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EDITORIAL
Comunismul în postcomunism. Nostalgii și nostalgici*
(The Communism in Post-communism. Nostalgias and nostalgics)
Mioara ANTON
Motto: „Ceaușescu fă-ne un
bine, cheamă-i pe aleși la tine!”1
Abstract: 30 years after the fall of the communist regime, Romanian society has
towards its past an ambivalent and contradictory attitude: on the one hand it
brings a constant effort to manage social memory, whilst on the other hand it is
„haunted“ by nostalgia for communism. In the Romanian case, the relationship
to the communist past and arguments over its legacy have been problematic and
created numerous controversies since December 1989. The years of transition,
political instability but mainly the failure of the educational policies fed the
nostalgia for communism. However, the substratum of such a phenomenon must
not be interpreted only from the perspective of the political and economic
disappointments which Romanian society has experienced in the last 30 years, but
also as a failure of the educational policies of memorialising the communist past
and shaping an adequate historical consciousness. ”Before it was better” is a part
of a selective memory which suggests nostalgia for an economic and social
stability without ideological connotations. For many Romanians ”communism was
a good idea” because it had positively influenced their existence, while now the
much-desired freedom was associated with chaos and instability.
Keywords: Romanian society; post-communist nostalgia; transitions; economic
crisis; selective memory.

Introducere
La 30 de ani de la prăbușirea
regimurilor comuniste, fenomenul
nostalgiei a cuprins deopotrivă fosta
Uniune Sovietică și țările Europei
Central-Răsăritene. Metamorfozele
memoriei colective în postcomunism

și intensitatea „nostalgiei roșii” sunt
strâns legate de consecințele și costurile sociale ale anilor de tranziție.
Raportarea romantic-emoțională a
oamenilor la propriul trecut, precum
și eludarea naturii dictatoriale a
regimurilor comuniste aduc în primplan o memorie selectivă a ceea ce a
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însemnat
în
egală
măsură
extraordinar și banal în existența de
zi cu zi în comunism.
În ultimii ani asistăm la o creștere
semnificativă a studiilor referitoare la
fenomenul nostalgiei, în special a
celei comuniste. Antropologi, sociologi, istorici, filosofi, politologi,
istorici literari, specialiști în studii
culturale ș.a. au conceptualizat și
reconceptualizat, în funcție de
context, complexitatea fenomenului
nostalgiei. Fără să fie limitată la
experiența comunistă, nostalgia a
cunoscut de-a lungul timpului o largă
varietate de abordări și interpretări.
Subliniind natura derutantă a
termenului, dar și interesul crescut al
specialiștilor din toată lumea pentru
acest fenomen, Maria Todorova nota,
parafrazând începutul Manifestului
Comunist, că „o fantomă bântuie
lumea academică: studiul nostalgiei
postcomuniste”2. Idee susținută și de
Olivia Angé & David Berliner, care
subliniau
în
introducerea
la
Antrophology of Nostalgia că mare
parte dintre cercetările referitoare la
nostalgie sunt „paradigmatic esteuropene”3.
Interesul specialiștilor se explică
mai ales ca urmare a intensității cu
care „fantoma comunismului” bântuie încă societățile postcomuniste.
Svetlana Boym, cu a sa lucrare de
referință The Future of Nostalgia,
sublinia într-o manieră originală că
secolul XX a început cu o utopie și
s-a sfârșit într-o nostalgie4. Din
perspectiva sa, nostalgia este un
sentiment al pierderii și dezrădăcinării, fiind mai degrabă un simptom
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al timpurilor moderne, o emoție
istorică, care joacă rolul unui
„mecanism de apărare în fața ritmurilor accelerate ale schimbărilor și
răstunărilor istoriei”. În opinia sa,
nostalgia este asociată cu o revoltă
simbolică
împotriva
trecerii
necruțătoare a timpului ce afectează
ireversibil natura umană, dar și față
de ritmurile rapide ale modernizării5.
Totodată, Svetlana Boym propune o
distincție între „nostalgia reconfortantă”, parte a unui demers
transistoric de reconstrucție a unui
trecut ideal, și „nostalgia reflexive”,
axată pe emoții și apartenență, și care
se află la orginea memoriei sociale6.
În opinia sa, nostalgia joacă un rol
intermediar între memoria colectivă
și cea individuală.
Nostalgia a devenit un loc de
refugiu pentru cei care nu s-au mai
regăsit în societatea prezentului.
Istoriile personale s-au suprapus
peste istoria mare a comunismului,
care a fost proiectată, la rândul său,
prin lentila înșelătoare a unui timp în
care prosperitatea și stabilitatea sunt
strâns legate de o tinerețe fericită și
lipsită de griji. Svetlana Boym subliniază că prin această „uitare
selective” se creează o contra-memorie, în fapt o viziune alternativă
asupra trecutului comunist7. Memoria
socială este fără îndoială una selectivă. Atunci când se raportează la
regimul comunist, oamenii aleg
deliberat numai ceea ce le-a influențat existența în mod pozitiv:
stabilitate economică, siguranța unui
loc de muncă, acces la educație și
sistemul de sănătate. Sunt trecute sub
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tăcere intruziunea statului în viața
privată, supravegherea permanentă,
presiunea ideologică, raționalizările,
criza economică, penuria alimentară.
Transformările prin care au trecut
societățile ieșite din comunism în
ultimele decenii vin să confirme
faptul că nostalgia este mai puțin
legată de trecut, cât mai ales de provocările prezentului și incertitudinile
viitorului. Tranziția de la dictatură la
democrație s-a dovedit a fi dificilă și
plină de capcane. Iar cazul românesc
nu face excepție. Anii de tranziție,
efortul de trecere la sistemul democratic și adaptarea mecanismelor
economiei de piață au produs schimbări dramatice în existența oamenilor.
Prăbușirea industriei, liberalizarea
pieței muncii, pierderea locurilor de
muncă, inflația, scăderea nivelului de
trai pentru anumite categorii ale
populației, nesfârșitele privatizări și
marile
scandaluri
financiare,
insecuritatea viitorului, instabilitatea
politică, mica și marea corupție, criza
economică și, nu în ultimul rând,
dispariția statului paternalist au creat
un teritoriu fertil pentru dezvoltarea
nostalgiei roșii8.
Mai mult, integrarea în structurile
Uniunii Europene a potențat
discursul nostalgicilor cu privire la
locul și rolul României în plan
european. Potrivit lor, România nu
numai că și-a pierdut prestigiul
obținut
în
timpul
regimului
Ceaușescu, dar a devenit o țară de
mâna a doua, subordonată în totalitate intereselor țărilor occidentale9.
Remanențele protocroniste ale excepționalității românești s-au regăsit în

ultimii doi ani în discursul public al
PSD, partid ajuns la guvernare în
urma alegerilor din decembrie 2016.
Implicați în scandaluri de corupție,
liderii acestui partid s-au afirmat prin
contestarea deschisă a politicilor
europene, mai ales în domeniul
justiției.
Pierduți în tranziție: contextul
românesc al nostalgiei
În cazul românesc, raportarea la
trecutul comunist și disputele asupra
moștenirii acestuia au fost problematice și au creat numeroase clivaje
în societatea post-decembristă. În
primul deceniu, în dezbaterile
referitoare la moștenirea comunistă și
asumarea acesteia nu a fost loc pentru
nostalgie. Așa cum observa și
sociologul Mirel Bănică, „în primii
ani de după 1990, nimeni sau aproape
nimeni nu s-ar fi gândit că într-o
bună zi, românii vor fi nostalgici
după communism”10. Dar, ca orice
memorie latent, și nostalgia roșie a
explodat în România și a devenit un
fenomen care nu mai poate fi ignorat.
Ea nu derivă dintr-o dorință de a
restaura o ordine politică dispărută, ci
este expresia dezamăgirilor prezentului. Mare parte dintre cei dezamăgiți nu s-au regăsit în noua ordine
care a apărut după decembrie 1989,
individualitatea lor diluându-se în
experimentele tranziției. Putem vedea
cum, din perspectiva nostalgicilor,
dictaturii ceaușiste îi sunt retușate
contururile, iar Ceaușescu își recapătă statutul de lider luminat și
înțelept.
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Substratul unui astfel de fenomen
nu trebuie interpretat numai din
perspectiva decepțiilor politice și
economice pe care societatea românească le-a resimțit în ultimii 30 de
ani, ci și ca un eșec al politicilor
educaționale de memorializare a
trecutului comunist. În opinia lui
Vladimir Tismăneanu, „politica
amneziei” promovată în cele trei
mandate ale lui Ion Iliescu a fost
responsabilă pentru lipsa colectivă de
interes în examinarea trecutului
comunist, dar și pentru persistența
mentalului comunist în cultura politică a tranziției românești11. Opinie
împărtășită și de Lavinia Stan, care
arătă că indiferenței și ostilității
societății românești de a-și asuma
deschis trecutul comunist i s-au
adăugat instrumentalizarea politică și
subordonarea procesului de decomunizare intereselor înguste ale
partidelor politice care s-au perindat
la conducerea României în anii de
tranziție12. Un proces al comunismului nu a fost posibil până în
aprilie 2006, când președintele Băsescu
a înființat Comisia Prezidențială pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din
România (comisia Tismăneanu). Dar,
în ciuda eforturilor făcute pentru
reconsiderarea istoriei comunismului,
bătălia pentru memorie nu a învins
inerția societății13.
Sociologul Vintilă Mihăilescu
punea entuziasmul începutului de ani
‘90 pe seama unei stări de imaturitate
socială și individuală: „Anii comunismului au însemnat pentru mulți
dintre cei născuți și crescuți în
această perioadă, îmi permit să o
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cred, o prelungită stare de imaturitate
socială și chiar individuală. De aici,
după 1990, mulți au sărit într-o
maturitate afișată impulsiv și cu
ostentație, ca și cum ar fi așteptat
dintotdeauna acest moment și ar fi
știut exact ce vor face odată venit. O
viață sub semnul constrângerilor s-a
convertit astfel fără șovăială într-una
sub semnul oportunităților imediate”14.
Încă din primele momente după
căderea regimului comunist s-a
crezut că se va instaura prosperitatea
economică, iar lumea colorată a
Occidentului avea să acopere până la
dispariție cenușiul ceaușist. Revenirea la normalitate părea că se va
produce relativ ușor. O proiecție
eronată, care a alimentat pe fondul
anilor de tranziție și a instabilității
politice nostalgia comunismului15. În
ciuda freneziei generale și a valului
de entuziasm care a cuprins întreaga
societate, primii ani care i-au urmat
lui decembrie 1989 s-au dovedit a fi
un inaugural ratat. La 20 de ani de la
căderea
comunismului,
Vintilă
Mihăilescu considera că ceea ce se
petrecuse în România în tot acest
timp fusese „măreția și declinul unui
mit, extazul urmat de agonia unei
crize societale profunde ce a însoțit
acest mit. Iar pentru ca acest mit să
poată fi indentificat, i s-a dat numele
de tranziție”16.
La începutul anilor ’90, negarea în
bloc a comunismului, considerat un
moment de ruptură în evoluția
istorică a României, a coincis și cu
debutul căutării unui model societal
de dezvoltare. Sociologul Dumitru
Sandu aprecia că „modelul inițial de
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schimbare cu care a pornit majoritatea populației era unul de negare a
comunismului mai mult ca stare de
fapt decât ca ideologie, și de acceptare superficială a economiei de
piață”17. Două au fost provocările
cărora societatea românească a
trebuit să le răspundă: prima, adaptarea la principiile economiei de piață
iar cea de-a doua, însușirea valorilor
democratice. În primul caz, vorbim
despre o reformă a sistemului
economic, fără să fi existat însă
programe și strategii coerente de dezvoltare. Situației de fapt a economiei
românești ieșită din comunism,
ineficientă și incapabilă să facă față
concurenței internaționale, i s-au
adăugat lipsa unei culturi economice
a societății, care a continuat să-și
proiecteze așteptările asupra statului.
Măsurile populiste luate la începutul
anilor ’90, încurajarea consumului,
asociate cu „privatizările spontane”
din industrie, agricultură, comerț au
accentuat și mai mult dezechilibrele
economice18. Dezindustrializarea, decolectivizarea și reîmproprietărirea in
integrum (acolo unde a fost posibil)
au creat noi orizonturi de așteptare și
au hrănit iluzia celor mulți că era o
doar chestiune de timp până se
ajungea la bunăstarea capitalistă.
Reconectarea României la valorile
occidentale după aproape o jumătate
de secol de comunism s-a dovedit a
fi, de asemenea, un miraj.
Tranziția a dus la subdezvoltare,
la accentuarea sărăciei și la proliferarea corupției. Costurile nu au
întârziat să apară, iar inflația, șomajul, nesiguranța socială au condus la

modificarea atitudinii societății față
de ceea ce însemnat sistemul
capitalist. Conform sondajelor de
opinie, în primii ani post-decembriști
a existat o percepție contradictorie a
capitalismului, economia de piață
fiind asociată cu menținerea unui
puternic sector de stat în economie.
Frica de schimbare și de necunoscut
au alimentat rezervele românilor față
de ceea ce însemna capitalismul, ei
simțindu-se în siguranță la adăpostul
politicilor protecționiste ale statului.
Marile scandaluri și afaceri de corupție au contribuit semnificativ la
scăderea încrederii populației în
valorile sistemului democratic și în
principiile economiei de piață. Istoricul Florin Constantiniu surprindea
foarte bine evoluția stării de spirit a
românilor care au trecut într-o
perioadă relativ scurtă de timp de la
extaz la agonie: „Românii și-au
imaginat că libertatea aduce de la
sine prosperitatea; credeau – cei mai
mulți – că a doua zi după căderea
comunismului vor trăi ca familia
Ewing din serialul «Dallas»; nu
înțelegeau că numai prin eforturi
proprii vor putea aduce bunăstarea în
țara lor. Incopemtența și corupția
guvernanților s-a altoit pe un sentiment de lehamite, mai întâi, de
descurajare, apoi, de neputință, la
final”19.
Marile privatizări post-decembriste, dispariția marii industrii și
închiderea complexelor energetice,
urmate de valuri masive de disponibilizări, au afectat direct populația
angajată în aceste activități, care nu a
reușit să se adapteze noilor condiții.
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În timpul regimului Ceaușescu,
procesul accelerat al industrializării a
dus la răsturnarea raportului dintre
învățământul umanist și cel tehnic,
astfel că până la sfârșitul anului 1989
una din două persoane cu studii
superioare era inginer20. În termeni
sociologici, creșterea stocului de
educație a impulsionat modernizarea
individuală care a fost însă subordonată scopurilor economice ale
regimului21.
Mobilitatea socială rezultată ca
urmare a procesului masiv de industrializare a schimbat condițiile de
viață pentru o mare parte a populației. Această parte a ales să uite
lipsurile anilor ’80 și să-și amintească
comunismul ca un timp al securității
și stabilității. Pentru această generație, care era tânără în anii ’70,
Ceaușescu a fost un lider inspirat, un
mare constructor național, o personalitate recunoscută în plan internațional. Emoția răsturnării regimului a
fost uitată în contextul instabilității
politice și a crizei economice care au
afectat nivelul de viață al populației.
„Înainte era mai bine” este parte a
unei
memorii
selective
care
sugerează mai degrabă o nostalgie
pentru o stabilitate economică și
socială, fără să comporte un înțeles
ideologic. Toți cei care au întâmpinat
dificultăți de reconversie, din cauza
vârstei sau pregătirii lor profesionale,
au fost cei mai predispuși să
proiecteze o imagine pozitivă asupra
trecutului comunist.
O mare parte dintre cei care au
migrat în anii ’70 către marile centre
industriale în căutarea unei vieți mai
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bune au fost obligați în aceste trei
decenii fie să se întoarcă în satele de
origine, fie să emigreze în străinătate,
mai ales după integrarea României în
structurile europene (1 ianuarie
2007)22.
Salariile
compensatorii
oferite de stat nu au fost suficiente
pentru a le asigura o existență decentă
sau șansa unei reconversii profesionale. Ei s-au considerat abandonați, victime ale corupției patronate
de stat și de partidele politice.
O altă caracteristică a societății
românești este aceea că o mare parte
a populației consideră că statul
trebuie să intervină în rezolvarea
problemelor cotidiene (locuri de
muncă, obținerea de locuințe, acordarea de ajutoare sociale). Existența
unei mentalități paternaliste este de
asemenea o sursă importantă a
nostalgiei „epocii de aur”. În opinia
noastră, dincolo de anchetele sociologice, persistența unei astfel
mentalități își are rădăcinile în relația
dezvoltată în cei 50 de ani comunism
între guvernați și guvernanți. Arhivele partidului comunist păstrează
scrisorile către putere, reprezentative
pentru modul în care oamenii
obișnuiți s-au raportat la puterea
politică care le-a controlat existența
până în cele mai mici amănunte: de la
viața privată la normele de conduită
în societatea socialistă. În decursul
celor 25 de ai guvernării lui
Ceaușescu, Secția Scrisori și
Audiențe a CC al PCR a înregistrat o
medie anuală de 2-2,5 milioane de
scrisori expediate de oamenii
obișnuiți structurilor de partid și de
stat23. Oameni mari și oameni mici și-
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au pus destinele în mâinile partidului
și au cerut intervenția autorităților
pentru a le fi rezolvate situațiile personale, au insistat să fie recompensați
și să le fie recunoscute meritele și au
criticat puterea pentru neîndeplinirea
promisiunilor de îmbunătățire a vieții
de zi cu zi.
Din perspectiva acestor documente, după 1990, pe fondul anilor
de tranziție, toți cei care obișnuiau să
se adreseze puterii s-au simțit
abandonați într-o lume ale cărei
norme le erau necunoscute. Nu mai
aveau cui să se adreseze, nu mai
aveau a cui intervenție să o ceară, de
vreme ce puterea își schimbase în
totalitate reperele. Pentru ei „comunismul fusese bun” tocmai pentru că
le influențase în mod pozitiv
existența, în vreme ce libertatea atât
de dorită era asociată cu haosul și
instabilitatea. Într-un interviu cu
Mirel Bănică, din decembrie 2005,
jurnalista și criticul de teatru
Magdalena Boiangiu observa că
marii majorități a românilor „ideea
de responsabilitate” le este străină:
„Nu suntem obișnuiți să avem grijă
de noi, altcineva trebuie să răspundă
pentru destinul individual. Avem
nostalgia «subvenției» perpetue de la
stat, inclusiv în lumea cea mică a
scriitorilor”24.
Ce aleg oamenii să uite și ce
alimentează discursul nostalgicilor?
Oamenii aleg să uite umilințele
cozilor interminabile, alimentația raţional-științifică și penuria alimentară, frigul din apartamente, raționalizarea drastică a energiei electrice,
munca patriotică obligatorie, frica de

a fi arestat, admonestat sau mutat
disciplinar
pentru
comentarii
nefavorabile la adresa regimului sau
Conducătorului,
insalubritatea
spitalelor și obligația de a da „țării cât
mai mulți copii”, cenzura, insecuritatea străzilor după căderea întunericului, absența oricărei libertăți.
Iar lista ar putea continua.
Harta generațiilor
Cine sunt cei care tânjesc după
trecutul comunist, care le-au fost
așteptările în momentul prăbușirii
regimului comunist, căror categorii
sociale le aparțin și cum anume se
poziționează față de schimbările prin
care a trecut societatea românească în
ultimele trei decenii de tranziție?
Prima generație, cea a fondatorilor, deja maturi în 1944, este
asociată în memoria colectivă ca
fiind una dintre cele mai distructive
pentru societatea românească. Condițiile instaurării regimului comunist
în România (importarea modelului
sovietic, distrugerea vechilor elite
politice și intelectuale, colectivizarea
forțată, represiunea, ruperea brutală
de modelul occidental de dezvoltare),
precum și aversiunea societății
românești tradiționale față de stânga
comunistă au alimentat această
viziune. Trecute sau ajunse în pragul
pensionării în momentul prăbușirii
regimului, nostalgia s-a manifestat
mai ales în rândul celor care își
pierduseră privilegiile și care nu s-au
mai regăsit în ordinea politică de
după 1990. Vechea nomenclatură
ieșise din istorie. Mai mult, vocile lor
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au fost acoperite de cei care au fost
victime ale terorii și represiunii
comuniste în perioada GheorghiuDej, fenomen firesc de recuperare a
unei istorii necunoscute înainte de
198925.
Cea de-a doua este generația
născută după război, formată într-o
nouă ordine politică și ajunsă la
maturitate într-un moment de
relaxare ideologică și liberalizare a
regimului26. Pactul cu societatea și
construirea unei noi identități sociale
au fost parte a unei strategii politice a
cărei finalitate a dus către mijlocul
anilor ’60 la recunoașterea legitimității partidului. Acesta devenise al
nostru, pe deplin recunoscut, în
opoziție cu construcția sovietică, a
lor, a invadatorilor, de la sfârșitul
anilor ’40. O serie de factori a contribuit la conturarea acestei realități:
diminuarea terorii, redresarea economică și îmbunătățirea condițiilor
de viață ale populației, reabilitarea
figurilor importante ale culturii
naționale, abandonarea universalității
modelului sovietic. Era o ordine
politică care se traducea prin stabilitate, progres economic, acces la
educație. Unul dintre cele mai
importante evenimente petrecute în
existența acestei generații a fost condamnarea invaziei din Cehoslovacia,
care nu numai că a sporit numărul
membrilor de partid, dar a creat și un
impresionant
sprijin
popular.
Societatea a reacționat la unison în
fața pericolului extern pe fondul
resuscitării antisovietismului și și-a
afirmat deschis sprijinul pentru lider
și partid. În august 1968, Ceaușescu a
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înregistrat unul dintre cele mai
importante succese ale carierei sale
politice, o performanță pe care nu o
va mai repeta niciodată.
În momentul prăbușirii regimului
comunist, această generație, cu vârste
cuprinse între 35 și 55 de ani,
ajunsese la maturitate. A fost generația care, prin reconvertirea structurilor puterii, a „confiscate” toate
speranțele revoluției din decembrie
1989. Eșalonul doi al partidului
comunist și-a construit o „legitimitate
a disidenței” și a preluat moștenirea
regimului Ceaușescu de pe poziții
conservatoire, ceea ce a acutizat
tensiunile din societatea românească
în primul deceniu postdecembrist27.
Restructurarea economiei și debutul
procesului de privatizare au declanșat
o nouă competiție pentru acapararea
resurselor economice și a capitalului
politic. Consecințele au fost generalizarea corupției, instabilitatea politică, acutizarea problemelor sociale și
decredibilizarea României în planul
relațiilor internaționale.
Cea de-a treia generație, denumită
generic de sociologi „generația X”, îi
cuprinde pe așa-numiții „decreței”
născuți după emiterea legislației antiavort din octombrie 1966 și crescuți
în etica datoriei (față de partid, țară,
muncă, familie etc.). Această generație cuprinde populația tânără a
României situată în jurul vârstei de
20-30 de ani de ani și care în
momentul
căderii
regimului
Ceaușescu a sperat la o schimbare
rapidă și radicală a României. În
cazul membrilor acestei generații,
relația cu trecutul comunist este
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strâns legată de experiențele pe care
le-au avut ca tineri, de la obligația de
a participa la demonstrațiile oficiale
sau munca patriotică, la ascultarea
muzicii occidentale (rock) și ieșirea
din normele convenționale impuse de
regim.
Legătura lor cu trecutul este una
ambivalentă, deoarece au moștenit un
set de valori proprii unui anumit
context socio-economic, fiind totodată nevoiți să se adapteze foarte
repede regulilor economiei de piață.
Crescuți și educați în comunism, ei
au fost cei care au resimțit pierderea
protecției statului, fiind obligați să-și
asume responsabilitatea propriei
vieți. Așa cum declara un fost
ministru al Învățământului, și el un
reprezentant al generației X, Mircea
Miclea, „tinerețea noastră era mai
tare decât sistemul lor”28. El evoca
duplicitatea societății, precum și
spațiile de autonomie pe care tânăra
generație și le crease în interiorul
sistemului prin ascultarea de muzică
occidentală, ironizarea puterii prin
bancurile despre familia Ceaușescu /
Securitate/partid, lecturi fără încărcătură ideologică, vizionarea clandestină de filme occidentale. Ceea ce
a legat această generație fost neîncrederea în instituțiile statului și
partidului, fenomen care s-a accentuat mai ales în anii de tranziție. O
poziția asemănătoare o regăsim și
cazul lui Ioan T. Morar, care, într-o
notă plină de umor, afirma că a
păcălit sistemul și că i-a „maimuțărit
valorile”. În timpul studenției
avusese șansa de a lucra la revistele
„Viața studențească” și „Amfiteatru”,

