
al II-lea, România a ieşit din familia
europeană. Suspendarea Constituţiei
de la 1923, desfiinţarea Parlamentului şi a partidelor politice,
folosirea asasinatului politic pentru
controlul şi îndepărtarea adversarilor, crearea unei camarile politico-financiare, toate acestea au adus
o faimă extrem de negativă asupra
rolului monarhului pe plan naţional
şi au antrenat ideea potrivit căreia
ţara avea nevoie de un „conducător”.
Pierderea provinciilor româneşti în
1940 a găsit România în situaţia de a
fi împărţită între interesele sale
naţionale şi intrarea într-o alianţă
care o arunca în afara valorilor occidentale, o aducea la periferia
Europei din punct de vedere
geopolitic şi ideologic.
Antiteza dintre regele Mihai şi
mareşalul Ion Antonescu23 a fost un
adevărat studiu de caz pentru
perioada tranziţiei, pentru modul în
care apare translarea dinspre un
personaj istoric în unul politic şi
despre cum este folosită distorsionat
istoria recentă într-o proximă bătălie
politică. Propaganda deşănţată şi
manipularea au făcut ca valorile
vestice, occidentale, reconectarea la
Europa să fie asumate în mod diferit
de cei care susţineau reabilitarea
fostului mareşal al României şi de
către cei care vedeau cu adevărat
integrarea ţării în Comunitatea
Europeană şi asumarea unei opţiune
euro-atlantice ferme. Bătălia memorială dintre ultimul rege al României
şi dictatorul Antonescu a avut