mai puțin expuse ideologic, și mai
permisive cu spiritele libere: „În
ultimii ani (ai regimului, n.n.), în
grupuri foarte restrânse, cu prietenii
de la Divertis și Ars Amatoria, l-am
imitat pe Ceaușescu riscând mult. O
parte din glumele făcute de mine
imitând personajul au circulat, mai
apoi, ca bancuri”29. Că personajul
Ceaușescu îi era familiar s-a văzut cel
mai bine în 2011, când Ioan T. Morar
l-a imitat din nou pentru reclama la
ciocolata cu rom.
Ei au fost cei care s-au regăsit în
număr mare pe străzi în decembrie
1989, convinși fiind că venise timpul
înlocuirii vechilor cadre comuniste cu
o generație tânără. Diferența dintre
vis / entuziasm și realitate s-a văzut
în cei 30 de ani de tranziție. Speranței
că lumea lor va fi „liberă de
communism” i-a luat locul în numai
câțiva ani o imensă dezamăgire. Mai
mult, lumea occidental, pe care o
idealizaseră în timpul regimului
communist, a fost o altă sursă de
deziluzie, care s-a accentuat odată cu
eșecurile repetate ale României de a
se integra în structurile europene30.
Nu a scăpat de nostalgie nici
„generația Y”, formată din milenialii
născuți după 1989, pentru care
experiențele trăite în comunism,
transferate prin filtrul nostalgic al
părinților și bunicilor, le sunt mai
apropiate decât provocările prezentului. Antonio Momoc observa că o
astfel de istorie, transmisă prin filtrul
nostalgiei, are un impact mult mai
profund asupra mentalului colectiv și
„își pune amprenta mult mai pregnant
și mai durabil asupra convingerilor
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personale decât o fac istoria din
manual sau relatările din presă”31.
Cercetările realizate pe diferite
categorii de vârstă, vârstnici și tineri,
au relevat multitudinea clișeelor
referitoare la regimul Ceaușescu, care
se transmit din generație în generație:
a fost un om bun, a făcut bine
României, a construit, a oferit locuri
de muncă și a asigurat pacea socială.
Observăm cum, în aceste reprezentări, supraviețuiesc de fapt toate
temele propagandistice ale perioadei
Ceaușescu: cel dintâi constructor,
vizionar, înțelept, strateg etc. Memoria selectivă, bazată pe experiențele personale, aduce în primplan, poate mai mult ca niciodată,
nevoia conturării unor politici publice
coerente care să contrabalanseze
astfel o amnezie socială ce tinde să se
generalizeze. În primăvara anului
2011, un raport al Fundației Soros,
intitulat Percepția actuală asupra
comunismului, atrăgea atenția că
adolescenții români ai anului 2010 își
manifestau deschis nostalgia după
perioada comunistă. O adevărată
distopie, în opinia Victoriei Stoiciu,
care observa că „în 62 % dintre
cazurile în care părinţii au o atitudine
favorabilă faţă de trecutul comunist,
copiii preiau această opinie, în timp
ce 60% dintre cei care consideră
informarea despre politică ca fiind
importantă se informează pe această
temă de la părinţi”32. Din păcate, condamnarea publică a comunismului nu
a condus, așa cum ar fi fost de
așteptat, și la o pedagogie a memoriei
colective.
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Jocul cu nostalgia
Nostalgia comunistă și-a găsit
însă repede utilitatea în industria de
publicitate, cinematografie, literatură,
teatru, muzică33. Readucerea pe piață
a unor produse emblematice pentru
consumul comunist (fie că ne referim
la alimente, dulciuri, băuturi răcoritoare sau alcoolice, detergenți,
biciclete, mașini), difuzarea până la
saturație de către canalele publice de
televiziune a filmelor artistice produse în „epoca de aur” (mai cu seamă
cele regizate de Sergiu Nicolaescu),
folosirea fie și într-o cheie ironică a
simbolurilor comuniste în spectacole
și evenimente publice (steaguri,
portrete oficiale, obiecte de vestimentație), diferite campanii de presă
au accentuat idealizarea regimului
Ceaușescu.
Nu lipsite de importanță sunt în
acest context și sursele online, tot
mai multe și mai diversificate, și care
aduc în prim-plan, critic sau mai
puțin critic, realitățile „epocii de
aur”: colecții de fotografii, muzică,
înregistrări video. Unul dintre cele
mai cunoscute site-uri este cel
realizat de Cristian Vasile (Igu), în
martie 2006, intitulat latrecut.ro.
amintiri naive din perioada roșie,
construit, după cum declara autorul,
pentru a-și „găzdui copilăria”: „Un
blog colectiv cu amintiri din perioada
comunistă legate de jucării, dulciuri,
locuri, muzică, filme şi orice alt
catalizator de amintiri (…) Am
deschis La Trecut pentru că miam uitat copilăria şi aveam nevoie de
un efort colectiv să mi-o reamin-
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tesc”34. Site-ul adună în jur de 30.000
de vizitatori pe lună, oameni provenind din diferite domenii și
profesii, legați de nostalgia copilăriei
comuniste evocată prin obiecte și
experiențe comune: sticla de sifon,
surprizele din guma Turbo, desenele
animate bulgăreşti, roboţii construiţi
din pachete goale de ţigări, soldăţeii
din plastic, inelul și cravata de
pionier, clasoare cu timbre, ceasuri,
creme chinezești, țigări, băuturi
răcoritoare etc35.
Tot aici trebuie menționat și
proiectul celor de la Postmodernism
Museum (Ioana Ioniță Năsui și
Cosmin Năsui), care va fi lansat în
această
toamnă,
sub
titlul
„Comunismul pe înțelesul corporatiștilor”, care se adresează generațiilor decrețeilor (Șoimii Patriei,
Pionierii, UTC-iștii), ajunși la vârsta
jubileului, dar și celor care s-au
născut în preajma revoluției sau după
acea dată. Inițiatorii proiectului îi
invită pe corporatiști să exploreze
alături de ei viața cotidiană din comunism atât din perspectiva activităților oficiale, cât și a experiențelor
comune generate de austeritatea în
care oamenii au fost obligați să
trăiască. Expozițiile virtuale sunt
grupate în jurul următoarelor teme:
Cultura organizațiilor de tineret: de
la uniforme la norme; Fenomenul
cine-cluburilor; Fenomenul muzical;
Fenomenul „vacanțelor” – turism de
masă și orientare turistică; „Noi în
anul 2000” – oracolele generațiilor
decrețeilor; Femeia în societatea
comunistă românească36. În ambele
cazuri, putem observa cum în spațiul

virtual se conturează o nouă tendință
de rememorare a trecutului comunist,
așa cum a fost el perceput și înțeles
de generațiile mai tinere, dar nu din
perspectiva nostalgiei, cât mai ales ca
o dorință manifestă de a conserva
amintirea anilor care s-au dus, cu
toată încărcătura lor emoțională, și de
a-și crea astfel propriile lor locuri de
memorie.
Un loc aparte îl are campania
inițiată de ziarul „Libertatea”, în
septembrie 2010, la 20 de la căderea
regimului comunist. Nostalgia a fost
folosită în mod explicit pentru a
vinde o „colecție-eveniment” formată
din muzică, cărți populare în anii
comunismului, dar și jocuri online
destinate să recreeze condițiile
austere, de neuitat, ale „epocii de
aur”. Câștigătorii urmau să fie
premiați cu excursii în fostele state
comunise, premiul cel mare fiind o
călătorie de nouă zile all inclusive la
Moscova: „Ți-e dor de vremurile în
care n-aveai mobil şi jucai şotronul în
parc, de zilele în care Televiziunea
Română avea program de doar două
ore zilnic şi la cinematografe rulau cu
precădere filme din fostul bloc
comunist? Atunci lasă-te sedus de
nostalgie şi regăseşte farmecul unor
vremuri de demult!”37. Pe toată
durata campaniei, jocul cu nostalgia a
stimulat memoria selectivă a unei
audiențe care a proiectat asupra
trecutului un discurs în care regăsim
teme comune precum stabilitate
socială, ordine, morală, educație, bun
simț etc.38.
Dilemele omului obișnuit rătăcit
în valurile tranziției, și care și-a trăit
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cea mai mare parte a existenței în
comunism, sunt surprinse de personajul Emilia Apostoae, întruchipat de
scriitorul Dan Lungu în romanul Sînt
o babă comunistă!. Ecranizat de
Stere Gulea, după un scenariu realizat
de Dan Lucian Teodorovici şi Vera
Ion, filmul pune față în față două
lumi: pe de o parte, capitalismul,
întruchipat de fiica Emiliei, Alice,
plecată în Canada pentru a-și construi
o altă viață, iar pe de altă parte,
comunismul uman, empatic, filtrat
prin ochii Emiliei, fostă muncitoare
la o fabrică comunistă, în fapt vocea
colectivă a tuturor nostalgicilor: „În
primul și primul rând, pe mine
comunismul m-a făcut orășeancă.
(…) După un loc de muncă, mi-a dat
apartament și butelie. Gratis, reține!”39. Emilia Apostoae își idealizează trecutul din perspectiva beneficiilor oferite de regimul comunist
(ascensiune socială, bunuri, chiar
dacă insuficiente, loc de muncă).
Este, de altfel, ceea ce regăsim și
în spoturile publicitare difuzate
începând cu a doua parte a anilor
2000: nostalgia după un timp al
abundenței și al unei tinereți lipsită
de griji. Decorurile sunt extrem de
importante în crearea unei atmosfere
familiare, cât mai apropiate de
realitatea acelor ani: vestimentație,
muzică, culori estompate, bucuria
tinereții. Și, nu lipsit de importanță,
reclamele se raportează la perioada
de liberalizare a regimului (19651977), atunci când se înregistrează o
explozie a consumului de masă în
varianta sa socialistă40. În anii de
început ai regimului Ceaușescu,
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producția de bunuri de larg consum a
fost prezentată ca unul dintre
succesele cele mai însemnate ale
economiei socialiste. Statisticile
oficiale indicau în perioada 19661970 o explozie a bunurilor domestice (mobilier, mașini de spălat,
televizoare, mașini de cusut, frigidere, aparate de radio), precum și o
diversificare a consumului și a
gusturilor populației: de la produse
de lux (produse cosmetice, băuturi
fine) la vestimentație și decorațiuni.
Dezvoltarea consumului de masă a
determinat reevaluarea importanței
reclamei și publicității produselor.
După ce multă vreme fusese asociată
cu risipa și frivolitatea occidentale,
comerțul socialist i-a redescoperit
importanța. Nu pentru multă vreme.
Penuria anilor ’80 a dus și la
dispariția reclamelor, care nu puteau
promova produse ce nu mai existau
pe piață. Românii erau îndemnați să
consume rațional și să-și păstreze
capacitatea de muncă și creație!
Reclamele comerciale care au fost
difuzate după 2005 trimit la această
relativă abundență de care s-a bucurat
societatea românească în perioada de
creștere economică și de îmbunătățire
a standardelor de viață. Modernizarea
socialistă a antrenat după sine accesul
unei largi categorii a populației la
bunuri considerate de lux înainte de
Al Doilea Război Mondial. La
sfârșitul anilor ’60, dincolo de
codurile impuse de regimul politic,
consumul de masă exprima poate mai
mult ca oricând simbolul unei
societăți moderne aflată în plină
dezvoltare. Urbanizarea și industri-
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alizarea au contribuit, de asemenea,
la creșterea calității vieții în România
socialistă41. Pe lângă bunurile de larg
consum, românii s-au bucurat la
sfârșitul anilor ’60 și de prima lor
mașină, producție proprie, Dacia
110042. Perioadei de prosperitate i-a
urmat însă întunecații ani ’80, când
economia României a intrat în criză,
iar consecințele s-au răsfrânt asupra
condițiilor de viață ale populației.
Sistemul intrase într-o criză structurală, realitate pe care Ceaușescu a
refuzat să o accepte până la căderea
sa în decembrie 1989.
Reclamele comerciale, indiferent
de produsele pe care le promovează,
potențează memoria selectivă a
nostalgicilor. Ciocolata rom tricolor,
cu ale sale senzații tari românești din
1964, reminiscențe ale disciplinării
sociale a tinerilor; Dacia, ajunsă în
2008 la 40 de ani, o marcă rezistentă
și încă pe gustul multor generații de
români, atunci și acum; Pepsi-Cola,
astăzi, la fel ca ieri, mai ales pentru
cei care aleg să se bucure de viață;
detergentul Dero, care îți aduce
înapoi parfumul anilor cei mai
frumoși pe ritmuri de muzică ușoară
interpretată de Anda Călugăreanu și
Dan Spătaru, dar și nostalgia începuturilor
televiziunii
române;
cremele Gerovital H3, cu aer de
tradiție și valoare, și care contribuie
și acum la menținerea frumuseții
românilor; bicicletele Pegas, relansate în 2012, pe acordurile melodiei
lui Aurelian Andreescu, o aducere
aminte peste timp, „cu cine semeni
dumneata / știu că te-am întâlnit
precis / dar nu mai știu în care vis /

că-mi amintești de cineva“; eugeniile
– care au făcut deliciul multor
generații crescute în comunism, până
la dispariția lor la sfârșitul anilor ’80
– relansate, în 2007, cu sloganul
„dulce ieri, delicioasă azi. Noua
Eugenie, mult mai bună!”, la care s-a
adăugat și prăjitura Măgura, cu o
istorie de aproape 50 de ani pe piața
românească43.
Nu putea să lipsească din această
listă a produselor încărcate de
nostalgia anilor de abundență din
comunism înghețata „Napoca”, dreptunghiulară, cu gust nedefinit la
sfârșitul anilor ’80 și care conținea o
cantitate însemnată de gheață. A fost
relansată în 2007, într-un decor al
„epocii de aur”: un chioșc de
înghețată, în fundal, aproape șters,
sunetul unui aparat de radio la care se
prezenta o vizită de lucru, un puști cu
o bicicletă Pegas care își cumpără
înghețata dreptunghiulară, pornește,
se dezechilibrează și cade într-un
gard viu ce împrejmuia curtea unui
bloc în care se jucau câțiva copii
îmbrăcați în hainele „epocii de aur”;
în timpul căderii, înghețata se înfige
într-un băț pe care puștiul îl rupe
pentru a mușca, apoi, cu poftă.
Imediat, în fundal se aude vocea
melodioasă a Mihaelei Runceanu,
interpretând un „șlagăr” din epocă,
„Fericirea are chipul tău”, peste care
se suprapune un comentariu în care
se precizează că „înghețata nu a mai
avut un gust așa de bun din copilărie.
«Napoca», gustul copilăriei”44. La
sfârșit, copilul de ieri, devenit adult,
mănâncă o înghețată „Napoca”
sprijinit de o mașină luxoasă.
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Nici bancurile epocii de aur nu au
scăpat atenției agențiilor de publicitate, care au folosit umorul negru
din anii penuriei în campaniile lor de
promovare. Este și cazul salamului
produs de Cris-Tim, în 2016, cu
marca „Gostat” (acronimul Gospodăriei Agricole de Stat). Reclama
reproduce o scenă binecunoscută
celor care au trecut prin penuria
anilor ’80 și pentru care statul la
coadă devenise un mod de viață. Un
poștaș sprijinit de zidul unei
alimentare, în spatele căruia s-a
format o coadă, este întrebat insistent
de către un copil: „Nenea, ce se dă
aici? / Nu știu, mi s-a făcut rău și mam sprijinit de zid! /Și de ce nu pleci?
/ Păi acum, când sunt primul?“. Imediat, la apariția camionului cu
însemnele Gostat, se formează
îmbulzeala atât de familiară în anii
’80. Deși decupează forțat realitatea
sărăciei, reclama subliniază că isteria
cozii era cauzată de calitatea
salamului și nu de absența acestuia
din magazine: „La mare căutare
atunci, reinventat acum de Cris-Tim.
Gustă «Gostat», salam cu multă
carne și cu un gust de neuitat!”.
Campania publicitară pentru salamul
„Gostat” fost susținută vizual și de
afișe care aminteau de epoca glorioasă a realismului socialist. Pentru
cei care au trăit în întunecații ani ’80,
o astfel de reclamă nu le poate
stimula nostalgia după gustul
îndoielnic al unui produs care era
raționalizat și lipsea din magazine.
Publicitatea nu operează cu
sentimente, ci mai ales cu calcule,
grupuri țintă, studii de piață, prețuri
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etc. Magdalena Boiangiu lega succesul unor astfel de campanii de
abilitatea celor din industria publicității de a suscita „nostalgia
penuriei” și de a o face profitabilă:
„Ne este dor de alimente și băuturi cu
gust și compoziție imposibilă, pe care
le disprețuiam pe atunci. Ce-i drept,
erau produse cu adevărat populare,
puteau fi cumpărate cu bani puțini”45.
De asemenea, campaniile publicitare
nu trebuiesc privite într-o cheie
morală. Rolul lor nu este acela de a
contribui la însănătoșirea memoriei
sociale. După cum preciza unul
dintre directorii de creație al unei
agenții de publicitate, „educația
politică” (în sensul de cunoaștere a
trecutului comunist) nu se poate
realiza printr-o reclamă care durează
în medie 30 de secunde: „Publicitatea
exploatează faptul că, pentru un
anumit public, comunismul poate fi
cool. Unui puşti care vede reclama la
ciocolata Rom Tricolor i se pare
mişto când apare Ceauşescu. (…)
Puştii au râs la faza cu malacul care îl
tunde cu forţa pe rocker, iar vânzările
la ciocolată s-au dus undeva sus de
tot (…). Da, publicitatea e parazită.
Parazitează arta, parazitează istoria şi
extrage doar acele lucruri care o ajută
să transmită un anumit mesaj. Noi, în
cazul ciocolatei Rom Tricolor, nu
avea sens să luăm din comunism
dictatura şi mizeria, ci «senzaţiile
tari» care îi puteau tenta pe puşti”46.
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Sondajele de opinie: de la
uimire la indiferență
Dacă în primul deceniu postcomunist cei care tânjeau după trecutul
comunist erau priviți mai degrabă ca
o curiozitate (în special cei care
alegeau să meargă la cimitirul
Ghencea la fiecare 26 ianuarie pentru
a-l comemora pe Conducător și
pentru a-i slăvi realizările), în 2010,
pe fondul crizei economice și a stării
de nesiguranță, procentul nostalgicilor a crescut semnificativ47.
Potrivit New Europe Barometers
(NEB), la începutul anilor ’90,
nostalgicii se situau undeva între
26% și 32% din totalul populației, cu
o creștere semnificativă în 2001, când
sondajele au evidențiat un salt la
55%, pentru ca în 2004 să se mențină
la o rată de 44,7%48. Intensitatea
nostalgiei roșii a fost pusă pe seama
efectelor tranziției, de la cele
economice (costurile sociale ale
procesului de privatizare, creșterea
fiscalității, proliferarea corupției) la
cele politice (eșecul guvernării CDR
de a-și îndeplini agenda politică
externă și internă, precum și revenirea spectaculoasă a lui Ion Iliescu
la Președinția României)49.
Integrarea în structurile atlantice
și europene nu a fost în măsură să
ducă la diminuarea nostalgiei postcomuniste, care s-a menținut la o rată
constantă de 40% din rândul celor
care au răspuns la sondajele de opinie
realizate de diferite instituții după
2004. Conform Barometrului Opiniei
Publice, numărul celor care cred că
„comunismul a fost o idee bună, dar

prost aplicată” a crescut constant de
la 35,7% în 2005 la 45% în 2010, cu
o ușoară scădere la 43% în 201150.
Nu mai departe de 2006, concursul
organizat de televiziunea publică, sub
titlul „Mari români”, care a realizat
un top 100 al personalităților din
toate timpurile, îl situa pe Ceaușescu
pe un merituos loc 11, între Nadia
Comăneci și Vlad Țepeș!51. În
octombrie 2007, Barometrul de
Opinie al Fundației Soros releva că
Ceaușescu era considerat de către cei
chestionați a fi liderul politic al
ultimei sute de ani, care făcuse cel
mai mult bine și cel mai mult rău
României. Procentele erau aproximativ egale: 23% considerau că
făcuse bine, raportat la 24%, care
credeau că rolul său fusese unul
negativ pentru țară52.
Un alt studiu, realizat de Institutul
Român pentru Evaluare și Strategie
(IRES) în iulie 2010, scotea în
evidență că 45% dintre cei chestionați
regretau căderea regimului comunist,
iar peste 54% considerau că trăiesc
mai rău decât înainte de 1989. Mai
mult, la întrebarea ipotetică dacă
Nicolae Ceaușescu ar fi candidat la
alegerile prezidențiale, 41% dintre
cei chestionați au răspuns că l-ar vota
fără ezitare, în vreme ce 52% nu l-ar
fi votat. Același sondaj arăta că 49%
dintre respondenți îl considerau pe
Ceaușescu un lider bun, pentru 15%
fusese un lider rău, iar 30% aveau o
opinie mixtă53.
De departe unul dintre cele mai
disputate sondaje de opinie a fost cel
realizat de Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și Memoria
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Exilului Românesc (IICCMER) în
colaborare cu Centrul pentru
Studierea Opiniei și Pieței (CSOP),
în septembrie 2010. Întrebările din
sondaj s-au referit la mai multe
probleme legate de trecutul comunist:
percepția generală, represiunea comunistă,
problema
dosarelor
Securității și a legii lustrației,
măsurile reparatorii54. Rezultatele
sondajului au evidențiat atât o
percepție pozitivă a comunismului în
rândul populației, cât și eșecul
statului român de a elabora strategii
publice pentru cunoașterea și
asumarea trecutului comunist. La
patru ani de la condamnarea publică
a comunismului, aflată în plină criză
economică, societatea românească își
revaloriza nostalgic trecutul comunist. Conform sondajului, 47% dintre
cei chestionați au afirmat despre
comunism că era o idee bună, dar
prost aplicată. 15% continuau să
creadă că Ceaușescu a făcut rău
României, alți 25% că făcuse bine,
iar 46% aveau o atitudine ambivalentă, făcuse și bine, dar și rău55.
Mai mult, românii încă tânjeau după
intervenția salvatoare a statului, care
ar fi trebuit să le ofere locuri de
muncă (72% dintre respondenți), să
le repartizeze locuințe și să intervină
în organizarea economiei. În plină
criză economică, societatea a avut o
atitudine ambivalentă față de trecutul
comunist, raportarea ei fiind direct
legată contextul social și economic.
Referindu-se la rezultatele sondajului,
Vladimir
Tismăneanu
observa că „atunci când atâţia români
spun că regimul comunist a însemnat
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aplicarea eronată a unei idei bune,
trebuie să vedem dacă ei ştiu cu
adevărat în ce a constat ideologia
marxistă. Îşi dau ei, oare, seama că
era vorba de o dictatură nu doar
politică ori economică, ci de una
asupra sentimentelor, gândurilor,
emoţiilor, nevoilor umane? Cunosc ei
care au fost costurile umane ale
aplicării utopiei? Iată, aşadar, rolul
vital al educaţiei şi al memorializării.
Sunt convins că nu este vorba de o
evaluare pozitivă a terorii comuniste,
ci mai degrabă de minusurile
informării şi formării publice a unei
conştiinţe istorice adecvate”56. În
contextul dezbaterilor declanșate de
sondajele de opinie, sociologul Vasile
Dâncu lega nostalgia comunistă de o
criză de indentitate societală cauzată
de lipsa unui proiect național și a
unor strategii care să imprime
României o direcție firească de
dezvoltare57. În opinia sa, pacea cu
trecutul se putea obține numai prin
evitarea „angajamentelor ideologizate” sau a atitudinilor emoționale,
astfel încât societatea să-și poată
gestiona în mod firesc trecutul: „Până
la urmă nostalgia după trecutul
comunist a devenit un loc social, un
teritoriu al memoriei colective unde
se întâlnesc toate generațiile. Poate
singurul loc unde românii se mai pot
simți solidari”58. Vasile Dâncu
consideră că negarea discursivă a
nostalgiei comuniste și condamnarea
vehementă a comunismului nu au
ajutat societatea românească să-și
cunoască pe deplin propriul trecut.
Lipsa dezbaterii, neasumarea colectivă și individuală a moștenirii
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comuniste, incoerența strategiilor
publice educaționale nu fac decât să
încurajeze amnezia socială și să
stimuleze memoria selectivă a
societății.
Doi mai târziu, în ianuarie 2012,
un alt sondaj realizat de cele două
instituții, ICCMER-CSOP, evidenția
că condamnarea regimului fusese
importantă pentru 26% dintre
respondenți, în vreme ce pentru alți
26% nu avea niciun fel de relevanță.
Același sondaj arăta că pentru 44%
dintre români căderea regimului
fusese una benefică, în vreme ce
pentru 34% aceasta se realizase în
dauna intereselor României59.
Conform unui alt sondaj, din
februarie 2015, 53% dintre români
considerau că Ceaușescu a fost un
lider bun, iar 43% l-ar fi votat dacă
acesta ar fi candidat la Președinție;
60,5% au declarat că viața lor era mai
bună în comunism, în vreme ce 23%
considerau că viața lor era cu mult
mai proastă decât înainte de 198960.
În privința respondenților, cei care îl
consideră pe Ceaușescu un lider bun
nu au studii sau au doar studii medii
și provin din Moldova, urmați de cei
din Transilvania și Banat. Această
diferențiere este direct legată de
nivelul de subdezvoltare economică a
respectivelor regiuni61.
Sociologul Dumitru Sandu consideră că toți cei care sunt nostalgici
nu sunt nici săraci, nici mai puțin
educați, ci mai degrabă sunt acei
oameni care s-au bucurat de
condițiile de viață pe care le-au avut
în timpul regimului comunist. Ei au
trăit relativ bine în anii comu-

nismului, nu s-au îmbogățit după
1989, și se află într-o stare de izolare
socială. În opinia sa, pot fi identificate cel puțin două categorii de
nostalgici: aproximativ 2/3 dintre ei
nu sunt mulțumiți de standardul de
viață post-decembrist, iar 1/3 nu sunt
mulțumiți de politica și realizările
guvernului, care le afectează direct
nivelul de viață (salarii, asistență
socială, sistem medical, educație
etc.). D. Sandu sesiza existența unui
paradox în evoluția fenomenului
nostalgiei: dacă procentul celor care
se declarau nemulțumiți de nivelul de
trai era în scădere, cei care se
declarau admiratori ai lui Ceaușescu
se mențineau într-o proporție
constantă: „Etichetarea pozitivă a lui
Ceaușescu este în cazul lor o formă
de protest față de funcționarea
proastă a instituțiilor actuale, a celor
asociate cu guvernul într-un fel sau
altul”62.
Sondajele de opinie din ultimii ani
scot în evidență două raportări
diferite ale societății românești față
de trecutul comunist: pe de o parte,
elitele intelectuale, care accentuează
necesitatea elaborării unor programe
și politici publice pentru promovarea
unei pedagogii a memoriei, iar pe de
altă parte, marea majoritate a
populației, care nu se raportează la
regim ca la un trecut traumatic, ci
într-o manieră nostalgică.
Concluzii
Nostalgia s-a manifestat diferit în
societatea românească în cei treizeci
de ani care au trecut de la căderea
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regimului comunist. Intensitatea sa
este direct legată de transformările
politice, economice, culturale și
sociale, care au obligat societatea la
un efort continuu de adaptare. În
rândul nostalgicilor găsim în egală
măsură atât pe reprezentanții generației a doua, cât și pe cei ai
generației X. În primul caz, valul
răsturnărilor care a urmat evenimentelor din decembrie 1989 i-a supus
unui efort de adaptare căruia puțini
au reușit să-i facă față (șomaj, pensii
și salarii mici, dificultăți de
reconversie profesională). Mare parte
dintre ei au ajuns la vârsta pensionării
sau sunt deja pensionari și nu sunt
mulțumiți de condițiile de viață și
nici de ceea ce le-a oferit democrația.
În cel de-al doilea caz, insecuritatea
economică și socială, dificultățile de
adaptare la regulile economiei de
piață au condus la alunecarea în
nostalgie și a unei părți bune a
generației X. „Înainte era mai bine”
este discursul insecurității resimțite
de societatea românească în cei 30 de
ani care au urmat căderii comunismului. Oamenii aleg să rememoreze comunismul în funcție
provocările prezentului, să-și proiecteze existența într-o zonă de siguranță
socială, invocând experiențele pozitive ale propriului trecut comunist.
Între timp, nostalgia a devenit o
stare de fapt. Dacă în 2010 procentul
Note
*

O versiune a acestui articol a fost
publicat sub titlul ”Why was better
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nostalgicilor era în măsură să
uimească și creeze o dezbatere
publică cu privire la starea societății
românești, în 2019 masa celor care
tânjesc după o ordine dispărută pare
să nu mai intereseze. N-au mai fost
comandate sondaje de opinie, nu s-au
mai scris analize, nu s-a mai insistat
asupra necesității reevaluării programelor educaționale. Un singur sondaj
realizat de INSCOP Research, la
comanda LARICS – Laboratorul de
Analiză a Războiului Informaţional şi
Comunicare Strategică, din cadrul
Institutului de Ştiinţe Politice şi
Relaţii Internaţionale „Ion I. C.
Brătianu” al Academiei Române, în
aprilie-mai 2019, și care avea ca temă
Valorile
naționale:
indentitate
românească, unirea cu R. Moldova, a
cuprins la final și o secțiune dedicată
celor 30 de ani de la căderea
regimului comunist „instaurat în
1947”! Răspunsurile celor chestionați
nu au fost în măsură să surprindă
foarte mult: 27,2% consideră că
regimul comunist a făcut mai mult
bine, comparativ cu 29,6%, care cred
că a făcut mai mult rău ţării, în vreme
ce 34,3% își nuanțează poziția, în
funcțiile de „vârstele” regimului
comunist: perioada Gheorighiu-Dej și
cea a regimului Ceaușescu63. Nostalgia comunistă a parcurs, așadar,
drumul de la uimire la indiferență.
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Institutului de Investigare a
Crimelor
Comunismului
și
Memoria Exilului Românesc, vol.
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Vezi Dumitru Sandu, Spațiul social
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el raportându-se numai la cei care
au condus România după căderea
regimului comunist: generația zero,
crescută și educată în perioada de
trecere la comunism, care avea în
jur de 50 de ani în decembrie 1989
(generația lui Ion Iliescu); generația
tăcută, crescută și educată în
perioada stalinistă, a cunoscut
perioada de liberalizare a regimului
și avea la revoluție în jur de 25-39
de ani (aici îi regăsim pe Adrian
Năstase, Traian Băsescu, Călin
Popescu-Tăriceanu); generația X,
sau „generația decrețeilor”, crescută
și educată în timpul regimului
Ceaușescu și care și-a început
tinerețea în post-comunism. Vintilă
Mihăilescu, „Generația X – cei
mulți și bogați?“, în Sinteza.
Revistă de cultură și gândire
strategică, nr. 15/aprilie 2015, pp.
45-47.
România a devenit un exemplu negativ al tranziției, începutul anilor
’90 stând sub semnul haosului,
manifestațiilor violente de stradă,
contramanifestațiilor organizate prin
chemarea minerilor la București
(seria mineriadelor), tensiuni interetnice (evenimentele de la Târgu
Mureș), controlul presei. În opinia
sociologului Vasile Dâncu această
generație a fost responsabilă pentru
„marile bătălii politice și ideologice
ale primului deceniu post-decembrist”. Vezi Vasile Dâncu, „Generația
înfrântă a României”, în Sinteza.
Revistă de cultură și gândire
strategică, nr. 5/aprilie 2015, p. 1; de
asemenea și Oliver Jens Schmitt,
România în 100 de ani. Bilanțul uui
veac de istorie, București, Humanitas,
2018, pp. 77-80.
Mircea Miclea, „Un psiho-portret
pointilist”, în Sinteza. Revistă de
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cultură și gândire strategică, nr.
15/aprilie 2015, p. 39.
Ioan T. Morar, Fake news în Epoca
de Aur: amintiri și povestiri despre
cenzura comunistă, Iași, Polirom,
2020, p. 10.
Cristina
Petrescu,
”Nostalgia,
Identity
and
Self-Irony
in
Remembering Communism”, în
Justice, Memory and Redress in
Romania. New insights, ed. Lavinia
Stan, Lucian Turcescu, Cambridge
Scholars Publishing, 2017, p. 193.
Antonio Momoc, „Ceaușescu și
comunismul în imaginarul tinerilor.
Mic studiu despre reprezentările
studenților Facultății de Jurnalism,
Universitatea din București, privind
evenimentele din decembrie 1989”,
în Revoluția din 1989. Învinși și
învingători, coord. Anneli Ute
Gabanyi,
Alexandru
Muraru,
Andrei Muraru, Daniel Șandru, Iași,
Polirom, 2019, p. 611.
Victoria Stoiciu, „Liceenii antirock&roll și imposibila schimbare
la
față
a
României”,
în
https://www.criticatac.ro/liceeniianti-rockroll-si-imposibilaschimbare-la-fata-a-romaniei/
(accesat la 12 septembrie 2020).
Alexandra Bardan, Marketing Postcommunist nostalgia in Romania. A
case study on the Contemporary
Anniversary Events, în Styles of
Communication, vol. 10, nr. 1,
2018, pp. 49-73; Oana PopescuSandu, „Let’s all freeze up until
2100 or so: Nostalgic Directions in
Post-Communist Romania”, în
Post-communist Nostalgia ed.
Maria Todorova, Zsusza Gille, New
York, Bergham Books, 2010, pp.
113-128;
Diana
Georgescu,
„Ceaușescu hasn’t died. Irony as a
countermemory in Post-Socialist
Romania”, în Ibidem, pp. 155-176.
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Ionela Ilie, „Nostalgia lui Igu. Un
profil al lui Cristian Vasile”,
2.09.2008
în
https://atelier.liternet.ro/articol/639
2/Ionela-Ilie-CristianVasile/Nostalgia-lui-Igu.html
(accesat la 16 septembrie 2020).
Lista completă pe Latrecut.ro.
Amintiri naive din perioada roșie,
http://www.latrecut.ro/ (accesat la
16 septembrie 2020).
Comunismul
pe
înțelesul
corporatiștilor,
https://www.postmodernism.ro/lans
are-comunismul-pe-intelesulcorporatistilor/ (accesat la 16
septembrie 2020).
Pe cd-ul pus la vânzare se regăseau
unele dintre cele mai cunoscute
melodii ale anilor ‘70-‘80: Macarale
(Trio Grigoriu); Hai, acasă (Gil
Dobrica); Un alt început (Compact);
Magistrala albastră (Mirabela Dauer
şi Dan Spătaru); Trecea fanfara
militară (Dan Spătaru); Morăriţa
(Mirabela Dauer); O noapte şi-o zi
(Compact);
Portocala
(Anda
Călugăreanu); Frunza mea albastră
(Mirabela Dauer şi Marian Nistor);
Strada Speranţei (Corina Chiriac);
Stau pe cheiul din port (Gil Dobrică);
La 5 şi jumătate (Dan Spătaru); Nam noroc (Anda Călugăreanu); Fata
din vis (Compact); La telejurnal
(Alexandru
Andrieş).
Petre
Dobrescu, Libertatea lansează o
colecție eveniment: Românii în
Epoca
de
aur!,
în
https://www.libertatea.ro/stiri/libertat
ea-lanseaza-o-colectie-evenimentromanii-in-epoca-de-aur-505120
(accesat la 12 septembrie 2020).
Analiza reacțiilor cititorilor ziarului
„Libertatea” față de această
campanie la Manuela Marin,
”Between Memory and Nostalgia:

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici
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The Image of Communism
Populare Culture. A Case Study of
Libertatea
Newspaper”,
în
Palimpsest, nr. 5/2013, pp. 8-14.
Dan Lungu, Sînt o babă
comunistă!, Iași, Polirom, 2011, pp.
51-52; Angelo Mitchievici, Estalgie
și
puțină
uitare,
în
http://aarc.ro/en/articol/estalgie-siputina-uitare
(accesat
la
7
septembrie 2020).
Jill Massino, Ambigous transitions.
Gender, the State and Everyday
Life in Socialist and Postsocialist
Romania, New York, Berghahn,
2019, p. 321 și urm.; Dragoș
Petrescu, „Selective memories of
communism.
Remembering
Ceaușescu’s „socialism“ in post-89
Romania“,
în
Gebrochene
Kontinuitäten. Transnationalität in
den
Erinnerungskulturen
Ostmitteleuropas
im
20.Jahrhundert, ed. Agnieszka
Gąsior, Agnieszka Halamba, Stefan
Troebst (Hg.), Köln, Böhlau
Verlag, 2014, pp. 305-306.
Conform statisticilor oficiale, la
nivelul întregii țări populația urbană
crescuse cu 40% pe parcursul unui
deceniu (1960-1970), iar segmentul
ocupat în industrie se situa la 58%.
Dacă în 1948, populația urbană din
România număra aproximativ 3700
000 de locuitori, în 1972 aproape că
se dublase.
La 28 iunie 1968, Scânteia anunța
că de la Colibași urma să fie lansată
prima limuzină românească, Dacia
1100: „Privim prototipul. Se
înfățișează ca o mașină bună,
elegantă, practică. Tracțiunea este
amplasată în spate; este dotată cu
un motor Sierra, unul dintre cele
mai remarcabile motoare realizate
de firma «Renault». Autoturismul
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este prevăzut să atingă viteza de
133 km pe oră cu un consum
economic pe 100 de km de 7 litri de
benzină. (…) Interiorul mașinii este
modern, atrăgător și confortabil.
Deși are dimensiunile unui automobil mic, el dispune de cinci
locuri, pasagerii din spate având
aceleași condiții de confort ca și cei
din față”. Gh. Cîrstea, „În curând pe
șosele, autoturismul «Dacia 1100»”,
în Scânteia, 28 iunie 1968, p. 4.
Analiza reclamelor la Dragoș
Petrescu, „Selective memories of
communism…”,
pp.
314-316;
Manuela
Marin,
”Communist
nostalgia in România”, în Studia
Universitas Babeș-Bolyai. Historia,
vol. 58, nr. 2, December 2013, pp.
67-68; Marius Florin Drașovean,
„Mitul Ceaușescu în publicitate sau
despre cum se comercializează
nostalgiile”, în Jurnalism și
comunicare, vol. III, 1-2/2008, pp.
85-90; Florentina Tătar, „Branduri
care au supraviețuit comunismului.
Cât va mai vinde nostalgia”, în
Sinteza. Revistă de cultură și
gândire strategică, septembrie 2017
(https://www.revistasinteza.ro/bran
duri-care-au-supravietuitcomunismului-cat-va-mai-vindenostalgia) (accesat 7 septembrie
2020).
Spotul publicitar la
https://www.youtube.com/watch?v
=WZYJrZNjfrw (accesat 7
septembrie 2020).
„Despre nostalgie și modul în care
ne aducem aminte de communism”,
interviu cu Magdalena Boiangiu,
Mirel Bănică, Dilema veche, nr.
829, 9 - 15 ianuarie 2020 (accesat la
7 septembrie 2020).
Marius Chivu, „Comunismul e ca
un suc de portocale”. Interviu cu
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Alexandru Dumitrescu, director de
creaţie adjunct, McCannErickson”,
în Dilema veche, nr. 142, 13
octombrie
2006
https://dilemaveche.ro/sectiune/tem
a-saptamanii/articol/comunismul-eca-un-suc-de-portocale-interviu-cualexandru-dumitrescu-director-decreatie-adjunct-mccannerickson
(accesat la 12 septembrie 2020).
Manuela
Marin,
Communist
nostalgia in România…, pp. 63-65.
Datele furnizate de NEB se opresc
la 2004. Vezi Mihai Stelian Rusu,
”Battling over Romanian Red Past.
The Memory of Communism
between Elitist Cultural Trauma
and Popular Collective Nostalgia”,
în Romanian Journal of Society and
Politics, 10(1), 18, 2015, pp. 41-42.
Analiza la Tom Gallagher, Furtul
unei națiuni. România de la
comunism
încoace,
București,
Humanitas, 2004, pp. 196-198.
Mihai Stelian Rusu, op. cit., p. 42.
„Controversații din top 100 Mari
Români”,
http://www.tvr.ro/-controversatii-din-top-100-mariromani_2099.html#view (accesat la
15 septembrie 2020).
Aniela Nine, „Barometru de opinie.
Ceaușescu, înger și demon“, în
https://jurnalul.ro/stiri/politica/baro
metru-de-opinie-ceausescu-inger-sidemon-111211.html (accesat la 15
septembrie 2020).
Vasile
Dâncu,
„Românii
și
nostalgia comunismului. Însemnări
la un sondaj de opinie”, în
https://ires.ro/articol/93/romanii--inostalgia-comunismului (accesat la
15 septembrie 2020).
Percepția
actuală
asupra
comunismului - rezultatele studiului
din
Octombrie
2010
(https://www.iiccr.ro/pdf/ro/percept
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ia_actuala_asupra_comunismului.p
df) (accesat la 15 septembrie 2020).
Atitudini și opinii despre regimul
comunist din România. Sondaj de
opinie publică, 20 septembrie 2010
(https://s1.ziareromania.ro/?mmid=
019fa9ad2e40eeff3).
Vladimir Tismăneanu, „Despre
nostalgia comunismului, peronism
și spaima de libertate“, în
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii8133059-despre-nostalgiacomunismului-peronism-spaimalibertate.htm (accesat la 14
octombrie 2015).
Vasile Dâncu, „Nimic nu este mai
imprevizibil
decât
trecutul.
Însemnări la un sondaj de opinie“
https://ires.ro/uploads/articole/nimi
c_nu_este_mai_imprevizibil_decat_
trecutul.pdf
(accesat
la
15
septembrie 2020).
Ibidem.
Atitudini și opinii despre regimul
comunist din România. Sondaj de
opinie publică, 23 ianuarie 2012
(https://www.crimelecomunismului.
ro/pdf/ro/sondaj/raport_iiccmer.pdf
(accesat la 15 septembrie 2020).
Sondaj IRES 43% dintre români lar vota pe Nicolae Ceaușescu dacă
ar vota la prezidențiale în „Revista
22”,
24
aprilie
2015,
http://www.revista22.ro/sondajires-43-dintre-romani-l-ar-vota-penicolae-ceausescu-daca-ar-candidala-prezidentiale-55244.html.
(accesat 12 septembrie 2020).
Mirela-Luminița Murgescu,
Romanian Perception of
Commmunism, în „Euxeinos”, nr.
12/2012, pp. 5-12.
Gabriel Bădescu, Mircea Comșa,
Dumitru
Sandu,
Manuela
Stănculescu,
Avatarurile
nemulțumirii sociale în România

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici
anilor 1998-2007. Barometrul de
opinie publică, octombrie 2007,
Fundatia Soros România, 2007, pp.
46-47
(https://www.academia.edu/159193
26/Avatarurile_nemultumirii_social
e_in_Romania_anilor_1998_2007_
2007) (accesat la 15 septembrie
2020).

Bibliografie
ANGÉ, Olivia, BERLINER, David,
Anthropology and Nostalgia, New
York, Bergham, 2016.
ANTON, Mioara, „Ceaușescu și
poporul!“. Scrisori către „iubitul
conducător”, 1965-1989, Târgoviște,
Editura Cetatea de Scaun, 2016.
BARDAN, Alexandra, „Marketing Postcommunist nostalgia in Romania. A
case study on the Contemporary
Anniversary Events“, în Styles of
Communication, vol. 10, nr. 1, 2018.
BĂDESCU, Gabriel, COMȘA, Mircea,
SANDU, Dumitru, STĂNCULESCU,
Manuela, Avatarurile nemulțumirii
sociale în România anilor 1998-2007.
Barometrul de opinie publică,
octombrie 2007, Fundatia Soros
România,
2007,
pp.
46-47
(https://www.academia.edu/15919326/
Avatarurile_nemultumirii_sociale_in_
Romania_anilor_1998_2007_2007)
(accesat la 15 septembrie 2020).
BĂNICĂ, Mirel, „Soarele roșu: despre
memoria și nostalgia comunismului în
România”,
http://www.fundatiacaleavictoriei.ro/2
009/soarele-rosu-despre-memoria-sinostalgia-comunismului-in-romania
(accesat la 13 octombrie 2015).
BOIANGIU,
Magdalena,
„Despre
nostalgie și modul în care ne aducem
aminte de communism” interviu cu

63

Sondaj de opinie publică la nivel
național,
INSCOP
Research,
LARICS.Ro, aprilie-mai 2019,
https://www.inscop.ro/wpcontent/uploads/2019/05/4.-SondajINSCOP-Research-Pachet-valorinationale-mai-2019.pdf (accesat la
15
septembrie
2020).

Magdalena Boiangiu, Mirel Bănică,
Dilema veche, nr. 829, 9 - 15 ianuarie
2020 (accesat la 7 septembrie 2020).
BOYM, Svetlana, The Future of
Nostalgia, New York, Basic Books,
2001.
BOYM, Svetlana, „Nostalgia and its
Discontens”, în The Hedgehog Review.
Critical Reflection on Contemporary
Culture, Summer 2007, volume 9, nr.
2.
CHIVU, Marius „Comunismul e ca
un suc de portocale”. Interviu cu
Alexandru Dumitrescu, director de
creaţie adjunct, McCannErickson”, în
Dilema veche, nr.142, 13 Oct 2006,
https://dilemaveche.ro/sectiune/temasaptamanii/articol/comunismul-e-caun-suc-de-portocale-interviu-cualexandru-dumitrescu-director-decreatie-adjunct-mccannerickson
(accesat la 12 septembrie 2020).
CÎRSTEA, Gh., „În curând pe șosele,
autoturismul «Dacia 1100»”, în
Scânteia, 28 iunie 1968.
CONSTANTINIU, Florin, O istorie
sinceră a poporului român, București,
Editura Univers Enciclopedic Gold,
2011.
COOKE, Paul, Representing East
Germany since unification. From
Colonization to Nostalgia, New York,
Berg, 2005.
DÂNCU, Vasile, „Generația înfrântă a
României”, în Sinteza. Revistă de

29

POLIS
cultură și gândire strategică, nr.
5/aprilie 2015.
DÂNCU, Vasile, „Românii și nostalgia
comunismului. Însemnări la un sondaj
de
opinie”,
în
https://ires.ro/articol/93/romanii--inostalgia-comunismului (accesat la 15
septembrie 2020).
DOBRESCU, Petre, „Libertatea lansează
o colecție eveniment: Românii în
Epoca de aur!”, în Libertatea
https://www.libertatea.ro/stiri/libertate
a-lanseaza-o-colectie-evenimentromanii-in-epoca-de-aur-505120
(accesat la 12 septembrie 2020).
DOMINIC, Boyer, ”From Algos to
Autonomos. Nostalgic Eastern Europe
as Postimperial Mania”, în Postcommunist Nostalgia ed. Maria
Todorova, Zsusza Gille, New York,
Bergham Books, 2010.
DRAȘOVEAN, Marius Florin, „Mitul
Ceaușescu în publicitate sau despre
cum se comercializează nostalgiile”, în
Jurnalism și comunicare, vol. III, 12/2008.
GALLAGHER, Tom, Furtul unei
națiuni. România de la comunism
încoace, București, Humanitas, 2004.
GEORGESCU, Diana, ”Ceaușescu
hasn’t died. Irony as a countermemory
in Post-Socialist Romania”, în Postcommunist Nostalgia ed. Maria
Todorova, Zsusza Gille, New York,
Bergham Books, 2010.
JUDT, Tony, Reflecții asupra unui secol
XX uitat. Reevaluări, Iași, Polirom,
2011, p. 209.
ILIE, Ionela, „Nostalgia lui Igu. Un
profil al lui Cristian Vasile”, 2.09.2008
în https://atelier.liternet.ro/articol/ 6392/Ionela-Ilie-Cristian-Vasile/Nostalgia-lui-Igu.html (accesat la 16
septembrie 2020).
KIDECKEL, David, The Undead:
Nicolae Ceaușescu and Paternalist

30

Politics in Romanian Society and
Culture, în Death of the father: an
anthropology of the end in political
authority, ed. John Borneman, New
York, Bergham Books, 2004.
LUNGU, Dan, Sînt o babă comunistă!,
Iași, Polirom, 2011.
MARIN,
Manuela,
”Communist
nostalgia in România”, în Studia
Universitas Babeș-Bolyai. Historia,
vol. 58, nr. 2, December 2013.
MARIN, Manuela, ”Between Memory
and Nostalgia: The Image of
Communism Populare Culture. A Case
Study of Libertatea Newspaper”, în
Palimpsest, nr. 5/2013.
MASSINO, Jill, Ambigous transitions.
Gender, the State and Everyday Life in
Socialist and Postsocialist Romania,
New York, Berghahn, 2019.
MICLEA, Mircea, „Un psiho-portret
pointilist”, în Sinteza. Revistă de
cultură și gândire strategică, nr.
15/aprilie 2015.
MIHĂILESCU, Vintilă, „Generația X –
cei mulți și bogați?”, în Sinteza.
Revistă de cultură și gândire
strategică, nr. 15/aprilie 2015.
MIHĂILESCU,
Vintilă,
Scutecele
națiunii și hainele împăratului. Note de
antropologie publică, Iași, Editura
Polirom, 2013.
MIHĂILESCU, Vintilă, Sfârșitul jocului.
România celor 20 de ani, București,
Editura Curtea Veche, 2010.
MITCHIEVICI, Angelo, Estalgie și
puțină
uitare,
în
http://aarc.ro/en/articol/estalgie-siputina-uitare (accesat la 7 septembrie
2020).
MOMOC, Antonio, „Ceaușescu și
comunismul în imaginarul tinerilor.
Mic studiu despre reprezentările
studenților Facultății de Jurnalism,
Universitatea din București, privind
evenimentele din decembrie 1989”, în

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici
Revoluția din 1989. Învinși și
învingători, coord. Anneli Ute Gabanyi,
Alexandru Muraru, Andrei Muraru,
Daniel Șandru, Iași, Polirom, 2019.
MORAR, Ioan T., Fake news în Epoca de
Aur: amintiri și povestiri despre
cenzura comunistă, Iași, Polirom, 2020.
MURGESCU, Bogdan, România și
Europa. Acumularea decalajelor
economice (1500-2010), Iași, Polirom,
2010.
MURGESCU,
Mirela-Luminița,
“Romanian
Perception
of
Commmunism,” în Euxeinos, nr.
12/2012.
NADKARNY, Maya, Remains of
Socialism. Memory and the Futures of
the Past in Postsocialist Hungary,
Ithaca London, Cornell University
Press, 2020.
NIEMEYER, Katharina (ed.), Media and
Nostalgia: Yearning for the Past,
Present
and
Future,
Palgrave
Macmillan, 2014.
NINE, Aniela, Barometru de opinie.
Ceaușescu, înger și demon, în
https://jurnalul.ro/stiri/politica/baromet
ru-de-opinie-ceausescu-inger-sidemon-111211.html (accesat la 15
septembrie 2020).
PAȘCA, Vlad, „Educația în România
comunistă: un joc cu sumă nulă? O
analiză a stocurilor de educație”, în
Marginalități,
periferii,
frontiere
simbolice. Societate comunistă și
dilemele sale identitare, Anuarul
Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului și Memoria Exilului
Românesc, vol. IX, 2014.
PETRESCU,
Cristina,
”Nostalgia,
Identity
and
Self-Irony
in
Remembering
Communism”,
în
Justice, Memory and Redress in
Romania. New insights, ed. Lavinia
Stan, Lucian Turcescu, Cambridge
Scholars Publishing, 2017.

PETRESCU,
Dragoș,
”Selective
memories
of
communism.
Remembering Ceaușescu’s socialism
in post-89 Romania”, în Gebrochene
Kontinuitäten. Transnationalität in den
Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas
im 20.Jahrhundert, ed. Agnieszka
Gąsior, Agnieszka Halamba, Stefan
Troebst (Hg.), Köln, Böhlau Verlag,
2014.
POPESCU-SANDU, Oana, ”Let’s all
freeze up until 2100 or so: Nostalgic
Directions
in
Post-Communist
Romania”, în Post-communist Nostalgia
ed. Maria Todorova, Zsusza Gille, New
York, Bergham Books, 2010.
RAUDVERE, Catharina, Nostalgia, Loss
and Creativity in South-East Europe.
Political and Cultural Representation
of the Past, London, Palgrave
Macmillan, 2018.
RUSU, Mihai Stelian, ”Battling over
Romanian Red Past. The Memory of
Communism between Elitist Cultural
Trauma and Popular Collective
Nostalgia”, în Romanian Journal of
Society and Politics“, 10(1)/2015.
SANDU, Dumitru, Spațiul social al
tranziției, Iași, Polirom, 1999.
SCHMITT, Oliver Jens, România în 100
de ani. Bilanțul uui veac de istorie,
București, Humanitas, 2018.
STAN, Lavinia, „Memorie, dreptate,
uitare: o radiografie a decomunizării
românești”, în România după 20 de
ani, coord. Vasile Boari, Natalia Vlas,
Radu Murea, Iași, Institutul European,
2010.
STAN, Marius, Tismăneanu, Vladimir,
„Administrarea trecutului: democrație
și memorie în România“, în România
postcomunistă. Trecut, prezent și
viitor, coord. Lavinia Stan, Diane
Vancea, Iași, Polirom, 2017.
STOICIU, Victoria „Liceenii antirock&roll și imposibila schimbare la

31

POLIS
față
a
României”,
în
https://www.criticatac.ro/liceenii-antirockroll-si-imposibila-schimbare-lafata-a-romaniei/ (accesat la 12
septembrie 2020).
TĂTAR, Florentina, „Branduri care au
supraviețuit comunismului. Cât va mai
vinde nostalgia”, în Sinteza. Revistă de
cultură
și
gândire
strategică,
septembrie
2017
(https://www.revistasinteza.ro/branduri
-care-au-supravietuit-comunismuluicat-va-mai-vinde-nostalgia) (accesat 7
septembrie 2020).
TISMĂNEANU, Vladimir, „Democrație
și memorie. România își confruntă
trecutul comunist”, în România după
20 de ani, coord. Vasile Boari, Natalia
Vlas, Radu Murea, Iași, Institutul
European, 2010.
TISMĂNEANU, Vladimir, „Despre
nostalgia comunismului, peronism și
spaima
de
libertate”,
în
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii8133059-despre-nostalgia-comunismului-peronism-spaima-libertate.htm
(accesat la 14 octombrie 2015).
TODOROVA, Maria, „From utopia to
propaganda and back”, în Postcommunist Nostalgia ed. Maria
Todorova, Zsusza Gille, New York,
Bergham Books, 2010.
TODOROVA, Maria, Dimou, Augusta,
Troebst, Stefan (ed.), Remembering
Communism. Public and Private
Recollections of Lived Experience in
Southeast Europe, Budapest, CEU
Press, 2014.
Surse online
Adevărul, 20 februarie 2007, p. 7
(https://m.adevarul.ro/news/societate/c
eausescu-fa-ne-bine-cheama-i-alesitine1_50ac103c7c42d5a663846b9a/index.
html) (accesat la 7 septembrie 2020).
32

Atitudini și opinii despre regimul
comunist din România. Sondaj de
opinie publică, 20 septembrie 2010
(https://s1.ziareromania.ro/?mmid=019
fa9ad2e40eeff3).
Atitudini și opinii despre regimul
comunist din România. Sondaj de
opinie publică, 23 ianuarie 2012
(https://www.crimelecomunismului.ro/
pdf/ro/sondaj/raport_iiccmer.pdf
(accesat la 15 septembrie 2020).
Comunismul pe înțelesul corporatiștilor,
https://www.postmodernism.ro/lansare
-comunismul-pe-intelesulcorporatistilor/
(accesat
la
16
septembrie 2020).
Controversații din top 100 Mari Români
http://www.tvr.ro/--controversatii-dintop-100-mari-romani_2099.html#view
(accesat la 12 septembrie 2020).
Eurobarometru 64.2. Opinia publică în
Uniunea Europeană. Toamna 2005.
Raport
național.
România,
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/p
ublicopinion/archives/eb/eb64/eb64_ro
_nat.pdf (accesat la 7 septembrie
2020).
Latrecut.ro. Amintiri naive din perioada
roșie, http://www.latrecut.ro/ (accesat
la 16 septembrie 2020).
Libertatea
https://www.libertatea.ro/stiri/libertate
a-lanseaza-o-colectie-evenimentromanii-in-epoca-de-aur-505120
(accesat la 12 septembrie 2020).
Percepția actuală asupra comunismului rezultatele studiului din Octombrie
2010 (https://www.iiccr.ro/pdf/ro/ perceptia_actuala_asupra_comunismului.
pdf) (accesat la 15 septembrie 2020).
Percepțiile românilor asupra impactului
aderării la Uniunea Europeană,
https://ires.ro/uploads/articole/ro_ires_
raport_percep%C8%9Bii-impactaderare-ue_2016.pdf (accesat la 7
septembrie 2020).