valenţe istorice, politice, diplomatice. Reverberaţiile acestui fenomen nu au afectat doar dezbaterea
politică sau memorială, ci a condus
la o oglindă fidelă în plan internaţional a opţiunilor de facto pe care le
aveau guvernanţii de la începutul
anilor `90. Procesul de culpabilizare
a regelui Mihai şi de reabilitare a lui
Ion Antonescu a fost provocat de
neo-stalinismul de sfârşitul anilor
’70, concomitent cu „instaurarea”
proletcultismului. Apelul la reconstruirea şi revalorizarea imaginii lui
Ion Antonescu de către regimul
comunist avea implicaţii importante
în politica externă şi acest fenomen
era în consonanţă cu atitudinea lui
Nicolae Ceauşescu atât faţă de Est,
cât şi faţă de Vest. Readucerea unui
personaj pe care Europa l-a catalogat
ca fiind unul dintre cei mai mari
criminali de război şi pe care ruşii lau repudiat de la bun început, a
servit ca operă de eroizare şi
glorificare a românilor şi a istoriei
recente în raport cu U.R.S.S. şi cu
puterile occidentale. Regele Mihai a
continuat să fie în timpul perioadei
comuniste pus într-o antiteză
colosală cu dictatorul Antonescu.
Însuşi regele Mihai afirma că, cu
privire la actul de la 23 August
1944,
că
„niciunul
dintre
evenimentele istorice din viaţa
poporului nostru nu a fost atât de
profund falsificat ca Actul de la 23
August 1944. S-au produs munţi de
literatură în scopul de a povesti sau
inventa ceea ce s-a întâmplat, ceas
cu ceas, în acea zi”24.
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Raportarea la Occident a fost
făcută de către regele Mihai încă din
ziua de 23 august 1944. Proclamaţia
către ţară făcea, în mod expres,
trimitere la alăturarea de Naţiunile
Unite, şi ea consfinţea faptul că actul
de la 23 august 1944 a fost un „gest
politic de o enormă responsabilitate”
care avea să restabilească prestigiul
ţării faţă de Marea Britanie, Franţa şi
SUA. Recunoaşterea meritelor regelui din partea liderilor occidentali a
transformat din punct de vedere
istoric, memorial şi ideatic actul de
la 23 august într-un creuzet al opţiunilor monarhului. Aceste confirmări
au venit de la liderii politici europeni şi americani. Istoricul Victor
Neumann remarca faptul că însuşi,
comandantul Suprem al forţelor
Aliate în Europa din timpul celui deal doilea război mondial, generalul
Dwight D. Eisenhower, aprecia că
„regele Mihai şi România şi-au
câştigat un loc aparte printre membrii Naţiunilor Unite care au
participat la cruciada democraţiei
pentru a elibera Europa”. Scurtarea
războiului „cu aproximativ şase
luni” şi recunoaşterea meritelor
pentru operaţiunile militare la care
România a contribuit prin eliberarea
unor vaste teritorii din Europa
Centrală au fost confirmate prin cele
mai valoroase ordinele, medaliile şi
decoraţiile primite de rege de la
Guvernele francez, britanic, american şi sovietic. Regele a fost numit
Comandor-Şef al legiunii de Merit
de către preşedintele american Harry
S. Truman, dar a primit şi ordinul
Sovietic al Victoriei. Acesta din
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urmă a fost acordat pentru „actul
curajos al schimbării radicale a
politicii României prin ruperea de
Germania hitleristă şi alierea cu
Naţiunile Unite, într-un moment
când nu exista încă un semn clar al
înfrângerii Germaniei”25.
Actul de la 23 august a reprezentat aşadar centrul acţiunilor
politice, istorice şi simbolice a
regelui Mihai în raportarea dintre
Est şi Vest. Istoricul Nicolae Şerban
Tanaşoca subliniază faptul că
evenimentul care a schimbat soarta
României şi a Europei, făcut doar
tânărul monarh şi o mână de
colaboratori, cu partidele politice
cvasi-abandonându-l, a fost „doar
începutul unei acţiuni dificile şi
îndelungate de rezistenţă faţă de
încercările de sovietizare şi bolşevizare a României declanşate cu
brutalitate de agenţii intereselor
sovietice”26.
Desfăşurarea actului de la 23
august 1944 a fost un subiect colosal
în interpretările pe care Mihai I le-a
dat evenimentului în sine şi în
reconstituirile pe care istoricii, sub
forma unor analize ample sau note
biografice neoficiale ale monarhului,
le-au realizat27. Regele nu a caracterizat niciodată această acţiune într-o
notă politică, partizană, de cucerire a
puterii, ba chiar a precizat că niciuna
din interpretările date evenimentului
din august 1944 nu este potrivită.
Monarhul a concluzionat că acesta a
fost o acţiune urgentă şi grava care
trebuia realizată: „Era ceva care
trebuia făcut ca să scape ţara
românească de tăvălugul armatelor
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sovietice! Politic apoi s-a întâmplat
ce ştim cu toţii, dar nu am fost
singurii.
Polonia,
Ungaria,
Cehoslovacia şi alţii au avut aceeaşi
soartă ca noi. De aceea apreciez că
23 August era absolut necesar care
trebuia făcut şi s-a făcut ce
trebuia!”28
În aproape toate relatările despre
eveniment, Mihai I vorbeşte despre
ataşamentul faţă de valorile democratice europene şi spune că
opţiunea României cu politica lui
Antonescu
era una strâmbă,
nefirească. Distincţia dintre „nazişti”
şi „germani”, ca şi cea dintre
„sovietici” şi „ruşi” este de natură să
particularizeze culpa pentru ororile
acelor regimuri, şi nu a naţiunilor în
genere: „Trebuie să fim cu băgare de
seamă când folosim anumite cuvinte. Nu nemţii au făcut aceste
atrocităţi, ci naziştii! Noi, la 23
August 1944 nu am luptat contra
nemţilor, contra Germaniei, ci contra naziştilor! Nu este vorba despre
acelaşi lucru”. Nuanţele regelui cu
privire la acul de la 23 August
ajung, evident, în mod inevitabil, la
atitudinea Occidentului faţă de
atrocităţile comise de sovietici după
1944. Dezamăgirea Regelui, la fel
cum am demonstrat şi în prima parte
a acestui articol, a fost legată reacţia
slabă a Vestului în raport cu acordurile stabilite în urma conferinţelor
de pace post-belice dar şi în privinţa
atitudinilor generale de după 1944
şi, mai ales, după 1947. Acuzaţiile şi
consternarea regelui de la începutul
anilor ’90 privesc dublul standard al
Occidentului, atunci când vine vorba