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici
„Sondaj IRES: 43% dintre români l-ar
vota pe Nicolae Ceaușescu dacă ar
vota la prezidențiale”, în Revista 22, 24
aprilie 2015, http://www.revista22.ro/
sondaj-ires-43-dintre-romani-l-ar-votape-nicolae-ceausescu-daca-ar-candidala-prezidentiale-55244.html. (accesat
12 septembrie 2020).

Sondaj de opinie publică la nivel
național,
INSCOP
Research,
LARICS.Ro,
aprilie-mai
2019,
https://www.inscop.ro/wpcontent/uploads/2019/05/4.-SondajINSCOP-Research-Pachet-valorinationale-mai-2019.pdf (accesat la 15
septembrie 2020).

33

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici

COMUNISMUL ÎN POSTCOMUNISM
NOSTALGII ȘI NOSTALGICI

Nostalgia waves: a media framing of post-Communist
nostalgia in Romania
(Valurile nostalgiei: cadrul media
al nostalgiei postcomuniste în România)
Alexandra BARDAN
Abstract: This article explores the post-communist nostalgia waves within a
media framing perspective, focusing first on the context of the 20th anniversary
of the fall of the Romanian communist regime, when public opinion polls, along
with their media coverage fueled a debate over an unexpected social trend:
Romanians’ nostalgia for communism. The first part of the paper is dedicated to
the theoretical framework of the study, the framing process, the typology of news
frames and the framing devices. A twofold approach is used in the content
analysis of the news: first, a framing analysis of 175 articles published between
2008 and 2019 that covered public opinion polls, and next, the framing devices
employed in the construction of news headlines. The second part presents the
results, with the finding of two editorial waves (in 2010 and 2014), a proposed
meaning of the nostalgia “issue specific frames”, and a variety of nostalgia
framing devices used in the headlines. The latter pinpoint the specific rhetorical
short-cut used in 14% of the headlines that were framed from a “nostalgia for
communism” angle. The results are put in perspective with the framing theory,
and future research is outlined with a framing effects analytical framework.
Keywords: news framing, media analysis, nostalgia waves, framing devices.

Introduction
The term “nostalgia wave” was
coined by Fred Davis in reference to
a potential collective identity crisis of
the seventies in the United States, in
a context marked by profound
societal changes and following “the
massive identity dislocations of the

sixties.”1 Nostalgia’s palliative role
as a cultural haven, noted Davis,
responded to a moment when a large
number of common convictions was
“challenged, disrupted, and shaken”2
to an unprecedented extent.
Sociology and anthropology
provide sound theoretical accounts of
individual and collective forms of
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nostalgia. Janelle Wilson builds on
Davis’ argument to further explore
the way that defining historical
events foster a “generational
identity”, while nostalgia provides
meaning in the process of identity
negotiation and facilitates the
continuity of identities beyond
moments of crisis3. Collective
nostalgia appears to have ambivalent
functions towards the cohesion of a
generation, as it “can serve the
purpose of forging a national identity,
expressing patriotism” but it also
“might reflect selective remembering
and selective forgetting that occur at
the collective level.”4 Wilson also
explored the meanings assigned by
different generations in relation to the
waves of nostalgia mediated by
popular culture of the 50s and 60s.
The digital turn plays a key role in
shaping new and different waves of
cultural nostalgia. A growing body of
media and advertising studies
explored the link between nostalgia
waves and generational change as
means of attracting new segments of
consumers coming of age in a
transforming digital environment5.
The emergence of an online nostalgia
culture cans also be seen as the
transition of communities of
“consumed nostalgia”6, configured in
the 1970s through practices of
displaying childhood memorabilia, to
an online “community of the
longing”7 where the commodification
of socialist material culture overlaps
with alternative memory practices.
Ryan Lizardi studied the multigenerational impact of a mediated
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nostalgia as an increased cohesion of
digital communities “through a
shared and displayed history.”8
Katherina Nyemeyer explored the
growing influence of the digital
cultural industries visible as a
“nostalgia wave”, where contents and
narratives are produced “not only in
the nostalgic style but also as triggers
of nostalgia.”9 Goran Bolin examined
how
an
everchanging
media
environment shapes three modes of
generational
nostalgia:
“technostalgia, nostalgia as loss of
childhood, and nostalgia as the
realization of the impossibility of
intergenerational
transfer
of
experience.”10 Bolin also pointed to a
potential confusion occurring in
nostalgia studies, since nostalgic
media content “needs to be related to
by a nostalgic subject in order for
nostalgia as a state of being to
become realized. Until that point, it is
just retrotyping.”11
The question of post-communist
nostalgia wave(s) was approached by
scholars considering two successive
waves of communism-related nostalgia
in the Eastern European countries as
manifold ways of relating to the
past12, ranging from reflective to
restorative forms of nostalgia13.
Recent work has pointed to the
dynamic strategies of identity
(re)construction14, and put in
perspective the discontinuity and the
continuity of a collective memory of
socialism within the process of
coming to terms with the communist
past15. Last, but not least, the second
wave of post-communist nostalgia
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appears as a “second-hand nostalgia”
emerging from interactions with the
material culture of the socialist
period16.
What about the post-communist
nostalgia waves in Romania?
Problem Statement
Nostalgia’s function as a selective
memory is better understood in the
context of the 20th anniversary of the
fall of the Romanian communist
regime. The broad media coverage17
of the 1989 events also prompted
manifold types of remembrance,
featuring editorial, marketing and
advertising strategies overcoming a
hegemonic discourse on communism
that dominated the public space
during the first decade following the
revolution. Competing memorial
narratives appeared to emerge from
all corners of society, while digital
platforms and social media echoed
and amplified alternative histories of
the communist past. Public opinion
polls, along with their media
coverage fueled a debate over an
unexpected social trend: Romanians’
nostalgia for communism, adding to
an already inflated discourse on postcommunist nostalgia. Following this
lead, several scholars approached the
multifaceted phenomenon of postcommunist nostalgia in the wake of
the digital turn18, while the role of the
media in framing a post-communist
nostalgia discourse was explored
mainly as channeling views of and
about the communist past19. This
study aims to cover a gap in the

literature addressing the evolution of
post-communist nostalgia waves in
Romania from a media framing
perspective.
Our research interrogates the
relation between opinion polls and
their news coverage and examines a
series of press articles discussing the
surveys, the data and the results, as
well as subsequent implications for
the Romanian society in the wake of
the first “nostalgia wave”. Media
coverage of public opinion polling
has received limited empirical
attention, available data recording an
edited volume by Septimiu Chelcea
and Gabriel Jderu20 that aimed to
identify the journalistic procedures
and treatment of data obtained from
public opinion polls. Chelchea and
Jderu’s case study on the news
coverage of a 2004 international
survey showed several deficiencies
of articles published in mainstream
media: errors made in data presentation, the partiality of information
selection and the ambiguity of results
interpretation21.
The
discourse
analysis also revealed the use of
sensationalism and partisan bias as
editorial tactics.
The problems reported in the
above study did not seem to have
been solved in 2013, as illustrated by
the following example: two different
media outlets that covered the same
poll displayed in the headlines, one
of them the text “Poll: Half of
Romanians consider communism ‘a
bad thing’”, and the other one “Poll:
Half
of
Romanians
consider
communism ‘a good thing’”22. The
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question here is not who got it right,
of course, but rather why an outlet
chose to signal the glass half-full,
while the other chose the opposite,
with a third outlet conceding that
“Half of Romanians consider
communism ‘a bad thing’, the other
half ‘a good thing’”23. These
examples point to the common
ground of agenda setting and framing
theories, dealing with the relationship
between what becomes news and
how news is constructed and
described. First developed in the field
of social psychology, the framing
concept became widely used in mass
communication studies as a versatile
framework employed in the study of
news framing and of framing effect.
This study will build upon Claes
de Vreese’s framework based on an
integrated process model of framing
and will choose the frame-building
stage, the framing process in the
newsroom, and the outcomes of this
stage, meaning the frames manifest
in the text24. News framing concerns
the way media covers a topic by
selecting certain aspects of the story
and making them more salient, thus
focusing on specific issues at the
expense of others. Ervin Goffman
viewed frames as “schemata of
interpretation”25,
while
media
framing was seen by Todd Gitlin as a
dynamic process involving “persistent patterns of cognition, interpretation and presentation, as well as
selection, emphasis and exclusion”26.
In this perspective, the equivocal
coverage of polls identified earlier
concerns, in fact, a range of news
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frames that provide specific ways of
readings the survey results. Adding
the abundant literature on framing
effects, news frames can also
influence
how
the
audience
understands and evaluates a survey,
and to a larger extent, they may
impact on the public perceptions of
social issues.
A second element of de Vreese’s
framework concerns a typology of
news frames, with a) “generic
frames” that can be identified across
different issues and contexts and b)
“issue specific frames” which are
pertinent to a specific event27. A
similar approach was examined by
Shanto Iyengar with the distinction
between “thematic” and “episodic”
frames,
operated
under
the
assumption that “news about political
issues almost invariably takes either
an episodic or thematic frame.”28
Moreover, as Iyengar pointed out,
choosing the form of a frame will
influence
attributions
of
responsibility on a matter for both the
causes of and the treatments for
social problems29. These criteria offer
new layers of interrogating news
framing, exploring which type of
frame prevails and the attribution of
responsibility as a consequence of the
framing.
Thirdly, in our endeavor to build a
consistent media framing analysis
stands the question of how to identify
a news frame. De Vreese draws on
previous empirical approaches to
sum that “framing devices” should be
used, consisting of specific textual
and visual elements that can help

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici

measure news frames30. The framing
devices range from rhetorical to
technical journalistic means of
expression. In the present study,
public opinion polls, survey results
and subsequent topics may figure as
triggers for a news organization to
cover the story from a specific angle,
related (or not) to nostalgia for
communism. Depending on the
framing devices used, post-communist nostalgia may (or may not)
become news. The surveys considered here aimed to assess
particularly, or among other themes,
various issues related to the past31.
Enlarging our perspective, we will
examine the post-communist nostalgia waves within a twofold approach:
first, associated to the news coverage
of opinion polls and second, functioning as a framing device in the
construction of headlines.
Based on this framework, the
following research questions will be
examined:
Q1: Can post-communist nostalgia
be considered as a news framing
device, and if yes, to what extent?
Q2: Based on the attribution of
responsibility suggested in the headlines, can the responsibility recipients
be determined?
Solution Approach, Corpus and
Method
Our qualitative content analysis
will focus on the news articles covering public opinion polls, published
between 2008 and 2019 on digital
news sites and platforms.

For data gathering, a series of
validity criteria was set up, as
recommended by Laurence Bardin32:
exhaustiveness, homogeneity, representativeness, and relevance. The
research corpus has been partially
constructed, as we tested the wave
pattern of post-communist nostalgia
for a conference presentation in
201833. For the present article, a more
thorough data selection was carried
out, combining several strategies: an
online key word search34 using two
expressions
(in
Romanian),
“nostalgia
comunismului”
and
“sondaj communism” each combined
with a complete sequence of years
starting from 1990 and ending in
2019. The first three pages of results
were scanned, meaning a total of 174
web pages. Complementary sources
were used: a key word search using
the title of the polls, studies
discussing the polls results35, and
press coverages made by local
polling companies, if available36. The
first set of data collected 220 news
articles. Using the homogeneity and
the relevance criteria, we kept only
texts published by media outlets
(national and local) that related
directly to a poll (cited, mentioned, or
used to build up an argument). This
process narrowed the results to a final
corpus of 195 articles published
between 2008 and 2019 on digital
news platforms.
A content analysis was then used,
both for quantitative and qualitative
purposes. The quantitative approach
was first used to measure the
evolution of the articles covering
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local polls within specific criteria, the
number of news articles published
each year over the chosen period.
Secondary, we related the number of
identified polls with their news
coverage.
Qualitative content analysis was
used to sort, in the first place, the
recurring frame of “nostalgia.”37 As
such, this step was used to narrow
even more the results, focusing
exclusively on the articles that
framed the term “nostalgia” in the
headline. The QDA Miner computerassisted qualitative analysis software
was used for this procedure. The unit
of analysis was coded as “headline
implying/ suggesting nostalgia.”38 A
second code was introduced, pointing
to the headlines that framed the news
in reference to a poll, as an indicator
measuring whether a “generic” or an
“issue specific” frame was used. The
frame concerning “attribution of
responsibility” was examined under
the limits of our framework, since a
headline is too short to develop such
an issue. Another type of coding was
used, aiming to determine “the
subject” and “the object” of nostalgia
within the headline framing.
Findings and Discussion
Our first objective was to provide
a context for the news coverage of
surveys carried out between 2008 and
2019. This analysis was set to
visualize the distribution over time of
the news articles and of the polls. A
first observation relies on the
comparison between the total number
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of articles and the number of polls,
resulting in 195 articles that covered
36 polls over a period of eleven
years.
The following figure (Fig. 1)
illustrates the number of news articles published every year compared
to the number of polls conducted, and
leads to a few relevant observations:
although the number of polls is pretty
low, with a maximum of 5 surveys
identified for 2010 and 2014, there
are two notable peaks in article
publishing for the same years.
Another peak is visible for the end of
the decade, but with a slight growth.
A first correlation with the publishing
context can be made, as all three
peaks correspond roughly to the
round anniversaries of the fall of
communist regimes, when news
coverage concerning the communist
past tends to intensify, thus
replicating a wave pattern. Referring
to our previous study on the use of
communist iconography to promote
clubbing events39, the first publishing
peak (of 2010) concurs with the peak
of this visual technique used in online
marketing strategies, which later
decreased towards 2014. Previously
cited studies also suggest that popular
culture related to the communist past
was trending around 2010, and it
corresponds, within a larger time
frame, to the proliferation of online
alternative memorial narratives on
communism in a new digital and
generational context. The 2014
publishing peak may be corelated
with an important political event of
the year, the presidential elections,
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when Romanians had to choose
between two clear (ideological)

options: left (Victor Ponta) or right
(Klaus Iohannis).

Figure 1. Time frame of 2008-2019: the number of polls covered by the news, the
number of news articles published on digital news platforms, the number of
nostalgia framing of headlines (author’s archive)

Editorial waves of nostalgia
framed news
Analysis that aimed to identify the
recurring frame of “nostalgia” within
the news coverage of the polls
provided 77 headlines, meaning that
28% of the headlines published
between 2008 and 2019 used
nostalgia as a framing device, data
which partially answers to Q1.
Moreover, figure 1 also illustrates
the number of news articles published every year compared to the

number of headlines integrating
nostalgia framing. A similar wave
pattern may be identified, yet with a
notable difference when comparing
the peaks. There is a similar proportion for the first 2010 wave, but
the next one (in 2014) shows a
particular dynamic: while the news
coverage increased dramatically, the
nostalgia framing dropped slightly
compared to the first wave.
Considering post-communist nostalgia within a media framing approach,
two evident editorial waves can be
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noticed: a consistent one in 2010,
followed by a lower one in 2014. The
end of the decade illustrates an even
weaker wave40, which might be
replaced, starting with 2020 with a
nostalgia for the times before the
Covid-19 global pandemic.

development and the desire to return/
regain the order of the ancient
regime. This hypothesis may be
tested in a further in-depth analysis of
the news articles featuring nostalgia
as an “issue specific frames”,
corelated with the context of the
publishing and the poll they covered.

Nostalgia frames as a sign of crisis
Nostalgia framing devices
The next code aimed to identify
which type of frame was used for the
77 headlines selected in the analysis.
We searched for the headlines
containing the word “poll”, as a
framing device for the source of
news: 30 of them specified the word
“poll”, while 47 headlines framed
nostalgia with no reference to a
source. In this perspective, we may
also sort a share of 61% “generic
frames” corresponding to the
headlines that framed nostalgia as a
topic pointing to issues placed in
general context and 39% “issue
specific frames” equivalent to the
headlines framing nostalgia as related
to the results of a survey.
A brief overview of the “issue
specific frames” in headlines
provides a starting point for a more
elaborate understanding of nostalgia
in the patterns of news construction.
Under the limits of the present study,
we advance the nostalgia “issue
specific frames” as marker of a
societal crisis, where references to
scientific based data (the polls) are
used as an argument to signal a split
menacing the future evolution of the
society, divided between the option
to keep up with the current course of
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The last two codes were used to
assess the subjects and the objects of
nostalgia for the 77 headlines. Titles
attributing nostalgia to specific
subjects counted 55 results, where 3
groups stand out: a large group of
“Romanians” (with several subgroups, that will be discussed below)
counting 39 cases, “young people” (6
cases)41, and “sociodemographic
categories” (3 cases)42. From a
statistical point of view, 81% of the
headlines named the Romanians (in
various shares) as subjects of
nostalgia, followed by 13% pointing
to young people, and 6% to social
categories.
A focused view on the first group
brings a series of details. For the
“Romanians” category three types of
framing devices were used: 43% of
the headlines used “proportions”
(with expressions such as “Half of
the Romanians”, “Over a third of
Romanians”, “Most Romanians”, “1
out of 3 Romanians”), 37% of the
headlines used “percentages” (in
various numbers, with expressions
such as “x% of Romanians”) and
20% of the titles used “generalization” (Romanians).
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A particular group of headlines
pointed not to the subjects but to
“causes of nostalgia” with 6 cases:
“failure of the present”, “failure of the
school” (twice), “economic difficulties”, “mess”, and “political and economic crises”), sign that the “attribution
of responsibility” may be framed in
nostalgia related headlines, results
which provide a response for Q2.
Analysis of the object of nostalgia
in the 77 headlines brought 69
results, where 4 groups were noticed.
Four types of framing devices were
used: 47% of the titles used “generalization” (with 32 occurrences of
the term “communism”), 25% of the
headlines used “specific temporal
location” (with expressions such as
“the communist period”, “the Golden
Era”, “the ancient/ Ceausescu’s
regime”), 21% used “specific actors”
(pointing to “Ceaușescu” in 10 cases,
and to the “RCP” in 4 cases), and 7%
referred to specific social topics
(“Citizen safety” - used twice,
“communist festivities on May, the
1st ” - used twice and “Key industrial/
economic areas”).
We further compared the most
used framing devices found in the
headlines, when attributing the
subject and the object of nostalgia. A
relevant observation steps out in
terms of rhetorical journalistic procedures, pointing to a rather consistent
use of the “generalization” technique
when assigning “communism” as the
object of nostalgia. A brief semantic
analysis would show a clear difference between stating a “nostalgia
for communism”, which implies a

nostalgia for communism per se, and
a “nostalgia for the communist
period”, which may be associated
with a variety of features attached to
that specific phase of the past43.
Compared to the total number of 195
articles from the corpus, 14% of the
headlines were framed from a
“nostalgia for communism” angle.
The specific rhetorical short-cut
used in headline construction that
consists of assigning “communism”
as the object of nostalgia is a news
framing device that participates in the
flow of post-communist nostalgia
editorial waves visualized in figure 1,
completing our answer to Q1. On the
other hand, these findings relate to
Chelchea and Jderu’s analysis on the
use sensationalism as editorial
tactics. Finally, observations from all
stages of our study shed a light on the
variety of nostalgia framing devices,
and last, but not least, our analysis
showed that only 28% of the
headlines used nostalgia as a framing
device when considering the total
number of news articles covering the
polls, published between 2008 and
2019 on digital news platforms.
Conclusions
The aim of this study was to
examine the media framing of news
published between 2008 and 2019,
that covered public opinion polls
questioning specific or general topics
related to the past.
Two editorial waves of nostalgia
framed news were identified, a
consistent one in 2010 and a weaker
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one in 2014, each one emerging
within a different context. While both
may be linked to round anniversaries
of the fall of communism, the 2010
wave occurs in a context of cultural
and generational change, while the
2014 wave surfaced in the background of a major political event of
the year. De Vrees considers news
frames as “parts of political arguments, journalistic norms, and social
movements’ discourse. They are
alternative ways of defining issues,
endogenous to the political and social
world.”44 In this respect, the editorial
waves of nostalgia reveal the framebuilding process aiming to highlight
relevant local issues in the more
general flow of news. The nostalgia
framing devices deconstructed here
captured the latent meanings
embedded in the news headlines,
making sense of what is at stake. The
polls “made the news” in most
articles, while there were a signi.

ficant few where “the nostalgia for
communism” became news. Fred
Davis linked nostalgia to massive
changes in society and an identity
crisis. News framing simultaneously
reflect and forge perceptions about a
particular issue, and, as such,
nostalgia frames could have signaled
that nostalgia for communism
represented a crisis that would be
dealt with.
Considering the media framing of
post-communist nostalgia, this study
focused on the production of
meaning in news. Future research
might integrate a framing effects
framework, aiming to assess the
negotiation of meaning by individuals, and an in-depth investigative
approach may reveal the semantics
behind their understanding of postcommunist nostalgia. This is a
specific type of questioning, one that
the framework of public opinion
polling cannot assure.
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Recuperări discursive ale comunismului
în postcomunism1
(Discursive recoveries of Communism in Post-communism)
Emanuel COPILAȘ
Abstract: Drawing on both scientific analyses and personal observations, the
present article proposes several causal explanations for the existence and the
expansion of communist noastalgia in postcommunist Romania. In the end, a
social metaphor is used in order to wrap and tighten these findings together in a
way that academic approaches usually neglect, but maybe they could benefit a
lot from.
Keywords: nostalgia, inequalities, democracy, representativity, class.

Introducere
Acest text va încerca să prezinte,
într-o manieră succintă și preponderent eseistică, anumite cauze ale
receptării pozitive a regimului comunist după 1989. Mă voi baza în acest
demers atât pe observații și analize
obiective, asta neînsemnând, desigur,
nepoziționate, cât și pe impresii
subiective, adunate cu ocazia unui
proiect de cercetare a infrastructurii
unor sate din Dobrogea și sudul
Moldovei. Concluziile provizorii la
care ajung sunt următoarele: 1)
nostalgiile postcomuniste referitoare
la comunism nu au atât de-a face cu
perioada de dinainte de 1989, cât în
primul rând cu neajunsurile și
inegalitățile din prezent; 2) orice
democrație incapabilă să reducă
aceste nostalgii este una viciată și
nereprezentativă în proporție directă

cu nivelul de simpatie acordat
regimului dirijist de dinainte de 1989;
3) discursurile politice recente bazate
pe amplificarea clivajelor sociale și
economice în scopuri preponderent
electorale potențează capitalul de
încredere acordat de către categoriile
sociale
defavorizate
regimului
comunist care, cu toate scăderile sale
considerabile, lucra totuși în direcția
reducerii inegalităților sociale, chiar
dacă o făcea cu mijloacele și cu
resursele pe care le cunoaștem sau ar
trebui să le cunoaștem cu toții.
Ceaușescu e pe val. Valul
neoliberal
În 2010, un sondaj IRES intitulat
Românii și nostalgia comunismului
semnala o serie de evoluții îngrijorătoare ale raportării românilor la
regimul de dinainte de 1989. 37%
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regretau comunismul, iar 62,7%
considerau că au trăit mai bine în
acea perioadă: 56,1% în mediul
urban și 69, 2% în mediul rural. 68%
considerau comunismul o ideea bună,
dar eronat aplicată și 41% l-ar fi votat
pe Ceaușescu la alegerile din 2010, în
timp ce 52% din electorat s-ar fi
pronunțat împotriva sa. Un alt sondaj,
efectual de INSCOP în luna iulie a
anului curent, (Președinții României)
și având ca obiect ierarhizarea președinților României, a oferit următoarele rezultate: Nicolae Ceaușescu,
24,7%, Ion Iliescu, 19,1%, Traian
Băsescu,
14,2%
și
Emil
Constantinescu, 9,7%. Un procentaj
însemnat, 23,9%, „consideră că
niciunul dintre cei patru nu s-a ridicat
la înălțimea funcției”.
Cât de amenințătoare este această
nostalgie pentru fragila și insuficient
consolidata democrație românească?
Foarte amenințătoare. O întrebare
poate mai importantă rezidă în
identificarea personajelor și a
grupurilor care au gestionat cum au
gestionat evenimente și tendințe
domestice și/sau internaționale și care
au condus gradual la acest reprobabil
deznodământ. Subiectivitatea inerentă memoriei ar fi un prim răspuns.
Trecutul recuperat sub formă personală, afectivă, partizană și incompletă, contrapus discursului științific,
obiectiv, istoric, economic, sociologic, politologic sau antropologic.
Memoria este întotdeauna selectivă și
se axează de cele mai multe ori
asupra întâmplărilor pozitive, petrecute în tinerețe, tinzând să acționeze
ca un mecanism de detensionare în
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confruntarea cu eșecurile prezentului.
Un fel de bulă optimistă, deconectată
de empiric, o baterie emoțională
pentru reîncărcarea cu energie pozitivă a fiecăruia dintre noi. O
informare mai amplă și mai validă
din punct de vedere științific, se
afirmă, ar putea tempera aceste
tendințe subiective și totodată insurmontabile care alcătuiesc memoria,
fie ea colectivă sau individuală. O
solidă cultură politică ar fi de
asemenea dezirabilă; în absența ei,
majoritatea populației tinde să dea
credit discursurilor populiste și să se
comporte ca o masă de manevră, ca o
perpetuă amenințare la adresa
idealului și practicii democratice.
Dar, vai, mă tem că educația
cronic subfinanțată a României nu își
va îndeplini nobila misiune de a
deschide ochii tinerelor generații
asupra capcanelor discursive și a
represiunii intense care a însoțit comunismul românesc. Și, oroare,
acestea vor fi tot mai indiferente în
raport cu politica, democrația, cu
binele și adevărul în general. Vor
asculta, dacă nu ascultă deja, manele
și vor reacționa cu dispreț suveran,
mai mult sau mai puțin disimulat, la
tot mai frecventele și condescendentele discursuri moralizatoare prin
care sunt interpelate.
Un percutant proverb românesc,
„peștele de la cap se împute”, ne
poate ajuta să înțelegem mai bine
situația. După 1989, o campanie
sistematică de jafuri și de distrugere a
bunurilor publice, codificată discursiv cu ajutorul etichetelor privatizare,
tranziție și economie de piață – ne-a
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învățat, pentru a folosi un alt proverb,
că „interesul poartă fesul”. Și că
„șmecheria” și eludarea legii sunt
atuuri aducătoare de prestigiu, nu
contravenții sau infracțiuni. Parcă
înainte de 1989 nu era așa, s-ar putea
obiecta. Ba da, numai că, datorită
unei severe cenzuri, abuzurile și
corupția nu puteau fi prezentate atât
de direct și de lipsit de echivoc. Mai
exista și acel minim de stabilitate, de
contract social nescris pe care
Ceaușescu a început să îl încalce în
anii 1980, al unui venit minim
garantat și a unei locuințe. Acest
(impropriu denumit din punct de
vedere politologic) contract social
conta pentru categoriile defavorizate
și relativ needucate de care se tem
astăzi unii dintre intelectualii noștri
publici, privindu-le mefient ca
insuficient animate de nobilele
idealuri ale democrației. Numai că
mefiența este reciprocă: pentru
săraci, țărani, o mare parte din femei,
pe scurt, pentru toți cei care nu
alcătuiau nomenclatura – acel minim
de drepturi economice era mai
important decât drepturile politice
(votul liber) și culturale (cenzura) de
care fuseseră deposedați în schimb.
Și de care nici nu dispuseseră în
termeni reali și nici nu le acordaseră
o importanță majoră în perioada
interbelică, acest fetiș al neoconservatorilor noștri. Tot nevoile
primare, economice, au contat. Deh,
niște brute insensibile, poate chiar
irecuperabile. Pentru intelectuali, pe
de altă parte, drepturile politice și
culturale erau mai importante,
condiția fiind desigur ca cele

economice să fie îndeplinite într-o
anumită măsură. Patternul acesta s-a
păstrat după 1989, numai că prioritatea drepturilor a fost inversată: cele
politice au început să conteze mai
mult decât cele economice. Putem
vota, citi și scrie ce vrem, dar nu mai
avem aceeași siguranță a locului de
muncă sau a pensiei. Așa că fiecare
regretă sau condamnă din perioada
comunistă ceea ce îl interesează.
Interesul poartă fesul, nu? Iar când
sintagma a fost ambalată filozofic
pentru a exprima esența pieței libere,
a egoismului individual care, împletindu-se cu alte egoisme individuale,
conlucrează, chipurile, pentru a crea
o societate armonioasă, cu ce drept
condamnă
dreapta
intelectuală
„mahalaua ineptă”? Pentru că își
urmărește interesele, în conformitate
cu posibilitățile și educația pe care o
are? Același lucru îl face, mult mai
eficient și mai lipsit de scrupule, și
elita noastră intelectuală. Pentru ea,
cuvântul ține de foame. Pentru
ceilalți, nu.
Raportarea la trecut nu este
niciodată ingenuă, în sensul de
apolitică: are întotdeauna o miză cât
se poate de prezentă, fie în sensul
legitimării, fie în sensul contestării
statu-quo-ului. Comunismul măcar
lasă impresia că reprezintă nevoile
întregii populații, deși nu a creat
altceva decât o enormă birocrație
rapace și coruptă care avea pretenția
că se exprimă în numele tuturor.
Democrația de astăzi, aflată într-o
permanentă tranziție, se justifică
ludic, ironic și chiar cinic prin faptul
că nu înseamnă nimic altceva decât
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risc și instabilitate, iar pe măsură ce
tranziția devine una de succes, va
însemna și stabilitate, respectiv
prosperitate. Ciudat de mult seamănă
democrația aceasta cu ceea ce se
numea pe vremuri „construcția
socialismului”, nu vi se pare? Toată
lumea vorbește despre ea și (aproape)
nimeni nu o mai pune în practică.
Serios acum, democrația este o luptă
perpetuă pentru o pluralitate de
sensuri, având în spate o pluralitate
de interese. Dar când un unic interes
se impune și caută cu obstinație să
închidă câmpul discursiv pentru a
profita în exclusivitate de pe urma
(re)semnificării lui, situația se complică. Cu alte cuvinte, când sensul
democrației preferat de elita noastră
intelectuală pentru consolidarea
propriilor privilegii se impune – și
sensuri alternative și mai incluzive
social ca siguranța locului de muncă,
ridicarea salariului minim pe economie, a pensiilor, a indemnizațiilor de
maternitate, a șomajului, creșterea
finanțării sănătății publice și a educației – sunt desființate arogant ca
„socialism”, atentate la stabilitatea
„statului de drept” sau stat împovărat
de un buget social nejustificat de
mare, un obez dus în spate de un
omuleț mai pipernicit, mediul privat
– nostalgia comunismului se amplifică. E trist și îngrijorător deopotrivă,
dar este rezultatul unei confiscări
discursive a democrației, a cărei
esență integrativă este eliminată în
numele unor privilegii exclusiviste. O
întreagă elită intelectuală, politică și
economică preferă această democrație excluzionară și reacționează
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vehement oricând i se pare că sensul
acesteia este în pericol de a se
extinde. Lipsiți de accesul la o
democrație autentică, dar primind în
schimb imaginea ei ca spectacol
menit să escamoteze accesul la
problemele reale – majoritatea cetățenilor îl plâng pe Ceaușescu. Dacă li
se refuză sistematic accesul la
democrație, ce altceva le rămâne
decât memoria, așa imperfectă și
subiectivă cum e?
Neoliberalismul care s-a impus la
sfârșitul anilor 1990 drept principala
orientare economică globală (în
termeni tehnici, economici, este vorba
mai degrabă de curentul monetarist;
neoliberalismul postbelic a însemnat
și economia socială de piață
(ordoliberalism) pusă în practică în
Germania de Vest, și capitalismul
(semi)planificat francez – planificarea economică nu a fost inventată
de comuniști și, stupefiant pentru
democrații noștri de serviciu, poate să
dea rezultate bune, cum s-a întâmplat
în cele două cazuri mai sus amintite
și chiar în primii ani după înființarea
Comunităților Europene) este o
formă de liberalism care se desprinde
de sensul politic și destul de incluziv
social al acestei ideologii pentru a se
transforma în ceea ce se mai numește
„fundamentalism al pieței libere”,
proces în care politicul în general și
democrația în particular nu mai
reprezintă decât o anexă aflată la
arbitrariul forțelor economice, adică a
pieței. Dar cât de liberă de imixtiunile politicului este această piață?
Sau, pentru a utiliza o expresie preferată de către neoliberali, cât de
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dereglementată? Puțin, sau aproape
deloc. Asta deoarece, o știm de la
Karl Polanyi, guvernele se reorientează și reglementează piața în
beneficiul mai marilor momentului:
corporațiile
multinaționale,
de
exemplu. Așa că piața liberă nu
există decât ca discurs menit a
transforma drepturile în bunuri, în
mărfuri aducătoare de (cât mai mult)
profit și pentru a restrânge (realmente
nedemocratic) sensul democrației în
maniera anterior exemplificată. Iar
elitele noastre economice, politice și
intelectuale s-au raliat rapid și fără
dubii acestei tendințe globale responsabilă pentru criza generală din 2008.
Procedând astfel, nu au făcut, printre
multe alte rele, decât să îl resusciteze
pe Ceaușescu, în ciuda faptului că își
dau cu obstinație silința să plaseze
responsabilitatea pe umerii exclușilor, a precariatului social, pe care
încearcă să îl convingă (cu tot mai
puțin succes) că interesele lor private
coincid în chip firesc, natural cu
binele public. Așa cum au făcut de
altfel și unele companii și firme de
consultanță financiară din Statele
Unite când au afirmat că responsabilitatea pentru declanșarea crizei
aparține mexicanilor, populației de
culoare și, în general, imigranților
săraci care s-au împrumutat la bănci
cu mult peste posibilități. Spațiul nu
îmi permite să infirm aceste incomensurabile aberații; cititorul interesat de subiect poate consulta
excelenta și accesibila lucrare scrisă
de jurnalistul Matt Taibi2.
Pe lângă aceasta, generațiile se
schimbă, prioritățile și nevoile lor la

fel.
Democrația
trebuie
deci
redefinită ținând cont de această
permanentă dinamică. Lumea nu stă
pe loc, așa cum și-ar dori unii. Și este
imoral și ipocrit totodată să scoatem
din dulap scheletele comunismului
pentru a descuraja orice tentativă de a
extinde
sau
negocia
sensul
democrației, pe care dreapta noastră
intelectuală îl vrea fixat o dată pentru
totdeauna. Tot agitând stafia
comunismului, ați ajuns până la urmă
să o scoateți din dulap. Sper că nu
veți reuși și performanța de a o
readuce la viață. Și, apropo, pentru a
reveni de unde am plecat, strategia
aceasta e ceaușistă în esență: „geniul
Carpaților” obișnuia să își sperie
concetățenii cu mesajul (implicit) că
dacă nu acceptă regimul, Moscova va
impune unul și mai dur; independența
trebuie apărată cu orice preț, nu-i
așa? Chiar dacă mai există unele
neajunsuri în procesul tranziției,
pardon, în construirea socialismului.
Da, stimabililor, Ceaușescu e pe val,
dar nu pe valul ignoranței pentru care
nu v-ați săturat să blamați „mahalaua
ineptă”, ci pe valul neoliberal, de la
care vă și revendicați, de altfel, cu
nedisimulată mândrie. Problema este
că valul se va sparge nu numai în
capul vostru, ci și al nostru, al
tuturor.
Privind înapoi. Impresiile unor
foste cadre comuniste despre
comunism şi postcomunism
Un istoric polonez preocupat de
comunismul românesc a afirmat, pe
post de banc, la o conferinţă la care s-
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a întâmplat să particip, că de fiecare
dată când ajunge în România şi este
preluat de către un taxi de la aeroport,
taximetristul, după ce observă că este
străin, îi spune că România o ducea
mai bine pe vremea lui Ceauşescu
decât acum. Evident, întreaga sală s-a
amuzat copios. Dar în ce măsură
percepţia acestor taximetrişti trebuie
tratată ca o lipsă individuală de
cultură civică, şi în ce măsură ca un
minus al societăţii în care trăim,
societate în care aceştia nu se simt
integraţi şi valorizaţi pe deplin?
La fel ca în cazul taximetriştilor
de mai sus, amintirile unor cadre de
rang secund din perioada comunistă
mi-au creat aceeaşi impresie. Însă,
contrar aşteptărilor, nu toţi aceşti
„activişti mărunţi”, cum îi numesc
autorii din a căror lucrare mă voi
inspira în continuare, îşi amintesc cu
plăcere de viaţa pe care au dus-o
înainte de 1989. Unii sunt critici la
adresa
corupţiei
omniprezente,
recognoscibilă şi astăzi, la adresa
cenzurii şi la adresa despotismului
personal instaurat de Nicolae
Ceauşescu. „Ceauşescu nu era omul
care să-l vorbeşti de rău (sic!). Nu că
merita lucrul acesta, nu-l merita, da’
aşa intrase credinţa în oameni. Naveai voie să vorbeşti nimic de rău,
era un dictator. A fost un Hitler, un
Hitler a fost”3. „Domne’, am crezut şi
noi la început că comuniştii (sic!) fac
ceva bun. Într-adevăr a făcut ceva
(sic!). Da’ ce nu-mi plăcea mie că
Ceauşescu… Dacă ştiai prea multe
dispăreai. Înţelegi? Ăsta era un
sistem foarte grav al lor. Dispăreai.
Nu mai erai”4. Sau: „era foarte greu,
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mai ales pentru tineret, să-şi poată
rezolva nişte probleme. Terminau
facultatea şi era bine că erau
repartizaţi, dar acolo se termina toată
povestea. Foarte puţini aveau
posibilitatea, vorbesc de cei foarte
dotaţi, să ajungă şi mai departe. Nu
puteau, decât dacă aveau vreo «pilă».
Asta mă deranja cel mai mult. Acum
e totuşi altfel”5. Cât de altfel? Iată o
întrebare la care merită să reflectăm
în continuare. „Eu am văzut cazuri
când membrii de partid au fost...
tăiaţi de la locuinţă, nu li s-a creat
nicio posibilitate să-şi... să-şi revină
după o criză familială, s-o numim
aşa. Cineva a câştigat totul şi el navea unde să doarmă. Şi n-a... nu au
fost ajutaţi. Pentru că şi atuncia (sic!)
era tot cam ca acuma, cine avea o
piluţă, rezolva problema”6. Această
ultimă intervenţie demolează mitul
conform căruia din punctul de vedere
al accesului la o locuinţă România
comunistă era net superioară celei
postcomuniste. Atunci, ca şi acum,
obţinerea unei locuinţe reprezenta un
proces laborios, dificil şi ghidat
foarte des de aspecte ca nepotismul şi
corupţia. Sigur că se construia mai
mult şi păturile sociale mai sărace
aveau un acces mai bun la locuinţe
dar, în interiorul acestui acces, dacă
îmi este permisă exprimarea,
abuzurile şi nedreptăţile erau la
ordinea zilei. Şi asta o spun tocmai
oamenii care obişnuiau să faciliteze
(sau nu) acest acces.
În continuare, unii dintre cei
intervievaţi de către Zoltán Rostás și
Antonio Momoc îşi amintesc de
impresia meritocratică pe care le-a
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lăsat-o Partidul Comunist Român.
Într-adevăr, nu numai în România, şi
dincolo de toate neajunsurile sale
majore, partidul comunist a fost un
instrument de mobilizare socială
fantastic, având un impact necunoscut până atunci şi cu siguranţă
mai mare decât în prezent. Datorită
necesităţii de a controla agricultura în
vederea unei industrializări şi a unei
urbanizări accelerate, partidul avea
nevoie urgentă de cadre cât mai
competente în diferitele sectoare de
activitate, indiferent de originile
sociale ale acestora. O astfel de
mobilizare socială era imposibilă în
cadrul monarhiei aristocratice interbelice, după cum a fost de asemenea
vizibil estompată de oligarhia postcomunistă, chiar dacă nu la nivelul de
dinaintea instaurării comunismului.
„Apoi când punea partidul ochii pe
cineva, dar nu pe oricine, oameni
care munceau, care erau corecţi.
Partidul ăsta, comunist, au promovat,
au ridicat grade (sic!), nu ca voi! Voi,
de bine, de rău, vă ţin părinţii la
şcoală. Taică-tu a lucrat unde a
lucrat, te ajută. Dar alţii, care n-are
cine să-i ajute (sic!), nu ajung decât
boschetari sau să măture strada. Ori
pe mine, fără mamă, aproape şi fără
tată, că tata a fost pe front şi a venit
desculţ de la ruşi, când l-au luat
prizonier. Ei... cum m-au ajutat pe
mine oamenii ăştia măi... mai ajută
acuma? Îi bagă în cămine şi îi uită
acolo. Trebuie să dea imediat pe post
că a ajutat un boschetar (sic!), nu ştiu
ce, să-şi facă campanie, să voteze...”7.
Anticipabil, amintirile pozitive la
adresa fostului regim sunt cele care

predomină, concomitent cu valorizarea negativă a prezentului. Cele
mai invocate teme sunt sărăcia,
precaritatea muncii sau absenţa unor
idealuri
sociale
mobilizatoare:
„acuma-i bine cu proprietatea, e bine
că ai libertate, poţi să trâmbiţezi ce
vrei, poţi să spui ce vrei, nu-i nicio
problemă. Ei bine, atunci chiar că nu
puteai aşa, să spui «Jos Ceauşescu!»
c-atuncea tu (sic!), dacă strigai aşa,
înseamnă că erai împotrivă, ori
atuncea chiar nu mai aveai nicio
sarcină, nu mai aveai nicio
răspundere. E, dar din alte puncte de
vedere din punctu’ de vedere acesta
care spun, acuma e plină lumea de
sărăcie, de foame”8. „Dom’le, sunt
docili faţă de şef, faţă de patron,
pentru că depinzi de patron şi te dă
afară şi poate, eu ştiu, cine ştie, eşti
muritor de foame” (…) Ei bine,
acuma, bieţii oameni şi bietele unele
femei (sic!) sunt obligate, dom’le, saccepte orice. Pentru ca să nu-şi
piardă postu’”9. Abundeţa consumeristă contemporană devine frustrantă
pentru persoanele lipsite de posibilităţi: „parcă mai bine stăteai atunci la
coadă, decât acuma când salivezi la
geam că e şi tu nu poţi să iei. Că n-ai
cu ce. E-aşa... un paradox, nu ştiu
cum să numesc eu acesta (sic!), dar
aceasta este”10. Nu numai mijloacele
lipsesc în postcomunism pentru
majoritatea populaţiei, ci şi idealurile
mobilizatoare, ideea unui bine comun
aflat dincolo de limitele individuale
prozaice: „Acuma nu se mai face
nimic din cinste şi din patriotism.
Acuma trebuie să-i pice bucata... i-a
picat bucata, o face!”11. Sentimentul
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unei pierderi palpabile este generalizat: „Pe timpul lui Ceauşescu nu
aveai posibilitatea aşa să furi cum ai
astăzi. Dovadă că nu avea nimeni
vile, indiferent ce boss mare erai, nu
aveai nimic exagerat”. „După revoluţie (oamenii, n.m.) parcă or devenit
mai reci, mai avari fiecare (...). Şi e
fiecare pentru el (...) Îi mai rea relaţia
dintre oameni de la revoluţie, decât
era înainte. Mai uniţi erau atunci şi se
ajutau mai mult unii pe alţii”12.
Dosarul postcomunismului românesc ar fi cu siguranţă incomplet în
absenţa acestei piese importante
furnizate de către Zoltán Rostás şi
Antonio Momoc. Şi este bine să
reţinem că, dacă ne dorim o democraţie solidă, nu una fragilă, aceasta
trebuie să îi includă şi pe foştii
activişti mărunţi, alături de celelalte
categorii sociale defavorizate. Pentru
că se autosubminează în măsura în
care nu o face, şi nici nu merită pe
deplin numele de democraţie.
Satul românesc și apa. Despre
postcomunism și unele nostalgii
comuniste în mediul rural
Am încheiat recent o cercetare de
teren organizată de către Programul
Apa Dunării, Banca Mondială,
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare
de Utilităţi Publice, Asociaţia Water
& Environmental Efficiency şi
Universitatea de Vest din Timişoara
prin Grupul de Studii Privind Relaţia
Oameni-Environment, Facultatea de
Sociologie şi Psihologie, Centrul de
Studii şi Cercetări Psihologice,
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Departamentul de Psihologie. Este
vorba de un proiect internațional care
urmărește să evalueze situația
branșărilor la rețele centralizate de
apă și canalizare în câteva dintre
satele României, respectiv a altor
state est-europene.
În cele ce urmează voi relata o
serie de impresii generale și personale, care nu implică în niciun fel
instituțiile de mai sus, dar care pot
contribui la creionarea unei imagini
de ansamblu asupra situației socioeconomice existente în satele și
comunele analizate. Nu am pretenția
unei analize sociologice sau psihologice elaborate; ca politolog, nu miam propus decât să adun aceste
observații într-un text cât mai închegat posibil, să generalizez cât mai
puțin și să înțeleg cât mai mult.
Menționez de la bun început că este
vorba de patru localități din județul
Vrancea, patru localități din județul
Tulcea și o localitate din județul
Timiș, pe care le-am „acoperit”
împreună cu alți trei colegi.
Am început cu Foeni, un sat grav
afectat de inundațiile din anul 2005.
Sătenii de pe strada principală și, în
general, cei din centrul satului, erau
racordați la rețeaua de apă și canalizare și relativ mulțumiți de serviciile oferite de primărie. Lucrurile se
complicau la periferia satului, unde
rezidenții mai nevoiași nu își
permiteau să se branșeze la rețea, iar
proiectul, demarat cu fonduri europene, oricum nu ajungea până la ei.
Primitori, deschiși, glumeți, sătenii
nu s-au arătat reticenți față de
proiectul nostru. Nici chiar cei foarte

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici

săraci, având un venit de câteva sute
de lei pe lună, cum a fost cazul unui
etnic rom care mi-a descris condițiile
îngrozitoare în care trăia, adăugând
faptul că nu mai consumă alcool de
câțiva ani. M-am convins de acest
lucru atunci când l-am văzut
comandând ceai de la o terasă din sat.
Cu sau fără alcool, situația lui a
rămas aceeași.
Alți săteni mai înstăriți mi-au
povestit că, în anii următori inundațiilor, primăria a externalizat serviciile de apă și canalizare către o firmă
timișoreană care funcționează în
regim public, dar are un acționariat
majoritar privat. Într-o lună au ajuns
să plătească o sumă echivalentă cu
facturile adunate în cei trei ani
anteriori. A urmat un scandal imens,
soldat cu reluarea în posesie de către
primărie a serviciilor de apă și
canalizare. Colac peste pupăză, nici
pământul nu mai este la fel de roditor
după inundații.
Pe lângă unele sate / comune din
județul Vrancea, Foeniul a început
să-mi lase abrupt o impresie de
prosperitate. Următoarea oprire am
făcut-o la Slobozia Bradului, sat cu o
populație majoritară de etnie romă.
De-a lungul întregului traseu, nicăieri
nu m-am simțit mai bine decât aici.
În sat există rețea centralizată de apă
dar, din motive financiare și logistice,
nu toată lumea este racordată.
Canalizare, încă nu. Câțiva săteni mai
înstăriți au fose septice. Atât. Dar
lumea a fost cum nu se poate mai
deschisă, receptivă și prietenoasă.
Mulți sperau, în secret, că demersul
nostru va accelera procesul de

branșare la canalizare și în satul lor.
O năzuință perfect îndreptățită, pe
care am întâlnit-o și în multe alte sate
fie lipsite de rețea centralizată de apă
și canalizare, fie cu o rețea insuficient
extinsă și consolidată.
Ospitalitatea rezidenților din
Slobozia Bradului m-a impresionat.
Oamenii m-au servit cu cafea, mi-au
propus să înnoptez la ei, mi-au
povestit câte și mai câte. Efectiv, mau făcut să mă simt ca acasă. Un
coleg a fost chiar transportat cu
mașina de la o reședință la alta, acolo
unde se știa precis că locatarul este
acasă și nu va avea nimic împotrivă
să răspundă la întrebările cuprinse în
chestionar. Reacțiile erau sincere,
nevoia de a comunica – acută. Am
fost martorul unor condiții de viață
inimaginabile. Și totuși, un optimism
difuz plutea în aer. Oamenii își
spuneau păsurile în mod onest și cu
aplomb; la puțini respondenți români
din celelalte sate am întâlnit această
atitudine firească, lipsită de mefiență
și de susceptibilitate. Un singur tânăr
a fost neîncrezător, dar m-a ajutat cu
intervenții lămuritoare în timp ce alt
sătean îmi răspundea la întrebări.
Crezuse că sunt un fel de agent de
influență al fostului primar. Aici
lucrurile au devenit cu adevărat
interesante. Fostul primar, român,
profitase de starea de abrutizare și
educația precară a romilor pentru a le
mări nejustificat de mult facturile la
apă vara, surplusul de apă astfel
obținut utilizându-l, el și amicii săi,
pentru irigarea propriilor terenuri
agricole. Însă romii au reușit să
aleagă un primar „de-al lor”, iar
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genul acesta de abuzuri a încetat.
Toată lumea părea mulțumită, inclusiv românii. Unul dintre ei a ținut
morțiș să-mi spună că se înțelege
excelent cu romii din sat, că mulți
dintre ei sunt cinstiți și muncitori,
fapt care s-ar datora, în opinia sa,
aderării romilor din Slobozia
Bradului la un cult neoprotestant.
Am ajuns ulterior la Vintileasca,
un sat de munte cu locuințe îngrijite,
aflate la depărtare una de cealaltă. La
fel ca în Slobozia Bradului, exista
rețea centralizată de apă, la care nu
aveau însă acces toți sătenii, dar
lipsea canalizarea. Vintileasca mi-a
lăsat o impresie bună per ansamblu,
ca să nu mai vorbim de peisajele
superbe din zonă. Oamenii, ocupați
cu diferite activități gospodărești, au
fost destul de receptivi la demersul
nostru, după ce le-am explicat în
prealabil că nu avem niciun fel de
conexiune politică și nu dorim să
cauzăm probleme nimănui. Singurul
amănunt semnificativ care merită
relatat este mândria secretarei primarului, care ne-a spus cu un zâmbet
radios, la începutul conversației: „La
noi în sat nu există țigani!”.
În Homocea sunt însă etnici romi.
Comuna este branșată la o rețea
centralizată de apă, iar canalizarea
este în plin proces de construire.
Străzile centrale asfaltate, oamenii
deschiși și prietenoși. Un singur
aspect m-a pus pe gânduri: toți etnicii
romi care acceptau să-mi răspundă la
chestionare se declarau români. Asta
spune multe despre presiunea socială
și culturală la care sunt supuși. Am
întâlnit și un bătrân de 91 de ani, fost
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șef de CAP. Foarte lucid, foarte
dornic să îmi povestească amănunte
din perioada colectivizării și nu
numai; am regretat puținul timp avut
la dispoziție pentru completarea
chestionarului și faptul că a trebuit să
închei conversația în mod aproape
abrupt, conversație în care divagasem
înspre teme care nu aveau nimic în
comun cu apa și canalizarea. Casa
bătrânului nu era branșată la rețea.
Mi-a spus că nici nu îl interesează;
după ce va muri, copiii săi nu au
decât să se racordeze, dacă doresc.
Dacă ar fi să sintetizez ce mi-a relatat
în legătură cu Homocea într-o frază,
ea ar fi următoarea: înainte de 1989
producția agricolă era mai scăzută,
dar comunitatea era mai închegată,
mai consolidată; acum, toți tinerii
pleacă din comună fie în afara țării,
fie în orașele mari; prosperitatea
postcomunistă, foarte inegal și
inechitabil distribuită, a atomizat
comunitatea locală până a făcut-o de
nerecunoscut.
Cercetarea s-a mutat apoi în
județul Tulcea. Peisajul superb creat
de munții Măcinului a contrastat
profund cu peisajul socio-economic
al satului Carcaliu, o comunitate
izolată alcătuită în proporție de
aproximativ 80%, după cum mi-a
spus bibliotecarul satului, din ruși
lipoveni care s-au declarat, fără nicio
excepție, români. În afară de strada
principală, satul părea în unele locuri
aproape abandonat: în medie, pot
afirma că pentru fiecare casă locuită
am întâlnit cel puțin una părăsită.
Locuitorii, bătrâni și suspicioși, nu sau arătat mai deloc dornici să
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coopereze. O bătrânică a început să
regrete disponibilitatea inițială de a
răspunde la întrebări, după ce am
trecut de primele pagini ale
chestionarului, temându-se că s-ar
putea să-și piardă casa. O alta,
locuind cu chirie la parohia din sat, a
încurajat-o să continue, încrezătoare
că nu avea cum să iasă ceva rău din
toată această poveste. Prima bătrânică a continuat, dar și-a schimbat
simțitor atitudinea, oferind răspunsuri
cât mai aprobatoare atunci când era
vorba, fie și indirect, de autoritățile
locale. Când am început completarea
chestionarului și cu cea de-a doua
bătrână, la un moment dat i-a sunat
telefonul mobil. A răspuns timorată,
iar mai apoi s-a îndepărtat speriată și
rușinată în același timp, anunțândumă că se va întoarce totuși pentru
finalizarea chestionarului. Am văzuto intrând în casa parohială, din care
nu a mai ieșit.
Comparativ cu atmosfera socială
din Slobozia Bradului, Carcaliu mi sa părut la antipozi. Oare ce tip de
contacte cu autoritățile de dinainte și
de după 1989 ar fi putut inocula
oamenilor temeri și suspiciuni atât de
mari?
Mahmudia, în schimb, a fost cum
nu se poate mai diferită. Aproape un
orășel în toată puterea cuvântului, cu
numeroase hoteluri și baruri cochete,
Mahmudia se pare că a profitat din
plin de poziționarea sa la gurile deltei
Dunării. Pescarii lipoveni pe care iam abordat aici au fost reticenți
inițial dar, după ce le-am mărturisit
că sunt la rândul meu pescar amator
și că aș dori să mă reîntorc în deltă