de compararea regimurilor politice:
„Dar când este vorba despre
atrocităţile comise de comunişti,
atunci Occidentul închide ochii,
spune «să lăsăm lucrurile să meargă
încet» şi aşa mai departe. Chiar şi
acum se procedează la fel. Pentru
mine sunt lucruri de neînţeles. (…)
poporul român şi ţara românească au
suferit şi suferă în continuare din
cauza lipsei de înţelegere şi activitate din partea Occidentului. Este
cert acest lucru! Chiar şi acum, văd
că Occidentul a lăsat-o foarte încet
faţă de România, nu înţelege aspiraţiile poporului român…Este foarte
greu”29.
Mesajele regelui prilejuite de
marcarea momentului de la 23
August 1944 au adus mereu în
discuţie asocierea faţă de Europa,
prin aceasta înţelegând, evident,
Europa Occidentală şi valorile şi
principiile guvernării democratice.
Primul mesaj de acest tip după 1989
este amplu şi el demontează întreaga
simbolistică denaturată pe care
regimul comunist a folosit-o cu
arsenalul ideologic, politic şi
ştiinţific specific pentru a lega actul
istoric de instaurarea comunismului.
Monarhul respinge categoric această
teză, subliniind că simbolurile
naţionale, în totalitate, fără excepţii,
au fost supuse unui proces de
compromitere, astfel încât, pe lângă
ziua naţională, stema, tricolorul şi
altele au fost modificate brutal; de
aceea – consideră regele –
prăbuşirea comunismului trebuie să
fie sinonimă cu un proces urgent de
recâştigare a adevărului şi, mai
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precis, actul de la 23 august, trebuie
să treacă printr-un proces de
„curăţare de minciuni şi falsificări
groteşti”30.
Raportarea la Est şi Vest din
perspectiva actului de la 23 August
1944 apare acum, pentru români,
România şi monarh şi din postura de
victime a inacţiunii Occidentului până
la debarcarea lui Ion Antonescu.
Regele ţine să precizeze că noi teorii
care criticau deciziile sale de la 1944
sunt născute fie din necunoaşterea
exactă a situaţiei militare şi internaţionale de la acea vreme, cât şi din
dorinţa de a denigra politic un act
istoric. Invazia Armatei Roşii apare
ca inevitabilă în condiţiile în care,
spunea Mihai I – soarta României
era „clară şi neomenoasă şi fusese
pecetluită”. Regele, în acest mesaj
din 1990, argumentează „culpa”
Naţiunilor Unite care amânaseră noi
operaţiuni militare, ce ar fi putut
schimba prelungirea agoniei României
în alianţa cu Germania nazistă şi,
implicit, soarta Europei de Răsărit:
„(…) hotărârea Marii Britanii şi a
Statelor Unite de a tergiversa deschiderea celui de al doilea front împotriva Germaniei, în vestul Europei.
Aceasta a făcut ca întreaga Europă
de Est, deci, şi România, să cadă
pradă Armatei Roşii”. Totodată,
rememorarea actului de la 23 August
îl determină pe rege să vorbească
despre „hotărârea Aliaţilor apuseni
de a plasa ţările din Estul Europei în
sfera de influenţă şi de control a
Uniunii Sovietice”, insistând pe
faptul că România a fost «vândută»
Uniunii Sovietice la Ialta. Peste
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toate acestea, Mihai I concluziona că
„În cele din urmă, România a
contribuit la victoria Aliaţilor împotriva Germaniei naziste şi Armatei
române i-a revenit menirea de a
elibera pământul nostru strămoşesc
al Transilvaniei. Faptul că am fost
trădaţi la Conferinţa de Pace de la
Paris şi că am fost subjugaţi nu a
putut fi împiedicat, cum nu au putut
fi împiedicate tragedia cehilor, a
slovacilor sau a polonezilor”31.
Dezbaterea din primul deceniu
postdecembrist cu privire la semnificaţiile actului de la 23 August
1944 au articulat o chestiune istorică
într-una politică. Miza discursivă a
fost monopolul asupra dovezilor
istorice privind reintegrarea ţării în
Europa şi, din această cauză, evenimentul din 1944 căpătase o aură
semnificativă. Desprinderea de
Germania nazistă era, pentru rege şi
susţinătorii săi, dovada incontestabilă a opţiunilor pro-vestice ale
monarhului, în timp ce pentru
contestatari, acest eveniment era
mereu dus în zona speculaţiilor
legate de generarea unei ocupaţii
sovietice şi a unui proces de comunizare. Au existat în anii ’90
numeroase accente istorice şi politice care au potenţat dezbaterea
despre „23 August”. Filme documentare, analize istorice şi jurnalistice ample, simpozioane, demonstraţii şi manifestaţii publice, toate
acestea marcau un clivaj puternic
legat de modul în care trecutul era
utilizat în dezbaterea despre orientarea ţării: spre Est sau spre Vest.
Istoricul Maria Bucur aprecia,