pentru a mă putea dedica nestingherit
acestui hobby, au început să fie mai
receptivi. Mulți dintre ei locuiau pe la
periferia comunei, trăind în special
din alocațiile copiilor și ajutoare
sociale. Nu aveau canalizare, și mi sau plâns că apa provenită din rețeaua
centralizată era deseori nepotabilă,
având un gust neplăcut și o culoare
alburie spre tulbure. Sezonul de
pescuit fiind închis la știucă, nu am
văzut în bărcile lor decât plătică,
caras, șalău și babușcă. Veseli și
optimiști în ciuda tuturor neajunsurilor, pescarii lipoveni mi-au lăsat
impresia unei înțelepciuni bonome și
atavice, de o resemnare și o empatie
similare creștinismului primitiv. Și
totuși, existau și numeroase pusee
subversive în creștinismul timpuriu;
pasivitatea și disponibilitatea lor de a
se mulțumi cu prezenta stare de
lucruri, inclusiv cu ciubucurile ocazionale, mi s-a părut la un moment
dat excesivă.
Mai departe, comuna Mihail
Kogălniceanu dispune de o rețea centralizată de apă, deși canalizare s-a
construit până acum doar în jumătatea de vest a localității. Am auzit
aici de la o vânzătoare angajată la un
magazin mixt situat în vecinătatea
primăriei povești efectiv înfiorătoare.
Mi-a mărturisit că, deși are în trecut
în contractul de muncă salariul
minim pe economie și 40 de ore de
muncă pe săptămână, în realitate
primește 800 de lei de la patroană și
ajunge uneori să lucreze și 270 de ore
pe lună fără a fi remunerată vreodată
suplimentar. De câțiva ani de zile nu
a avut o zi liberă: vine la lucru

61

POLIS

inclusiv sâmbăta și duminica. Nu a
primit niciodată sporuri sau prime,
nici măcar o ciocolată de sărbători.
Atunci când a suferit o operație
pentru extirparea splinei, patroana a
constrâns-o să revină la serviciu după
numai trei săptămâni deși, în mod
legal, avea dreptul la o perioadă de
convalescență mai lungă: „Dacă nu te
întorci, găsesc una mai tânără care să
te înlocuiască”. În același timp, fiul
patroanei a primit cadou un automobil de marcă. Și totuși, doamna
era inexplicabil de optimistă și exuberantă. Râdea, glumea cu clienții, și
se comporta ca și cum, vorba lui
Leibniz, „totul este bine în cea mai
bună dintre toate lumile posibile”:
soțul său, șofer pe tir, câștiga
suficient de bine cât să o scoată la
capăt cu banii de la o lună la alta,
chiar dacă asta echivala cu o inevitabilă neglijare a soției și a copiilor.
Deși pare greu de crezut, amica
acesteia, vânzătoare la un bar din
apropiere, o ducea și mai greu. În
urma unei operații pe coloană, a fost
nevoită să se întoarcă și ea la serviciu
mai repede decât ar fi fost indicat din
punct de vedere medical. Provenind
dintr-o familie săracă și cu probleme,
cu un soț șomer și un frate diabetic,
aceasta a fost nevoită să suporte toate
șicanele și presiunile patroanei
deoarece se găsea efectiv într-o
situație fără ieșire. Am mai cunoscut
la M. Kogălniceanu și o doamnă
croitoreasă, care trăia împreună cu
nepoțica ei dintr-un venit de 600 de
lei pe lună, incluzând alocația fetiței.
Și totuși, muncea în continuu, chiar și
în timp ce îmi răspundea la întrebări,
și nu se plângea de nimic.
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În sfârșit, ultima localitate în care
am ajuns a fost comuna Baia, situată
în sudul județului Tulcea. În afara
vânturilor extrem de puternice, nu am
remarcat nici aici vreo diferență
majoră în raport cu celelalte comune /
sate studiate: rețea centralizată de
apă, canalizare construită doar
parțial, oameni diverși, în general
vorbăreți și dornici să împartă din
experiența lor cu străinii care mai trec
ocazional prin satul lor. La fel,
sărăcie cruntă la marginile satului,
case mari, opulente și atent izolate de
restul comunității în mijloc.
Ce am învățat din această experiență? Că România rurală se
schimbă, încet, dar nu integral. Că
abuzurile asupra oamenilor simpli și
lipsiți de alternative palpabile, mă
refer la cei trecuți de o anumită
vârstă, dar neavând încă dreptul de a
se pensiona, sunt mult mai dure în
mediul rural decât în mediul urban.
Că prejudecățile la adresa romilor
sunt la fel de reducționiste, stupide și
periculoase ca întotdeauna. Și, nu în
ultimul rând, că, la zece ani de la
integrarea în Uniunea Europeană,
abordarea
problemelor
satului
românesc, atât cât și cum mai există
acesta, rămâne în continuare într-un
stadiu incipient.
În loc de concluzii: tortul social
ca metaforă pentru înțelegerea
valorizării comunismului în
postcomunism
În urma abordărilor eclectice
oferite mai sus, concluziile se pot
închega relativ dificil, dar cred că
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rămân valabile tezele pe care le-am
enunțat în secțiunea introductivă și pe
care am să le reiau aici: 1) nostalgiile
postcomuniste referitoare la comunism nu au atât de-a face cu perioada
de dinainte de 1989, cât în primul
rând cu neajunsurile și inegalitățile
din prezent; 2) orice democrație
incapabilă să reducă aceste nostalgii
este una viciată și nereprezentativă în
proporție directă cu nivelul de
simpatie acordat regimului dirijist de
dinainte de 1989; 3) discursurile politice recente bazate pe amplificarea
clivajelor sociale și economice în
scopuri preponderent electorale potențează capitalul de încredere
acordat de către categoriile sociale
defavorizate regimului comunist
care, cu toate scăderile sale considerabile, lucra totuși în direcția
reducerii inegalităților sociale, chiar
dacă o făcea cu mijloacele și cu
resursele pe care le cunoaștem sau ar
trebui să le cunoaștem cu toții.
Încercând să ofer o explicație mai
simplă și totodată metaforică a
acestor concluzii, propun metafora
tortului social și a diviziunii acestuia
între diferitele clase care compun
societatea. Când se afirmă că nivelul
de trai este incomparabil mai mare în
prezent decât înainte de 1989, iar
autoritarismul polițienesc incomparabil mai mic, cei de stânga răspund
că inegalitățile au crescut. Și ce dacă
au crescut, răspunde cei de dreapta,
dacă în prezent cei mai săraci
membri ai societății trăiesc, statistic
vorbind, de câteva ori mai bine ca
înainte de 1989? Ori nu vreți să
înțelegeți asta, ori îl vreți pe

Ceaușescu înapoi, că altfel nu putem
înțelege ce se petrece în capetele
voastre de bolșevici certați cu
democrația.
Marea problemă a acestei comparații este că se face în termeni
absoluți, nu relativi. Simplu spus,
tortul socio-economic din comunism,
de câteva ori mai mic decât tortul
capitalist din prezent, făcut din
ingrediente mai proaste și mai puțin
gustoase, desigur, se împărțea mult
mai echitabil între clasele sociale.
Evident, exista corupție, furt,
oligarhie mascată (care nu putea
totuși să își urmeze tendințele de
înavuțire până la capăt), și toate
problemele pe care le cunoaștem sau
ar trebui să le cunoaștem cu toții. Au
existat însă și eforturi susținute de a
transforma o țară agrară subdezvoltată, căpușată de monopolurile
liberale interbelice și menținută în
stagnare în aceeași perioadă și de
liberalismul social țărănist cu iz tot
mai pronunțat de legionarism – într-o
economie
semiperiferică,
net
superioară la nivelul indicatorilor
sociali celei interbelice. Faptul că
tortul socialist se împărțea mai
echitabil nu îi atenua gustul uneori
neplăcut, asta pe lângă ceilalți factori
structurali interni și externi care te
făceau să nu te bucuri de el așa cum
ai fi vrut.
Tortul capitalist, mult mai mare,
frumos și gustos, este împărțit altfel.
Feliile celor care au muncit cel mai
mult pentru el sunt aproape transparente, iar feliile celor care nu au făcut
mai mult decât să pună glazura și să
scrie pe el ce se cerea în funcție de
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ocazie, pantagruelice. O felie din
tortul capitalist poate fi mai gustoasă
decât una din tortul socialist, dar este
mult mai mică. La rândul ei, nu poate
fi savurată cum trebuie pentru că te
uiți la feliile celorlalți comeseni și te
indignezi, știind (sau nu) câtă muncă
ai depus și tu pentru prepararea
tortului. Iar indignarea asta este una
cât se poate de prezentă, pentru că
tortul se mănâncă întotdeauna în
prezent, nu în trecut sau în viitor.
Degeaba tortul capitalist e mult mai
bun azi, dacă nu ajunge în mod
îndestulător la toată lumea. Degeaba
cel socialist era mai mic și mai nasol
ieri: ar trebui să fim cumva
recunoscători pentru că azi mâncăm
tort capitalist, făcut din ingrediente
mai bune? (mă rog, mai gustoase, dar

alta este o altă poveste). Nu, pentru
că azi mâncăm cu toții, atât cât
mâncăm, tort capitalist, nu comunist.
Nostalgicii comunismului nu sunt
nostalgici deci după tortul de ieri, ci
după felul în care era împărțit.
Nimeni nu trăiește în trecut, ci se uită
eventual la trecut pentru a înțelege și
accesa mai bine mizele prezentului.
Așa că fie lăsăm discursurile politice
cotidiene preocupate de eludarea
acestor realități structurale și
împărțim tortul așa cum e cinstit, fie
ne asumăm erodarea lentă și până la
urmă nu se știe cât de reversibilă a
sistemului politic actual, de care
mulți dintre noi nu se simt din păcate
nici acum, la trei decenii de la
revoluția din 1989, reprezentați.
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Ieșirea din anonimat a memoriei
(Memory’s exit from anonymity)
Dan Mihai ȚĂLNARU
Abstract: In the transition process from authoritarianism to democracy,
Romania has, nevertheless, omitted something:the confrontation with the
communist past. With a few exceptions, used to justify certain transition sideslips
(restitutions, privatizations), the topic has been regarded, for decades, through
an inverted spyglass. The lack of public politics to provide support for research
and the preservation of the recent past, the authorities’ refusal to find and
charge those responsible for the communist crimes have minimized, in the new
post-December society, the enormous prejudice this profoundly inhuman
ideology has generated for over forty years. Sociological studies demonstrate
that the Romanians’ appreciation of the communist regime is, today, after three
decades of post-communism, still unnaturally high. The fragmentary rendering
of the past, the lack of an official narrator and of coherent strategies regarding
the memorialization of the recent past, of educational programmes meant to
expose it in a just and innovative manner, related to the specific requirements of
the new generation, brings us today in a position to face the hypertrophy of the
communist regime nostalgia, offering leeway to pro-communist revisionism and
leftist negationism.
Keywords: communist crimes, post-communism, transition justice, memory
institutions, nostalgia, negationism.

Introducere
După înlocuirea regimului comunist, guvernele postdecembriste au
răsfoit, de voie, de nevoie, mode
d'emploi-ul democrației. Retragerea
statului din economie și transformarea sa din una hipercentralizată,
bazată pe industria grea, în una mai
suplă, orientată către piață, modernizarea vechilor sisteme instituționale, restituirea proprietăților
însușite abuziv de regimurile trecute

reprezentau noile provocări ale
fostelor state socialiste în procesul de
organizare, dezvoltare și consolidare
a democrației. Un obiectiv politic
major în etapa de democratizare a
statului a reprezentat integrarea
României în alianţele strategice,
politice și economice euroatlantice.
Includerea aducea cu sine garanții
importante cu privire la securitatea
natională, la integritatea teritorială, la
anumite legături economice și
comerciale, iar cerințele de eligi-
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bilitate obligau statul să intervină, din
nou, prin reforme serioase, în
sistemul de justiție, administrație, în
respectarea drepturilor fundamentale
și nu în ultimul rând în dialogul și
cooperarea sa cu societatea civilă.
În tot acest proces de tranziție de
la autoritarism la democrație,
România a omis totuși ceva, confruntarea cu trecutul comunist. Cu
mici excepții, folosite în justificarea
anumitor derapaje ale tranziției
(retrocedări, privatizări), subiectul a
fost privit, vreme de decenii, printrun ochean întors, lipsa unor politici
publice care să asigure cercetarea și
prezervarea trecutului recent au
minimizat în noua societate prejudiciul enorm pe care comunismul l-a
adus, mai bine de 40 de ani, răpind și
dereglând din temelii o întreagă
națiune.
Lipsa în cele trei decenii postdecembriste a unor spații de întâlnire și
dialog cu trecutul nostru din comunism, raportarea marginală a decidenților, dar și derapajele discursive
ale acestora cu privire la regimul
trecut, absența responsabililor pentru
atrocitățile fostului regim totalitar nea făcut pe fiecare dintre noi să ne
reconstruim propria imagine asupra
acestuia. În aceeași manieră în care
comunismul și-a susținut și promovat
născocirile ideologice – alăturând
ficțiunea de realitate, „dând ficțiunii
statut de realitate”1, ne-am confecționat fiecare un colaj al momentelor trecute, multe scoase din
context și decupate sub rațiunea
indulgentă a nostalgiei. Această
formă la îndemână și individuală de
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conservare a memoriei a ridicat un
zid între umbrele trecutului comunist
și memoria lui colectivă, oferind
fostului regim totalitar suficiente circumstanțe atenuante, devenite astăzi
argumente în favoarea unei alte
ideologii: negaționismul de stânga.
Apărută imediat după revoluția
bolșevică și construită pe negarea
consecințelor regimului comunist, a
crimelor sale, forța acestei ideologii
constă astăzi în persistența ei și
sprijinul venit din societate, ceea ce o
face încă „să se manifeste fără ezitare
și fără să plătească”2.
Nimic nu este câștigat pentru
totdeauna
Un studiu recent al Open Society
Foundation, realizat în urma unui
sondaj desfășurat în 7 țări est-europene, toate aparținând fostului bloc
sovietic3, ne arată că la 30 de ani de
la căderea cortinei de fier, în aceste
state, inerția și rigiditatea acestei
bariere ideologice, încă separă, cu
destulă severitate, fostele tabere ale
Războiului Rece.
Plecat de la creșterea îngrijorătoare a populismului în regiune, a
inegalităților economice, dar și a
încrederii tot mai scăzute a populației
în instituțiile democratice ale statului,
rezultatele acestui demers nu sunt
dintre cele mai liniștitoare. Procentele anchetei de opinie ne arată că în
statele chestionate există un motiv de
reală îngrijorare pentru viitorul
democrației, libertății și securității
sociale, zona devenind „un teren
fertil” pentru ascensiunea populismului iliberal.
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Răspunsurile venite din partea
participanților fundamentează în
bună măsură concluziile rezultate:
întrebați dacă consideră că democrația este în curs de amenințare în
țara lor, majoritatea au răspuns
afirmativ, cel mai mare procent
regăsindu-se în Slovacia (61%),
urmată de Ungaria și România
(58%), dar și de Bulgaria (56%).
Îngrijorarea cea mai crescută a fost
înregistrată, explicabil, de altfel, în
rândul persoanelor născute înainte de
1946, cele care au trăit cea mai mare
parte a vieții în timpul comunismului,
mult mai conștiente astăzi de pericolul revenirii unui regim totalitar: în
ordine, Bulgaria (81%), urmată de
Polonia și România, fiecare cu câte
63%.
La două decenii după revoluția
din decembrie 1989, rezultatele unui
alt sondaj de opinie ne arătau că
aprecierea românilor față de regimul
comunist era încă, una nefiresc de
crescută. Peste 60% dintre cei intervievați afirmau că înainte de 1989
trăiau mai bine, iar 57% se arătau
împotriva interzicerii partidelor
comuniste. Aproape 70% dintre
respondenți considerau că regimul
comunist a fost o idee bună, dar
aplicată greșit, și tot atâția afirmau că
fostul dictator comunist, responsabil
direct pentru dezastrul economic și
pentru regimul criminal pe care l-a
întreținut aproape 25 de ani nu și-a
meritat soarta, 41% oferindu-i votul
pentru funcția supremă în stat, în
cazul unei ipotetice candidaturi4. O
altă cercetare sociologică prilejuită de
împlinirea a 30 de ani de democrație

îi găsea pe 27,2% dintre români cu
credința că regimul comunist a făcut
mai mult bine României, decât rău,
ceea ce confirma că în bună măsură
românii nu se despărțiseră încă de
seducția comunismului.
Studiile sociologice ne arată
că această nostalgie după perioada
regimului totalitar este generată în
cea mai mare măsură de prezent, de
proiecția lui în viitor și nu neaparat
de anii pe care fiecare i-am lăsat în
trecut, mitul bunăstării regăsit în
socialismul de stat fiind ținut în viață
de contextul economic și social
actual. Imposibilitatea pentru mulți
dintre români de a-și acoperi nevoile
de bază, corupția, fiscalitatea,
birocrația excesivă, resursa umană
insuficient calificată din administrația
statului alimentează această realitate
care ține la adăpost egalitarismul
„Epocii de Aur”, perioadă tocmai
caracterizată prin sărăcie, submediocritate, lipsa libertății și teamă
generalizată.
Procentele pro-nostalgie nu sunt
însă, adunate în totalitate de generațiile care au trăit înainte de 1989.
Lipsa unor locuri de întâlnire a
generațiilor postdecembriste cu istoria, cu trecutul recent, mijlocite de
expertiza specialiștilor, a dus la
preluarea unor mituri din partea celor
care n-au experimentat totalitarismul,
și rostogolirea lor, a priori, spre
adevăr.
Comunismul
național
ceaușist, legitimat de un eșafodaj
istoriografic special construit „celui
mai iubit fiu al poporului”, ambalat
într-un festivism desuet aflat în totală
contradicție cu situația dezastruoasă a
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nivelului de trai, trebuie să rămână
doar în zona de analiză și întâlnire
între specialiști și public și nicidecum
argumente în favoarea unor disculpări ale regimului totalitar sau a unor
nostalgii total deturnate.
Statul, un aliat nesigur al
memoriei
Astăzi, când fostele state central
est-europene se confruntă cu o recrudescență a nostalgiei după regimul
comunist, în dauna unei jumătăți de
secol de cruntă dominaţie, cultura
memoriei trebuie să reprezinte o
prioritate
moralmente
necesară
pentru societatea actuală. Recuperarea, înțelegerea, păstrarea și valorificarea memoriei este o responsabilitate împărțită între familie,
școală, instituțiile culturale și, nu în
ultimul rând, clasa politică. Politicienii nu au dreptul să se sustragă de
la cercetarea și conservarea trecutului; fără ambivalență și subiectivism, aceștia au obligația să-și asume
toate implicațiile pe care susținerea
adevărului istoric le aduce cu sine.
Trimiterea în justiție a responsabililor
pentru abuzurile și atrocitățile
săvârșite, comemorarea victimelor,
reparațiile morale și materiale cuvenite acestora, precum și asigurarea
unor condiții specifice cercetării și
prezervării
memoriei
perioadei
comuniste sunt teme ce nu pot lipsi
din agenda politică actuală. Maniera
marginală și triumfalistă în care clasa
politică s-a raportat la condamnarea
regimului comunist a fost și este cu
totul diferită de cea a statelor fostului
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bloc răsăritean. Absența voinței
politice în nașterea unor instituții
muzeale, menite să contribuie la
cercetarea si vizualizarea perioadei
comuniste, în ciuda apelurilor
repetate ale specialiștilor și a
societății civile, întreține în societate
nostalgia după epoca totalitară și
nicidecum despărțirea de aceasta.
În deschiderea volumului Marele
jaf postcomunist: spectacolul mărfii
și revanșa capitalismului, coordonat
de Emanuel Copilaș (o critică la
adresa postcomunismului autohton),
profesorul timișorean ne prezintă o
clasificare a anticomunismului românesc, pe care-l privește ca o particularitate a perioadei postdecembriste. Astfel, la nivelul dezbaterii
publice, autorul identifică mai multe
tipuri de anticomunism, adaptat,
fiecare, la anumite idei și convingeri
doctrinare, dar și la interese personale
sau de grup. Anticomunismul de
extremă dreaptă, neo-legionar, lăsat
din ce în ce mai liber în societate, din
păcate, sucește astăzi tot mai multe
minți. Urmează anticomunismul
liberal, nu atât de vocal pe cât are de
apărat, urmat de anticomunismul
social-democrat, aflat la celălalt capăt
al spectrului politic, întrebuințat mai
mult la ocazii festiviste. Ultima
categorie o constituie „anticomunismul pragmatic”, un loc de întâlnire
a foștilor aparatcici și oficiali ai
poliției politice din regimul trecut,
mulți cu răspunderi directe în
instrumentarea regimului totalitar,
aflați între timp în căutarea unor noi
biografii care să-i legitimeze ca
principali beneficiari ai economiei
clientelare postdecembriste5.
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În intervențiile publice, politicienii au îmbrăcat de multe ori
mantia anticomunismului, sub diversele ei forme, regăsite în rândurile de
mai sus, înserând în discursuri scurte
decupaje din deceniile dictaturii
comuniste, de cele mai multe ori
pentru sensibilizarea electoratului,
sau pentru discreditatea competitorilor politici6. Nu de puține ori,
substituiți în specialiști ai istoriei,
politicienii români au făcut, fără nicio
reținere, aprecieri iresponsabile și
total lipsite de fundament cu privire
la trecutul totalitar.
În iulie anul acesta, Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului
şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER)7, aducea în atenția
publică elogiile unui politician român
la adresa fostului dictator comunist
Nicolae Ceaușescu și a regimului său
politic8. Cu puțin timp în urmă, în
plenul Comisiei juridice a Senatului,
un alt politician, senator, de această
dată, își făcea cunoscute considerațiile cu privire la mișcarea de
Rezistenţă Armată Anticomunistă pe
care o vedea „îndreptată împotriva
intereselor României”9. Nu pot fi
trecute cu vederea nici afirmațiile
fostului șef al statului în privința
abdicării forțate a Regelui Mihai I și
instaurarea republicii populare. Cel
care, la presiunea societății civile,
înființase o comisie specială de
condamnare a regimului comunist10,
reunind astfel specialiști de renume
în domeniul istoriei comunismului,
„tocmai pentru a fundamenta
intelectual și moral actul de condamnare”11, plasa gestul fostului

monarh în zona trădării naționale.
Deconectat total de la adevărul
istoric, președintele republicii îi
atribuia în aceeași diatribă fostului
suveran al României și responsabilitatea holocaustului din teritoriile
românești12.
Lipsa unei minime documentări
plasează deseori aceste afirmații ale
politicienilor autohtoni în zona de
argumentație strict ideologică specifică regimului totalitar trecut, și
nicidecum la nivelul discursului de
tip european. Toate aceste derapaje
discursive sunt în parte responsabilile
astăzi pentru valul de populism
iliberal și nostalgia după regimul
comunist.
Moralitatea de multe ori îndoielnică a aleșilor noștri, ignoranța și
incapacitatea acestora de a vedea și
trata adevărul istoric, vulgarizarea
discursului politic, nivelul dezbaterii
publice, suprapuse peste absența
intelectualului public în procesul de
modelare a societății și de conștientizare a generațiilor din urmă, cu
privire la riscul revenirii unor
ideologii trecute au dus, împreună, la
o radicalizare a unei părți însemnate
dintre tineri, tradusă prin lipsa de
interes, pierderea încrederii în democrație și în instituțiile sale, manifestată, din păcate, prin renunțarea
voluntară la unele din drepturile
cetățenești fundamentale13.
Justiția de tranziție
Asigurarea accesului la justiție
tuturor victimelor regimului comunist
a constituit o prioritate pentru

69

POLIS

aproape toate statele foste comuniste
aflate în procesul de tranziţie la
democrație. În primul deceniu postceaușist, România a irosit oportunitatea creării unei arhitecturi instituționale capabilă să investigheze
atrocitățile regimului tocmai prăbușit,
și aducerea în fața justiției a celor
responsabili, urmărind mai degrabă
„banalizarea temei”, golirea ei de
conținut. Consiliul Naţional pentru
Studierea
Arhivelor
Securităţii
(CNSAS)14, instituția statului cu
atribuții în deconspirarea fostei poliții
politice comuniste, era cu greu
înființată, la 10 ani după răsturnarea
regimului comunist, în timp ce în
fosta RDG, instituția similară cu
atribuții în administrarea arhivelor
fostului serviciu de securitate estgerman, devenea operațională 8 ani
mai devreme15. România recunoștea
oficial dezastrul lăsat de regimul
comunist abia la 16 ani de la
înlăturarea acestuia, când aproape că
se reinventase. Legea prin care statul
anula condamnările penale „cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989”, și în același timp se
obliga în fața victimelor regimului
comunist să acorde despăgubiri
pentru prejudiciul moral suferit a fost
adoptată în Parlament în vara anului
200916. Acest act de dreptate venise
însă prea târziu, mulți dintre supraviețuitorii închisorilor comuniste
părăsiseră această lume fără o
minimă reparație din partea statului,
pentru suferințele îndurate.
Despre condamnarea celor direct
responsabili pentru crimele comunismului, nu prea sunt multe de spus.
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Ne-au mai trebuit 10 ani pentru ca
justiția postdecembristă să condamne, pentru atrocitățile comise, doi
foști ofițeri din sistemul penitenciar
comunist. Cazul locotenent-colonelului în rezervă Alexandru
Vişinescu, fost comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, urmat de cel
al colonelului Ioan Ficior, fost comandant al coloniei de muncă
Periprava17, ambele mediatizate intens
în
urma
campaniei
„Dosarul
18
torționarilor” , au rămas, până astăzi,
singurele ajunse în fața justiției
postdecembriste, și totodată urmate de
o condamnare penală. Schimbarea
echipei manageriale a instituției, survenită în 2014, ca urmare a transferului puterii politice, a stopat acest
demers de recuperare a adevărului
istoric și de redare a demnității foștilor
deținuți politic, invocând „lipsa de
probe”19. Mai mult decât atât, noua
conducere considera că „celebra campanie”, în fapt un act de reparație
tardivă din partea statului român, dar
esențial în despărțirea de trecutul
totalitarist, nu era decât o „gogoașă de
presă”20. Plasând întregul demers pe
tărâmul derizoriului, conducerea
agenției guvernamentale oferea astfel
spațiu de manevră negaționiștilor de
stânga și nostalgicilor după fostul
regim, iar celor responsabili direct
pentru suferința din casele morții,
liniștea și pensia statului român.
Până la aceste două cazuri, judecătorii nu mai sancționaseră, practic,
niciun responsabil direct pentru
represiunea comunistă, chiar dacă
alte patru dosare luaseră drumul
justiției postcomuniste. În 23 de ani,
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Parchetul General avea să finalizeze
doar patru rechizitorii ce aveau în
centrul lor nume ale unor foști ofițeri
și înalți funcționari comuniști, bănuiți
a fi responsabili pentru crimele
comise în regimul totalitar. Primul,
Alexandru Drăghici, fost ministru de
interne, cel mai eficient instrument
politic al regimului Gheorghiu-Dej,
trimis în judecată pentru un asasinat
la comandă petrecut în anii 50, ca
urmare a unei altercații verbale, și
nicidecum pentru rolul major pe care
l-a avut în orchestrarea represiunii,
avea să părăsească această lume fără
să compară în fața magistraților21.
Gheorghe Crăciun, fost comandant al
penitenciarului Aiud, una dintre cele
mai reprezentative figuri ale represiunii comuniste, responsabil pentru
„reeducarea politică” din spațiul
carceral, învinuit de procurori pentru
„omor deosebit de grav”, murea și el
înainte de finalizarea procesului. O
altă încercare pentru justiția de
tranziție românească a constituit-o
dosarul „Autobuzul”. Cazul, o dramă
petrecută în august 1981, cu zeci de
vieți pierdute, demarat în timpul
regimului comunist și finalizat în
1993, s-a soldat în cele din urmă cu
condamnarea a doi foști demnitari
comuniști de rang înalt22 și a altor 4
lucrători operativi din rândul poliției
politice. Cel mai recent și mediatizat
caz este cel al inginerului Gheorghe
Ursu, arestat de Securitate în anul
1985, pentru aprecierile sale profund
critice la adresa regimului comunist
și a șefului statului, ucis prin tortură,
câteva luni mai târziu, în arestul
Miliției23. Cazul a fost considerat de

specialiștii în istoria comunismului
românesc și de aproape întreaga
opinie publică drept un eșec al
justiției de tranziție românești. Curtea
de Apel București avea să-i achite,
cel puțin într-o primă motivare, prin
schimbarea încadrării faptelor, pe
responsabilii acelui asasinat. În plus,
pe lângă disculparea celor doi foști
ofiţeri ai Departamentului Securităţii
Statului, învinuiți pentru crime
împotriva umanității, instanța retrăgea calitatea inginerului Ursu de
„disident politic, acesta nefiind un
opozant pe față al regimului
comunist”24.
Doar cu aceste condamnări, represiunea comunistă ieșea practic
achitată din sala de judecată a
justiției postcomuniste, aclamată de
nostalgici și negaționiști. Cu sprijinul
ignoranței și amatorismului decidenților politici, toate aceste dosare
au devenit, alături de altele, mari
restanțe ale sistemului de justiție
postcomunist. Cum să vorbim generațiilor actuale despre esența profund
antiumană a regimului comunist,
despre valurile de arestări și
anihilarea dușmanilor de clasă, cum
să-i privim în ochi pe supraviețuitori
sau pe urmașii acestora, în condițiile
în care la 30 de ani de la prăbușirea
regimului comunist nu vrem să
cunoaștem cu adevărat dimensiunea
terorii?!25.
Un Timp fără Spațiu
Cu certitudine, memoria are
nevoie de public în aceeași măsură în
care publicul are nevoie de memorie.
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Atrocitățile național-socialismului,
fascismului, comunismului necesită o
permanentă cercetare, dezbatere, vizualizare, mai cu seamă în teritoriile
în care acestea s-au petrecut. Aproape
toate statele foste comuniste, prin
recuperarea și reinterpretarea justă a
trecutului, au promovat și întreținut
în societățile lor o cultură a amintirii.
Care sunt punctele de susținere pe
care statul le pune astăzi la dispoziția
memoriei victimelor represiunii
politice? Memoria se sprijină, în
primul rând, pe instituții. Aproape
toate țările foste comuniste au făcut
eforturi considerabile în crearea unor
edificii muzeale destinate cercetării și
prezervării amintirii fostelor regimuri
totalitare. Dacă este să amintim
numai două astfel de spații ale
memoriei est-europene, „Muzeul
Comunismului”, din Praga26, deschis
în anul 2001, și „Muzeul Terorii”, de
la Budapesta, inaugurat în 200227,
muzee cu milioane de vizitatori
anual, ne dăm seama unde ne situăm
astăzi în domeniul formării memoriei
colective cu privire la trecutul
totalitar.
Aceste instituții create împotriva
amneziei, dincolo de funcția lor
educativă și de cea a conservării unei
realități istorice care ne privește pe
toți, au menirea de a sădi în rândul
tinerilor o cultură a libertății, singura
armă împotriva revenirii acestor
ideologii totalitare care au subjugat
Europa în secolul trecut.
În timpul regimului comunist,
trecutul istoric al Partidului-stat,
devenit un veritabil aliat ideologic, sa aflat, prin toate instrumentele
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memoriei, de la muzee și memoriale,
până la arhitectura glorificatoare, sau
cea cu valoare comemorativă, la
discreția tuturor. În epoca postdecembristă, întâlnirea cu trecutul
totalitar a fost și rămâne lipsită de un
cadru instituțional pe măsura
importanței, refugiind trecutul recent
în zona unor nostalgii greșit înțelese.
Astăzi, după 30 de ani, câteva
inițiative izolate apără cumva
onoarea amintirii comunismului. Cea
mai cunoscută publicului rămâne
„Memorialul
victimelor
comunismului şi al rezistenţei”, realizat și
aflat sub autoritatea Fundaţiei
Academia Civică, declarat prin lege
„ansamblu de interes naţional”. Situat
în fosta închisoare de la Sighetul
Marmației, temniță politică aflată în
nordul extrem al țării, devenită
simbol al represiunii comuniste,
memorialul este cel mai complex loc,
de până acum, ce pune la dispoziția
publicului o întreagă narațiune istorică a regimului comunist28.
Un alt loc de pe harta memoriei
represiunii comuniste, aflat ani la
rând în uitare, este închisoarea de la
Râmnicu Sărat. Evocată de Corneliu
Coposu în amintirile sale ca fiind
„apogeul, atât în ceea ce privește
sistemul torționar, cât și în ceea ce
privește tentativa de exterminare a
deținuților politici”29, instituția de
recluziune a contribuit aproape 15 ani
la reeducarea dușmanilor de clasă.
Ridicat la sfârșitul secolului al XIXlea în micul oraș buzoian Râmnicu
Sărat, cu un total de 47 de celule
destinate exclusiv deținuților de drept
comun, edificiul făcea parte din
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locurile de detenție de dimensiuni
mici. În ciuda renumelui de penitenciar mărunt, figuri politice
importante ale secolului trecut s-au
aflat de-a lungul vremii în încăperile
sale de recluziune. Liderul extremei
drepte românești, Corneliu Zelea
Codreanu, ministrul de externe
comunist Ana Pauker, amândoi
încarcerați sub regimul autoritar al lui
Carol al II-lea, Vasile Luca, ministrul
comunist al finanțelor și generalii
Ady Ladislau și Ion Eremia, ultimii
trei responsabili pentru instituționalizarea regimului de tip sovietic,
deveniți între timp indezirabili ai
statului, s-au aflat și ei între zidurile
acestei închisori30.
După anul 1955, instaurarea unui
regim de exterminare fizică și psihică
avea să transforme micul penitenciar
răgățean într-un instrument de
anihilare a adversarilor politici31.
Întâlnită în memorialistica de detenție
sub numele de „închisoarea tăcerii”,
pentru regimul impus de totală
solitudine, edificiul buzoian a adunat,
sub comanda locotenentului Alexandru
Vişinescu, personalități remarcabile
aparținând elitei interbelice românești, în majoritate supraviețuitori ai
Sighetului, redevenit în vara acelui an
penitenciar de drept comun. Ion
Mihalache, Ilie Lazăr, Constantin
Titel
Petrescu,
Ioan
Bărbuş,
Alexandru Todea, Victor RădulescuPogoneanu, Corneliu Coposu, Ion
Diaconescu sunt doar o parte dintre
cei care au cunoscut infernul
stabilimentului carceral. În mai 1963,
la 3 luni după decesul liderului
țărănist Ion Mihalache32, închisoarea

era dezafectată, devenind în scurt
timp spațiu de depozitare, iar după
căderea regimului comunist, o
atracție pentru întreprinzătorii economiei de tranziție. În anul 2007, după
decenii de agonie, fosta fortăreață a
izolării și severității excesive intra
sub autoritatea IICCMER, devenind
astfel singura inițiativă a statului în
prezervarea unor vestigii din sistemul
carceral comunist. Revitalizat în
2013, de noua echipă managerială a
Institutului, proiectul căpăta perspectivă în transformarea fostului
penitenciar aflat în ruină într-un
memorial care să ofere, alături de
zona de expunere, o serie de alte
funcțiuni culturale și non-culturale.
Noua garnitură politică din 2014 avea
însă să ducă la o nouă schimbarea de
macaz, plasând proiectul în conservare și nicidecum în serviciul
societății. Astăzi, agenția guvernamentală, cu o nouă conducere, anunță
reluarea proiectului din momentul în
care acesta fusese abandonat cu mai
bine de 5 ani în urmă.
O altă etapă dificilă în înțelegerea
trecutului recent a fost alinierea
sistemului de învățământ comunist la
noile cerințe democratice. Reforma
pleca în primul rând de la „dezideologizarea educaţiei”, un proces
deloc ușor, ținând cont de nevoia
vechiului regim de întrebuințare a
istoriei naționale în legitimarea
ideologică. După această etapă
„reparatorie” au fost modificate
planurile de învățământ, procesul de
monitorizare și evaluare, politicile
curriculare, toate mari consumatoare
de resurse umane, nefinalizate nici
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până astăzi33. În sprijinul creșterii
calității actului educational, ministerul de resort aproba, în primul
deceniu postcomunist, introducerea
în învățământul preuniversitar, în
învățământul gimnazial în anul 1997,
iar din 1999 în cel liceal34, a unor
manuale auxiliare, așa cum am arătat,
în folosul cunoașterii. Demersul, cu
serioase lacune în ceea ce ținea de
mecanismul de avizare și aprobare a
acestor auxiliare, a generat apariția
peste noapte a unui val de manuale
alternative, producând, cum era de
așteptat, multă maculatură, totul
devenind mai mult o afacere profitabilă decât crearea unor noi
instrumente de lucru cu adevărat utile
pentru elevi.
Regimului comunist, la 30 de ani
după înlăturarea sa printr-o revoluție
sângeroasă, singura de acest fel din
tot spațiul ex-sovietic, nu i s-a găsit
încă locul cuvenit în manualele de
istorie. Pe tot parcursul educațional
elevii se intersectează cu istoria
națională în doar trei dintre cei 12 ani
de învățământ preuniversitar, în
clasele a IV-a, a VIII-a și a XII-a. Nu
avem aici spațiul necesar unei
minime analize cu privire la noțiunile
pe care tinerii le primesc prin intermediul manualelor școlare despre
fostul regim totalitar, de la instaurarea sa și până la Revoluția
Română din decembrie 1989.
Două manuale auxiliare destinate
elevilor de liceu și aprobate de
Ministerul Educației vin astăzi în
sprijinul studierii trecutului comunist.
Primul, o materializare a unei colaborări între cercetătorii IICCMER și
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un grup de profesori de istorie,
intitulat „O istorie a comunismului
din România”, a apărut în anul 2008,
(cu două ediții ulterioare în 2009 și
2014) și este adresat elevilor din
ultimele două clase de liceu. Cel de al
doilea, „Istoria recentă a României”,
editat în anul 2015 printr-o finanțare
POSDRU în beneficiul Ministerului
Educației Naționale și Cercetării
Științifice, îi vizează pe elevii claselor IX-XII35. Întâlnirea dintre
școală și aceste binevenite instrumente auxiliare este condiționată de
multe ori de disponibilitatea pe care
profesorii o au sau nu față de aceste
cursuri opționale, de nivelul de încărcare a programei școlare și,
evident, de interesul elevilor.
Cele două subiecte sunt insuficient abordate astăzi chiar și la
nivelul învățământului universitar,
asta din pricina subfinanțării cercetării, a accesului încă deficitar la
documente, din lipsa digitalizării
fondului arhivistic, a fondului de
carte din biblioteci și, nu în ultimul
rând, a interesului tot mai scăzut din
partea noilor generații pentru
studierea regimului comunist36.
Concluzii
Examinarea regimului comunist
este departe de a fi rezolvată, chiar
dacă aceasta nu se mai află astăzi
doar în sarcina istoricilor, alte
metodologii din sfera științelor
umaniste, din zona istoriei economice
și cea socială, contribuind la cercetarea regimului totalitar. Redarea
fragmentară a trecutului și lipsa unui
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narator oficial întrețin și astăzi în
societate
reverberațiile
acestei
ideologii totalitare, prezente în toate
cele trei decenii, iată încheiate deja,
ale postcomunismului românesc.
Nu există un termen limită pentru
recuperarea și ieșirea din anonimat a
memoriei. Societatea are nevoie cât
mai degrabă de strategii coerente în
privința memorializării trecutului
recent, a unor programe educaționale
care să-l prezinte într-o manieră justă
și inovatoare, racordată la cerințele

specifice ale noilor generații, ținându-le la adăpost de nostalgia, total
distorsionată, după regimul comunist.
Considerațiile tot mai pozitive la
adresa acestuia oferă în societate
îndeajuns spațiu de manevră, atât de
necesar teoreticienilor revizionismului procomunist și al negaționismului de stânga, care dau astăzi
tot mai des târcoale memoriei
trecutului totalitar, o instituție fără
ziduri, încă anonimă.
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Naşterea unui mit postcomunist: vizita Regelui Mihai în
România, din aprilie 19921
(The birth of a post-Communist myth: visit of King Michael in
Romania, on aprilie 1992)
Alexandru MURARU
Abstract: The complicate recent history of Eastern and Central Europe was and
continue to be a varriable that must be take into account by every political or
socio-economic analysis. The beginnings of democracy in this part of Europe
meant, for a lot of nations who's past was under the rule of Communism, a tough
battle with the reconsideration of their own history. To assume and to rewrite a
history released by the remains of historiography, in different senses
contaminated from the totalitarian regime represented an expedite. The way that
the political, academic and cultural elite has treated this problem was not as
expected. On the contrary, it gave birth to a factor and events complex that
overlapped a political problem over an historical, memory one. The doctrinal
ambiguity, the neopopulist trends, the reinforcement and the retirements of the
political reforms have often transformed these political confrontations in
veritable memory restorations, taken the form of certain reconstructions by the
appeal to a continuous present, which is in a full progress. The overlapping
levels – historical, political, electoral – arrived that way to generate surprising
conotations and progresses, especially because that themselves have subsequent
created large expectations, propelling veritable political mythologies. The new
created spaces by this mix of recent history, of transition and memory helps us to
understand the Post-Communist mythological confrontations.
Keywords: King Michael, Communism, Post-Communism, recent history,
memory, transition.

După cum sublinia istoricul
Lucian Boia, perioada de după 1989
„se remarcă prin adaptarea mitologiei
istorice şi politice, şi, îndeosebi a
secţiunii contemporane a panteonului
naţional, la pluralismul politic
afirmat cu atâta vigoare în urma
prăbuşirii comunismului. Conflictele
politice se prelungesc în conflicte

istorice”2. Astfel, istoria recentă
complicată din Europa Centrală şi de
Est a fost şi continuă să fie o
variabilă demnă de luat în calcul
pentru orice analiză politică sau
socio-economică. Începuturile democraţiei în această parte a Europei au
însemnat, pentru multe din naţiunile
care s-au aflat sub zodia comu-
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nismului, o dură luptă cu reconsiderarea propriului trecut. Asumarea
şi rescrierea unei istorii degajate de
tarele istoriografiei, în diferite chei
contaminate din perioada totalitară, a
reprezentat o urgenţă. Tratarea ei de
către elita politică, academică sau
culturală nu a fost, în schimb, pe
măsura aşteptărilor, ci a dat naştere
unui complex de factori şi evenimente ce au suprapus peste o
problemă a memoriei, istorică, una
politică. Ambiguitatea doctrinară,
tendinţele neopopuliste, ranforsările
şi abandonurile reformelor politice şi
economice au transformat deseori
aceste confruntări politice, de care
vorbea Lucian Boia, în adevărate
restauraţii ale memoriei, sub forma
unor reconstituiri prin apelul la un
prezent continuu, în plină desfăşurare. Planurile suprapuse – istoric –
politic – electoral – au ajuns astfel să
genereze conotaţii şi desfăşurări
surprinzătoare, mai ales că ele însele
au creat ulterior largi aşteptări,
propulsând întocmai şi adevărate
mitologii politice. Spaţiile nou create
din acest melanj al istoriei recente, al
tranziţiei şi al memoriei ajută la
înţelegerea confruntărilor mitologice
ale tranziţiei în postcomunism.
Astfel, pentru adepţii monarhiei,
simbolistica creată în jurul Regelui
Mihai, drept stavilă în calea comunismului şi apărător din exil al
românilor, a deschis, după revoluţia
din 1989, formula unui mit politic
prin eventuala revenire a sa în postura de salvator al naţiunii3. Investit
imagologic cu menirea reluării firului
istoric al revenirii ţării sale la valorile
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interbelice, regele „a beneficiat”, încă
de la început, de avantajul neparticipării la viaţă politică autohtonă. În
acelaşi timp, obstrucţionările autorităţilor de la Bucureşti în privinţa
persoanei sale au individualizat
imaginea unui personaj istoric, greu
accesibil publicului larg. Cele două
elemente principale adaugă astfel
ingredientele necesare naşterii mitului: sensuri simbolice multiple,
precum şi un cod de interpretare ce
oferă baza de sprijin pentru un
asemenea fenomen. Mitul apare, în
general, ca o poveste continuă, cu
elemente reale şi imaginare, încrustate în structura sa.
Primul pilon al mitului a fost
conturat de creaţiile polemice ale
intelectualilor de centru-dreapta.
Aceştia vedeau în Regele Mihai un
continuator al instituţiei monarhice,
iar, în al doilea rând, regalitatea era
privită ca o metodă de asanare
morală a societăţii româneşti, înafara
unui program politic articulat. Regele
reprezenta astfel, în viziunea acestora,
alternativa ca tip de civilizaţie
politică (în contrast, de exemplu, cu
deciziile noii puteri în problema
opoziţiei şi a protestelor), o nostalgie
faţă de lumea generaţiei dintre cele
două războaie mondiale, o posibilă
şansă de a reînnoda firul proiectului
paşoptist4. Referindu-se la acest
fenomen, politologul Daniel Barbu a
apreciat că: „Tema morală a adevărului revine şi ea în umbra ideii
monarhice: «a spune adevărul» despre
trecut şi despre persoana regelui
detronat ar fi unica posibilitate de a
convinge majoritatea de utilitatea
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instituţiei monarhice, singura şansă
de a ancora valorile în pozitivitatea
unei experienţe istorice şi de a le da o
«o faţă umană»”5. Pe de altă parte,
mitul părintelui salvator, al unui lider
care nu fusese atins de spiritul
României celor patru decenii de
comunism, un om care reprezentase
singurul reper major al lumii libere
româneşti, al emigraţiei politice, era
un fenomen în plină expansiune; iată
ce declară Barbu în acest sens: „(…)
Căci fostul rege părea să întrupeze
valorile democraţiei şi libertăţii ce ar
fi caracterizat România precomunistă, fiind considerat o figură vie a
acestor valori, un martor de neînlocuit al validităţii lor, o instanţă
supremă de omologare a speranţei de
schimbare. Întoarcerea sa ar fi
contribuit deci, în mod spontan şi
aproape magic, la reactualizarea
originilor, la instaurarea valorilor şi,
o dată cu ele, la venirea la putere a
elitei intelectuale”6.
Revenirea regelui în ţără după
prăbuşirea comunismului a fost una
din cele mai controversate teme ale
anilor postdecembrişti, un adevărat
„test pentru disponibilitatea autorităţilor române de a repara nedreptăţile trecute faţă de propriii
cetăţeni”7. Singura reîntoarcere a
monarhului până în februarie 1997 sa petrecut la doi de ani de la
evenimentele din decembrie 1989.
Considerată deopotrivă o problemă
politică şi juridică de autorităţile
postcomuniste, permiterea accesului
a fost adusă până şi în discuţia
Consiliului Europei8, ca o problemă
gravă, ce afecta drepturile omului şi

demnitatea persoanei9. După cercetările noastre, există numeroase
tentative eşuate sau oprite ale regelui
Mihai de a intra în România în
perioada 1990-1997. În nu mai puţin
de 10 cazuri (2 expulzări, 8 respingeri oficiale a cererilor de viză şi
diverse alte ocazii, previzibile ca
deznodământ şi abandonate de
rege)10, autorităţile române blochează
sistematic intrarea regelui în spaţiul
românesc, invocând diverse motive:
lipsa cetăţeniei române şi calitatea de
cetăţean străin, nerecunoaşterea de
către Mihai I a ordinii constituţionale
(cu toate că monarhul acceptă legea
fundamentală la 1 decembrie 199311),
nevoia de „linişte” în preajma unor
momente electorale sau aniversare,
precum şi argumente birocratice, cum
a fost cazul încercării de a veni în
ţară în noiembrie 1993 sau octombrie
1994. Adrian Niculescu remarcă, de
asemenea, că lipsa unei legi care să
interzică accesul monarhului în ţară
pentru un număr de ani – aşa cum s-a
întâmplat în Italia (1948), Grecia
(1993), Franţa (1870-1950) – a
„servit” decidenţilor politici care au
afişat „aere de liberalism şi toleranţă”
şi au reuşit să întreţină astfel artificial
un subiect instrumentat politic12.
Toate acestea au creat o emulaţie
negativă suplimentară asupra puterii
nou instalate la Bucureşti şi au
adăugat regelui aura unui personaj
aparte, pentru care se desfăşura
mereu o întreagă pleiadă de motive,
semnificaţii şi forţe (individuale
şi/sau instituţionale) pentru a-i bloca
accesul. Apărea, astfel, un contrast
puternic între mijloacele folosite şi
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intenţii, dar mai ales între calitatea
adversarilor. În acest sens, referinduse la campania de denigrare dusă
împotriva regelui Mihai, Andrei
Pleşu sublinia, într-o scrisoare
deschisă adresată preşedintelui Ion
Iliescu13, în decembrie 1993, că
„bunul gust” şi o „anumită stilistică a
conducerii” obligă spre „adversari
onorabili (chiar dacă incomozi), unor
alianţe dezonorante (chiar dacă, pe
termen scurt, liniştitoare)” şi îi
atrăgea atenţia preşedintelui asupra
anturajului dominat de „oameni care
au slujit falsul consens al «epocii de
aur»”, precum şi că reconcilierea
naţională nu se putea produce înafara
unui criteriu şi discernământ moral.
De asemenea, Andrei Pleşu face şi o
panoplie a personajelor ce populează
coridoarele puterii, ce-i transformă pe
inamicii politici în subiectul primar al
unor „discreditări sistematice”; filosoful conchide că cei care-l denigrau
pe monarh nu erau altceva decât
slujitorii fostului dictator, cei care
transformaseră istoria în „ograda
dezmăţată a propriei lor vanităţi”,
mai exact „istorici obosiţi în serviciul
dezinformării comuniste, agronomi
semi-docţi şi ambiţioşi, tineri politicieni desfiguraţi de oportunism, vechi
utecişti prost-crescuţi, funcţionari
politici mărunţi, inexpresivi, gata să
se gudure pe lângă orice şef”14.
Recursul la considerentul lipsei
cetăţeniei române15 a fost şi suportul
juridic pentru care regele, neposedând un paşaport românesc valabil, a
fost nevoit să solicite mereu viză.
Autorităţile comuniste retrăseseră
regelui şi familiei sale dreptul de a
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reveni în ţară, printr-un decret al
Ministrului Justiţiei şi al Consiliului
de Miniştri, la 28 mai 194816 – în
urma dezavuării actului abdicării şi a
acuzaţiilor oficiale înaintate de regele
Mihai la Londra şi apoi la New York,
împotriva puterii de la Bucureşti, în
acelaşi an – dar în care se regăsea o
gravă eroare de natură juridică.
Dincolo de faptul că această decizie a
Guvernului condus de Petru Groza nu
era însoţită de o motivaţie şi de un
raport al ministrului de resort, aşa
cum se proceda în baza unei legi
organice şi a unui decret-lege17, „retragerea naţionalităţii” este, înainte de
toate, un nonsens juridic, naţionalitatea fiind asumată în chip exclusiv şi
în mod voluntar. Decizia politică,
arbitrară şi ilegală a autorităţilor
comuniste a servit drept temei pentru
guvernele postdecembriste care au
refuzat primirea regelui în propria
ţară. Astfel, Petre Roman18, Ion
Iliescu ş.a. au invocat în repetate
rânduri acest argument, iar câteva
proiecte iniţiate pentru redobândirea
cetăţeniei au fost oprite din motive
eminamente politice19.
Vizita Regelui Mihai din 26-29
aprilie 1992 (sau „vizita de 72 de
ore”, cum a fost sugestiv intitulată),
întreprinsă în România cu ocazia
sărbătorilor pascale, „pune în evidenţă prin proporţiile şi fervoarea
manifestaţiei politice, ca şi prin înalta
încărcătură simbolică şi religioasă a
evenimentului, un grad cu totul
remarcabil de mitificare a persoanei,
funcţiei şi misiunii sale istorice”20.
Singura vizită a monarhului român în
peste patru decenii de regim totalitar,
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la care se adaugă alţi şapte ani de
oprelişti, interdicţii şi abuzuri, scoate
în evidenţă dimensiunea unui fenomen incert, un amestec de euforie
socială, emoţie spontană şi curiozitate evenimenţială.
Parcurgerea comentariilor şi polemicilor purtate în presa momentului
aduce în discuţie elemente de mit
ipostaziate într-o serie de formule pe
care le regăsim în majoritatea
scrierilor de publicistică. Polemica
este numeroasă şi complexă prin
simbolistica ei. Există, înainte de
conturarea acestora, câteva elemente
care dau substanţă construcţiei
mitologice şi o plasează în anturajul
postcomunismului: momentul evenimentului, actorii, dimensiunea politică şi atitudinile.
Momentul evenimentului este
determinat, într-o mare măsură, de
contextul politic. Înaintea alegerilor
parlamentare şi prezidenţiale din
1992, după confruntări interne majore (mineriadele din ianuarie,
februarie, iunie 1990), „spargerea”
Pieţei
Universităţii,
demolarea
Guvernului Roman (mineriada din
septembrie 1991), vizita din aprilie
1992 deschide, prin urmare, definitiv
şi empiric, pentru perioada tranziţiei,
problema monarhiei, cu încărcătura
simbolică de rigoare.
Actorii se împart în trei categorii:
1) Familia Regală (ce degajă
imaginea unităţii şi a speranţei), iar
prin participarea nepotului regelui
(Nicolae, fiul Principesei Elena, cea
de-a doua fiică a Regelui) apare
formula puterii generaţionale); 2)
Biserica (prin invitaţia adresată de