Est-Vest

plecând de la un asemenea exemplu,
că tendinţa istoric-politică din acei
ani a fost să reconstruiască mitul
victimizării românilor în cel de-al
doilea război mondial pentru
generaţiile de după 198932. Astfel, în
contrast cu Mihai I, mareşalul
Antonescu era prezentat ca un
salvator care se luptase pentru binele
ţării, atât cu Estul cât şi cu Vestul.
Un episod semnificativ care a
implicat raportarea regelui la
clivajul Est-Vest prin utilizarea
memoriei asupra actului de la actul
de la 23 August 1944 s-a petrecut în
preajma împlinirii unei jumătăţi de
secol de la ruperea alianţei cu
Germania nazistă şi aliaţii săi.
Revenirea regelui în ţară a implicat
momente conflictuale nenumărate,
dar revenirea aceasta ar fi dat ocazia,
în percepţia autorităţilor, ca Mihai I
să devină un personaj istoric, validat
politic într-un context în care
România, deşi devenise membru al
Consiliului Europei, avea probleme
structurale, iar perspectiva integrării
în structurile euro-atlantice era
aproape
inexistenţă.
Regele
călătorea mult în spaţiul european şi
american şi astfel vorbea deschis
despre reconectarea ţării la lumea
liberă şi valorile Occidentale, o
continuare simbolică a opţiunii de la
23 August 1944. În acest context, un
semnal semnificativ a venit de peste
Atlantic. Congresul Statelor Unite
ale Americii a marcat, în mod
oficial, la 23 august 1994, recunoaşterea rolului jucat de rege cu 50
de ani în urmă. Monitorul Oficial al
Congresului a publicat în deschi-

derea sa decretul de decorare a
monarhului de către preşedintele
Truman. Evenimentul a fost văzut ca
având semnificaţia unei duble
recunoaşteri de către S.U.A33. Mai
mult, istoricul Ivor Porter34 a relatat
că, în ciuda piedicilor puse de către
autorităţile române, recunoaşterea
meritelor Regelui pentru victoria
Aliaţilor, s-a produs şi în mai 1995,
prin invitarea acestuia la ceremoniile
care au sărbătorit 50 de aniversări de
la sfârşitul războiului în Europa.
Astfel, atât participarea în sine, cât
şi presa britanică, au evidenţiat
întreaga simbolistică europeană pe
care o întruchipa ultimul şef de stat
în viaţă, participant efectiv la
ostilităţile celui de-al Doilea Război
Mondial.

Concluzii
Clivajul Est-Vest este unul definitoriu pentru gândirea politică,
demersul istoric şi poziţionarea simbolică pe care regele Mihai le-a
parcurs de-a lungul carierei şi vieţii
sale. Poate nici un alt reper al
personalităţii ultimului monarh al
României nu putea fi redat atât de
bine precum perspectiva faţă de
simbolistica, acţiunile şi valorile pe
care le-a pus în ecuaţia dintre
Răsărit şi Apus. Raporturile sale cu
puterile şi valorile Estului şi
Vestului apar în cele trei dimensiuni
expuse în analiza noastră: 1)
demersurile din exil, atitudinea şi
acţiunile puterilor occidentale faţă
de Mihai I şi formula de organizare
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politică a guvernului din Exil –
Comitetul Naţional Român; 2)
Basarabia, ca ipostaziere istorică, a
confruntării dintre Est şi Vest, ca
formulă distinctă a consecinţelor
pactului Ribbentrop-Molotov, cu
toate dimensiunile sale postbelice şi
postcomuniste (inclusiv crearea
noului stat şi poziţiile privind
legitimitatea în raport cu România,
Europa, „Vestul”) şi 3) ponderea
actului de la 23 August 1944 în
dezbaterea istorică, politică, ideologică, pro sau anti-occidentală
privind soarta României după 1944,
respectiv 1947 şi articularea sa în
lumina democraţiei de supă 1989 şi
a orientării oficiale, geopolitice şi
geostrategice, a statului român.
Deşi a variat, în funcţie de perioade istorice şi evenimente majore
care au modificat poziţionările sale,
Mihai I a transpus într-o notă critică
atitudinea Vestului faţă de soarta
României. Teza abandonului este
frecventă, aşa cum şi teoria încălcării tratatelor internaţionale de către
U.R.S.S. sau a sacrificării Europei
de Est în favoarea asigurării securităţii părţii de Apus a continentului,
sunt teorii predilecte. Fenomenul
„Ialta” se menţine pe toată perioada
exilului şi a primului deceniu
postcomunist iar, de la caz la caz,
cultivarea unor relaţii a S.U.A.,
Franţa sau Marea Britanie este
criticată
vehement.
Instaurarea
regimurile politice în Est apar în
cheia unor înţelegeri ilegitime şi a
unor violări flagrante a normelor
internaţionale. Totodată, regele
constată că duplicitatea comu-
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nismului a ajuns să schimbe în
Occident inclusiv percepţiile asupra
semnificaţiilor evenimentelor care
au precedat şi urmat instalării
Cortinei de Fier. Prima temă are o
profundă dimensiune caracterologică, morală, etică, principială.
Problema Basarabiei este un
pentru Mihai I o chestiune grav, o
nedreptate a istoriei, o consecinţă
care demonstrează încă faptul că
multe dintre nedreptăţile, abuzurile
şi fărădelegile sovieticilor au rămas
în picioare. Regele vede în continuare o urgenţă din condamnarea
Pactului Ribbentrop-Molotov, ca o
formă de reîntregire a Europei.
Independenţa republicii Moldova
este iniţial negată, dezavuată,
existenţa a „două românii” este
respinsă. Ulterior, poziţiile monarhului se nuanţează. Raporturile cu
Uniunea Europeană dau, din perspectiva lui Mihai I, măsura adevăratului drum firesc, normal al viitorului fostei provincii româneşti. Cu
toate acestea, regele nu vede cu ochi
buni relaţia privilegiată a Federaţiei
Ruse cu UE. „Dosarul Moldova”
rămâne pentru Mihai I o ipostaziere
perfectă a politicii nefaste a
Occidentului faţă de Europa de Est.
A doua temă este percepţia unei
dimensiuni spaţiale, geografice.
Actul de la 23 August şi
propagarea memorială a acestuia în
politica de după 1989 este o temă
simbolică esenţială în înţelegerea
importanţei decriptării relaţiei autorităţi-rege/Est-Vest şi a orientării
oficiale a României în prima parte a
anilor `90. Reabilitarea mareşalului

Est-Vest

Ion Antonescu cu sprijinul clasei
politice, a avut rolul de a politiza o
dezbatere istorica şi de a o transforma într-o armă împotriva regelui şi a
unui demers identitar de recunoaştere a erorilor şi ororilor istoriei.
Punerea în antiteză avea rolul de a
glorifica un personaj condamnat
pentru crime de război şi de a-l
prezenta un salvator naţional. În
contrast puternic cu recomandările şi
tendinţele europene, această dezbatere a fost un turnesol semnificativ
care a arătat valorile vestice
îmbrăţişate de rege şi derapajele
democratice grave pentru clasa
politică din postcomunism. „23
August” rămâne cea mai importantă
probă a ataşamentului la valorile
occidentale pe care Mihai I le-a
asumat ferm de-a lungul tragicei sale
vieţi. Această ultimă temă conţine o

dimensiune memorială majoră,
fundamentală pentru istoricitate.
În concluzie, analiza construieşte
trei perspective semnificative ale
ultimului rege al României în
decriptarea relaţiei sale cu „Estul” şi
„Vestul”. Astfel, pentru Mihai I,
„Vestul” este sinonim cu Naţiunile
Unite, cu Comunitatea Europeană,
S.U.A, şi în general cu valorile
democratice, drepturile şi libertăţile
civile, în timp ce „Estul” rămâne
ancorat într-o dimensiune postbelică, o victimă a Vestului, un
sacrificiu şi un cataclism al U.R.S.S.
Întreaga paradigmă este înţeleasă
prin prisma unor înţelegeri ilegitime
care au despărţit continentul pentru
jumătate de secol. Cele trei teme,
bogate în semnificaţii, au, la rândul
lor, trei conotaţii majore: caracterologice, spaţiale şi memoriale.
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