ÎPS Pimen cuplului Regal şi
acordarea unei semnificaţii şi a unei
importanţe deosebite pe toată perioada evenimentului); 3) participarea populară (primirea la de la
mânăstirea Putna, intrarea în
Bucureşti – momentul trecerii simbolice pe sub Arcul de Triumf,
momentul salutului mulţimii din
Piaţa
Universităţii,
vizita
la
mânăstirea de la Curtea de Argeş şi
reculegerea la mormintele înaintaşilor, revenirea în Bucureşti şi
primirea la biserica Sf. Gheorghe).
Dimeniunea politică. Aşa cum
remarcă şi Ilie Şerbănescu21, deşi a
fost o condiţie impusă de autorităţile
române – ca vizita să aibă un caracter
particular –, încărcătura politică a
fost dată evenimentului în primul
rând de obstrucţionările anterioare
(deci sporirea capitalului politic şi
simbolic al Regelui) şi de proba
contactului cu mulţimea. Retorica
indirectă între intelectualii români,
majoritatea susţinători de conjunctură
ai restauraţiei monarhice, frica autorităţilor (zvonul refugiului reprezentanţilor
Guvernului
în
afara
Bucureştiului), replicile lui Ion
Iliescu la adresa Regelui în urma
vizitei (negarea soluţiei monarhice)
au degajat o încărcătură politică
semnificativă.
Atitudinile. Formatori de opinie
consacraţi, oameni de televiziune,
istorici, publicişti au dezvăluit, la
unison, o consternare şi o emoţie
puternică. Scrise sub autoritatea
momentului (numeroase texte fiind
triumfaliste, cu tentă propagandistă
sau patetică22), materialele semnate

83

POLIS

de Gabriel Liiceanu, Alexandru
Paleologu, Octavian Paler, Cornel
Nistorescu, Emil Hurezeanu, Andrei
Pippidi, Ion Cristoiu, Tia Şerbănescu,
Vartan Arachelian, Tudor Octavian,
Ştefan Augustin Doinaş, Horia
Bernea, Mihai Şora ş.a. au introdus
registre de interpretare imagologice
diferite şi au făcut apel la teme
spirituale, istorice, politice sau
sociale23.
Formulele care dezvoltă naşterea
mitului
postcomunist
transpun,
printre altele, imaginea Regelui întrun purtător absolut de legitimitate sau
a regăsirii acesteia: „MS Mihai I
rămâne Suveranul legitim al
României, îndepărtat de pe tron
printr-un abuz major şi împiedicat
după 22 Decembrie 1989, de
asemenea, într-un mod abuziv, să-şi
reia prerogativele printr-o firească
reînnodare a firului legalităţii.”24;
„Acest prefix (ex) nenorocit care
minte despre un rege ce nu a încetat
niciodată să fie Rege, pentru simplul
fapt că a fost forţat să plece, fără
consultarea poporului, de către actualii
noştri ex-comunişti”25; „reacţia unui
popor când îşi recunoaşte adevăratul
conducător”26. Formula miraculoasă
a salvatorului, a omului providenţial
apare, cu aceeaşi ocazie, în textele lui
Alexandru
Paleologu27,
Sanda
28
Aronescu , Tia Şerbănescu29 ş.a.:
„învierea chinuitului neam românesc
dintre vechile hotare”30. De asemenea, ipostaze asemănătoare putem
identifica în articole semnate de
Nicolae Stroescu Stănişoara31, Dan
Pavel32, Sorin Mărculescu33, Tudor
Artenie, Constantin Severin şi Vasile
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Iancu34. Formula purtătorului de
speranţă – „Majestatea Sa a fost în
toţi anii de teroare o speranţă şi o
candelă”35 a fost îmbrăţişată şi
utilizată de Tia Şerbănescu36, Apostol
Stan37, Barbu Cioculescu38 şi Sorana
Coroamă Stanca39.
Au existat, de asemenea, cel puţin
două formule mitice suplimentare
adiacente celor enunţate mai sus şi
care au conexat euforia momentului
cu trecutul şi viitorul. Teza legitimităţii regelui este construită astfel
pe dimensiunea instituţională şi actuală
a regimului monarhic. În acest sens,
prima – alternativa monarhiei constituţionale – apare în mod frecvent cu
enumerarea avantajelor şi mai ales în
contrast cu republica postrevoluţionară. Aceasta din urmă a fost
ipostaziată, în materialele publicate
în preajma vizitei din 1992, prin
delegitimare istorică şi ambiguitate
constituţională40. Odată cu ideea
revenirii la forma de guvernământ
care a consacrat România modernă,
publiciştii au adus în discuţie cel deal doilea supliment al formulei de
legitimizare, şi anume continuitatea
dinastică, formula urmaşului la tron.
Prezenţa
viitorului
Principe
Nicolae la manifestările de la Putna şi
Bucureşti ne face să intuim că acest
detaliu nu a fost întâmplător. Emoţia
întâlnirii cu nepotul Regelui, aşa cum
afirmă Tia Şerbănescu, „ca o
prelungire subtilă a speranţelor”41,
întăreşte ideea continuităţii familiei
regale, neglijând astfel detaliul legii
salice. Scriitorul optzecist Liviu Ioan
Stoiciu a comparat chiar destinul
fiului Principesei Elena cu cel al
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Regelui Mihai, aducând în discuţie
prima domnie a monarhului, la numai
şase ani42. Chestiunea legitimităţii a
fost abordată nu numai în cazul
persoanei regelui şi a reprezentărilor
instituţiei regale, ci şi prin semnificaţiile evenimentului în sine.
Apostol Stan a opinat că evenimentul
din 1992 a verificat tocmai măsura în
care monarhia, ca instituţie, îşi putea
regăsi legitimitatea în noua societate
românească43.
Valoarea mitologică a vizitei
regale a fost susţinută puternic de
prezenţa
Bisericii.
Ritualizarea
sărbătorii de la Putna a reuşit, prin
prezenţa unor amănunte noi, să dea o
aură de miracol44 întregului itinerariu.
Generarea vizitei, pelerinajul la
mormântul lui Ştefan cel Mare
(elogiat de istoriografia proletcultistă,
el devine astfel un mit istoricopolitic), asistenţa instituţiei creştine
pe toată durata evenimentelor (Putna,
Bucureşti, Curtea de Argeş),
smerenia asumată şi afişată a regelui,
precum şi elemntele ritualizante din
momentul întâmpinării la Putna (cu
primire voievodală), întăresc o relaţie
sacralizată de dimensiunile religioase
ale regalităţii. Sorin Dumitrescu a
evidenţiat chiar că Regele a intrat în
Bucureşti însoţit de un călugăr45,
trimitere directă la tradiţia descălecatului în istoria legendară a
românilor. Toate acestea au contribuit, în perspectiva construcţiei
mitologice postcomuniste, la naşterea
imaginii joncţionale dintre monarh şi
popor46. Mai mult, metafora monarhului pribeag, alături de monahul
pelerin47, a reluat în profunzime tema

dublei misiuni a regelui – de uns a lui
Dumnezeu şi de întâistătător al poporului, ipostaziată de celebrul enunţ
„prin graţie divină şi voinţă naţională”.
Fiind unul din pilonii mitului
vizitei regale, formula ritualizantă a
relaţiei rege – biserică – popor a fost
introdusă de unii comentatori prin
redobândirea menirii creştine a
instituţiei religioase. În acelaşi sens,
aceştia48 au vorbit despre începutul
unei revoluţii paşnice înfăptuită de
Biserică, în fruntea căreia s-ar fi aflat
un nou lider de conştiinţă, în speţă
ÎPS Pimen, Mitropolitul Sucevei şi
Rădăuţilor. Prezenţa instituţiei de cult
în centrul vizitei regelui a născut metafore interesante pentru un asemenea
moment:
„învierea
României
crucificate”49, „cea mai mare mântuire
morală şi spirituală”, „revelaţie şi
sărbătoare naţională”50. De asemenea,
ideea dublei reîntoarceri – a credinţei
confiscate de comunişti şi a lui
Dumnezeu51, culminând cu aprecierea
din editorialele lui Gabriel Liiceanu
referitoare la sacralizarea imaginii
Regelui şi a poporului – „Un domn,
un rege, un monarh există pentru a
garanta că un popor poartă în el ceva
sfânt”52 –, toate acestea au atribuit
simbolic, Bisericii, un rol istoric53.
Politologul Dan Pavel a vorbit în
aceeaşi cheie despre recăpătarea
prestigiului
Bisericii
Ortodoxe
Române după comunism. Potrivit
acestuia, instituţia religioasă, prin
contribuţia sa la desfăşurarea vizitei
lui Mihai I, a refăcut unitatea dintre
„simbolic” şi „concretul istoric”54.
Dinamismul construcţiei mitologice a fost dat şi de amplificarea
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disputei dintre monarhişti şi antimonarhişti, mai ales că, aşa cum au
apreciat unii comentatori, înainte de
acest eveniment, polemica dintre cele
două categorii antitetice era inexistentă. Mai mult, momentul vizitei
a dezvăluit şi absenţa unui filon
republican: „Un curent de opinie
contrar nici nu există, de fapt.
Antimonarhiştii sunt extrem de puţini
în România şi nu reuşesc să
determine ceea ce s-ar putea numi o
convingere fermă, larg răspândită”55.
Vartan Arachelian a observat că
tocmai oprirea accesului în ţară a lui
Mihai I, imediat după revoluţie, a
sporit popularitatea acestuia – „La
început puţini au fost cei care au
îmbrăţişat această idee, uriaşă e azi
mulţimea care au conştiinţa acestui
fapt” –, completând în acelaşi timp că
obstrucţionările şi propaganda din
trecut „au revelat mulţimilor importanţa regalităţii în cauţionarea
democraţiei”56. În acelaşi registru al
confruntării simbolice dintre adepţii
şi contestatarii regalităţii, Cornel
Nistorescu a subliniat lipsa cadrului
adecvat luării unei decizii în
cunoştinţă de cauză de către români
şi a adus, totodată, în discuţie crearea
„Ligii Antimonarhice” de către
„oameni preocupaţi de putere ce au
scornit patimi şi minciuni”57. În urma
vizitei familiei regale în ţară,
jurnalistul Horaţiu Pepine a sesizat
că, datorită unei dedublări a societăţii
româneşti, Mihai I a devenit, dintr-o
dată, un lider de conştiinţă a unei
părţi semnificative din societate58.
Naşterea mitului postcomunist a
presupus şi ideea unei confruntări –
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directe sau indirecte – între istorie şi
prezent. Declaraţiile lui Ion Iliescu
dinainte şi de după vizita regală au
încărcat această construcţie mitologică cu ideea duelului. În opinia
celor mai mulţi comentatori a fost
vorba de o dispută imagologică,
dintre o idee şi realitatea obiectivă.
Şeful statului s-a arătat foarte
deranjat nu doar de ecoul creat în
jurul vizitei monarhului, dar mai ales
de diferitele speranţe pe care le-a
născut acest eveniment. Preşedintele
a ţinut să precizeze că „nu regele va
rezolva problemele românilor”,
insistând în acelaşi timp şi pe diferenţa modului în care este percepută
suveranitatea într-o republică, respectiv monarhie59. Dacă, în concepţia lui
Ion Iliescu, regele apare ca un
„purtător de cuvânt întârziat al unui
ideal şi a unei instituţii care nu e
decât «o relicvă a trecutului, nefuncţională şi anacronică»”, aventura
regală a fost comparată de martorii
prezenţi la eveniment cu un flux de
comunicare şi speranţă60, cu un act al
reluării istoriei de la 30 decembrie
194761, cu o continuare firească a
ceea ce s-a început în 1989 sau chiar
cu o concretizare a speranţelor revoluţiei române62.
Această atribuire a obiectivelor şi
idealurilor revoluţionare momentului
din 1992 a fost împărtăşită de mulţi
publicişti. În plus, avansarea comparaţiei şi a continuităţii în relaţia
simbolică Revoluţie – Fenomenul
Piaţa Universităţii – Vizita regală
poate fi astăzi înţeleasă prin nevoia
unor repere mitologice în construcţia
unei opoziţii, dacă nu durabile şi
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autentice, cel puţin imagologice.
Remarcăm, de asemenea, o idee
restantă a constituţionaliştilor şi
liderilor politici români avansată în
presa vremii. Lipsa unui referendum
asupra formei de guvernământ a
perpetuat această discuţie. Evenimentul din 1992 a fost calificat drept
un referendum „spontan” / „veritabil”
asupra monarhiei. Andrei Pippidi a
dezvoltat această idee şi a ajuns la
concluzia că ea poate fi privită drept
„regăsirea onoarei”. Mai mult,
evenimentul a fost calificat de Marin
Bucur şi Horaţiu Pepine ca o confirmare neaşteptată a popularităţii63.
Secvenţa trecerii pe sub Arcul de
Triumf a amplificat tensiunea mitologică şi a sporit imaginea revenirii
triumfale din istorie a regelui. Doina
Uricariu a observat atunci că această
imagine era un „semn al suveranităţii”64, în timp ce Ilie Şerbănescu65
a vorbit despre o simbolistică aparte,
ce a deschis apetitul oamenilor simpli
pentru legitimarea istorică a personajelor politice. De asemenea,
Carmen Dumitrescu66 a văzut în
momentul de la Curtea de Argeş
reînnoirea jurământului faţă de
români al familiei regale.
Cifra participanţilor la vizita
regelui a fost un mit în sine. De la
evaluări care anunţau câteva zeci de
mii de persoane (France Press), la
sute de mii (Reuter şi Associated
Press – „o sută de mii de români”) şi
până la cifra dată de CNN – un
milion de participanţi, majoritatea
aprecierilor au întărit ideea unei
explozii de curiozitate. A existat,
totodată, şi o zvonistică adiacentă a

momentului, care specula că, în cazul
în care un candidat de dreapta ar
câştiga proximele alegeri prezidenţiale, s-ar produce o imediată
predare a puterii în favoarea Regelui
Mihai67.
Naşterea mitului postcomunist a
fost anticipată de o parte a comentatorilor, care au intuit, prin formule
diverse, crearea, pentru istoria
recentă, a unei legende evenimenţiale. Astfel, Carmen Dumitrescu s-a
referit la o „dată pentru viitorime”68,
Nicolae Prelipceanu a reţinut „zvonurile din mulţime”69, iar Barbu
Cioculescu a vorbit despre rămânerea
datei în calendarul istoric ca o reluare
a legăturii dintre monarhie şi popor70.
În acelaşi registru, Raluca Stroe
Brumariu a subliniat revelaţia
adevăratului drum pe care ar trebui
să-l urmăm71, în timp ce jurnalistul
Ion Cristoiu a arătat că erodarea
personalităţilor politice va duce la
nevoia unei autorităţi marcante pe
care românii s-o mitizeze72. Tot Ion
Cristoiu a fost cel care a înaintat două
teze interesante73. El a luat în considerare o posibilă autogenerare a
vizitei de către autorităţile române şi
a evidenţiat că s-ar produce astfel un
succes dublu în favoarea lui Iliescu:
acesta ar apărea în faţa Occidentului
ca un democrat convins, iar guvernarea condusă de Petre Roman ar fi
fost atacată într-un punct vital pentru
că s-ar crea o antiteză cu obstrucţionările repetate ale perioadei 19901992. În acelaşi registru, Cristoiu a
reuşit să anticipeze forţa proiectului
candidaturii Regelui la Preşedinţie.
Peste nu mai puţin de două luni,
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Partidul Naţional Liberal a lansat
această propunere, generând unul din
cele mai viu disputate proiecte politice din perioada postdecembristă.
Aşadar, memoria colectivă a
reţinut vizita Regelui Mihai drept un
eveniment major, tratat într-o cheie
postcomunistă: încărcat de o euforie
şi o energie inimaginabilă, acesta nu
şi-a găsit nici astăzi finalitatea.
Istoricul Andrei Pippidi a remarcat
că, între evoluţiile privind chestiunea
regalităţii desfăşurate după 1990,
acesta a rămas ca „una din acele
împrejurări care se ivesc foarte rar în
viaţa unei generaţii”74. Problema
monarhică a rămas un conglomerat
de ipoteze, speculaţii şi interpretări,
în care vizita din aprilie 1992 ocupă
un loc distinct. Evaluarea sa indică o
victorie temporară şi incertă75 a
aspiraţiilor monarhiste, a dezvăluirii
personalităţii Regelui sau a reconsiderării legitimităţii pierdute în urma
abdicării forţate. Dacă integrăm şi
desfăşurarea ulterioară a relaţiilor

dintre regalitate şi autorităţile
române, prin prisma polemicilor din
societate, ajungem să considerăm pe
de-a-ntregul evenimentul pus în
discuţie, drept mit postcomunist,
caracterizat prin normalizare dubioasă, evoluţie sinusoidală şi
resemnare generalizată76.
Vizita Regelui Mihai din aprilie
1992 se prezintă astfel ca o construcţie
mitologică, deoarece înglobează o
structură cu elemente de adevăr şi /
sau fictive în acelaşi timp, dispuse
potrivit logicii imaginarului (istorice
şi politice). Evenimentul de la începutul anilor ’90 a presupus sensuri
simbolice multiple şi a dispus de
numeroase sisteme de interpretare.
Alături de afişarea unui „cod” etic, se
degajă astăzi un model de comportament, o logică a explicaţiei lucrurilor, ce destăinuie un adevăr concret,
real, care rămâne circumscris în
societatea românească postcomunistă
drept principiu călăuzitor, simplificat
şi integrator77.
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INTERVIU

Alexandra Toader: „Cea mai eficientă strategie de
combatere a nostalgiei față de trecutul comunist este să
se facă dreptate până la capăt”
(Alexandra Toader: ”The most efficient strategy to combat
nostalgia for the Communst past is to do justice to the end”)
Interviu realizat de Daniel ȘANDRU
Alexandra TOADER este, din ianuarie 2020, Președinte executiv al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. În perioada
2018-2020 a fost membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității. Este doctor al Facultății de Istorie din cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu teza Cultul personalității lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej: origini, evoluție, forme de manifestare (susținută în 2013).
Domeniile sale de interes sunt axate, în mod special, pe tehnicile de construire şi
transmitere a miturilor socialiste şi a cultului personalităţii liderilor politici, pe
reconstituirea biografiei liderilor comuniști români, precum și pe contestarea și
represiunea opozanților regimului în anii 1945-1989. Este autoarea cărții Cultul
personalității lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1944-1965), apărută la Editura
Universității „Al. I. Cuza” din Iași, în anul 2015. Alte publicații semnificative:
„Discrepanţa dintre imaginea reală şi cea proiectată a reprezentanţilor puterii în
primii ani ai regimului comunist din România”, în Anuarul Institutului de Istorie A.
D. Xenopol, Iași; „Legitimitate, autoritate, popularitate: imaginea simbolică a
Regelui Mihai în anii 1944-1947”, în Alexandru Muraru, Andrei Muraru (coord.),
Regele, comuniștii și coroana: adevărata istorie a abdicării lui Mihai I, Editura
Polirom, Iași, 2017; „Propaganda românească împotriva «mitului Tito» (19481949)”, în East European Journal of Diplomatic History, No. 2, Iași, 2015;
”Euphory and Propaganda: Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Fiftieth Birthday”, în
Interstitio. East European Review Of Historical and Cultural Antropology, 2013.

Daniel Șandru: La 30 de ani de la
Revoluția din 1989, constatăm că
nostalgia după comunism nu a

dispărut din mentalul colectiv. Mai
mult, putem observa o continuitate a
tendințelor
nostalgice
apărute
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imediat după 1990. Dacă o bună
bucată de vreme s-a vorbit despre
faptul că nostalgici sunt mai cu
seamă „perdanții tranziției”, în
prezent aceștia se regăsesc și în
rândul generației tinere. Cum putem
explica acest fenomen?
Alexandra Toader: Regimul comunist din România a durat mai bine
de patru decenii, astfel încât este
firesc ca subiectul nostalgiei față de
perioada de dinainte de 1989 să fie
atât de prezent în dezbaterea publică.
Mai mult, acest fenomen este sesizabil nu doar în fostele state comuniste, ci și în Europa de Vest, în țări
care nu au experimentat regimul, dar
care au avut un partid comunist
puternic după cel de-Al Doilea
Război Mondial. În mod evident,
această tendință poate conduce la
pericolul uitării sau chiar negării
consecințelor negative pe care le-au
imprimat politicile totalitare și,
tocmai din acest motiv, este necesară
combaterea/condamnarea unor astfel
de atitudini, care pot degenera în
timp.
După 1989, în România, la fel ca în
toate celelalte state din Europa
Centrală și de Est, imaginea foștilor
lideri comuniști a fost demolată
rapid, amintind de remarca lui
Gustave Le Bon, potrivit căreia „dacă
ideilor le trebuie timp îndelungat spre
a se stabili în cugetul mulţimilor, un
timp mai puţin considerabil le este
necesar ca să iasă de acolo”. Cu toate
acestea, ceea ce frapează la nivel
european constă în existența unor
relicve palpabile ale trecutului, cum

96

ar fi, de pildă, statui ale unor foști
conducători comuniști care nu au fost
încă demolate; de asemenea, ne
confruntăm cu prezența unor partide
care se autointitulează comuniste, ca
să ofer doar câteva exemple. Dar, cel
mai important cred eu, restanța
majoră rezidă în faptul că, la trei
decenii de la căderea comunismului,
responsabilitatea celor care se fac
vinovați de crime și abuzuri săvârșite
în epocă nu a fost încă stabilită clar.
Revenind la relicvele comunismului,
aș aduce exemplul unei statui a lui
Emil Bodnăraș din comuna Iaslovăț,
județul Suceava, amplasată chiar în
fața clădirii în care funcționează
Poșta, Biblioteca și Căminul Cultural
din localitate. Totodată, o statuie a lui
Petru Groza este situată în localitatea
Băcia din județul Hunedoara, chiar în
centrul vechi al orașului. Nu mai
puțin, chiar în București avem o
stradă care poartă numele generalului
Vasile Milea și o alta, pe cel al lui
Lucrețiu Pătrășcanu. Mult mai relevante sunt cazurile în care formatori
de opinie ori chiar reprezentanți ai
unor formațiuni politice elogiază în
discursul lor public personalitatea
unor lideri ca Nicolae Ceaușescu.
Toate aceste exemple nu trebuiesc
generalizate, ele constituindu-se întro practică marginală; dar, cu toate
acestea, nu trebuie desconsiderat
impactul lor la nivel societal. În plus,
consider că astfel de reacții publice
trebuie
sancționate
de
către
autoritățile competente. Motivul este
unul simplu, dar cu o încărcătură cât
se poate de tragică: regimul comunist
din România a făcut zeci de mii de
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victime, iar crimele și abuzurile
comise înainte de 1989 sunt de
necontestat. Este de nepermis ca la
mai bine de 30 de ani de la prăbușirea
regimului comunist din România să
se încerce denaturarea istoriei, alimentarea de falsuri istorice și pătarea
memoriei celor care și-au pierdut
viața sau care au avut de suferit.
Astfel de reacții sunt, finalmente, o
ofensă adusă memoriei celor care au
luptat, uneori cu prețul vieții, pentru
apărarea valorilor democratice și a
statului de drept. De asemenea, astfel
de atitudini se constituie într-o
piedică majoră în fața progreselor
făcute de statul român în ultimele
decenii, pentru ca acest capitol
sumbru din istoria României să nu se
mai repete.
După cum ați afirmat și dumneavoastră, astfel de tendințe sunt
sesizabile nu doar în rândul celor care
au trăit în perioadă, ci și în cazul
tinerilor. Explicația rezidă în faptul
că generația de astăzi împrumută,
volens nolens, din atitudinea generației care a experimentat regimul
totalitar, de multe ori fără să treacă
informațiile printr-un anumit filtru
critic. De aceea, rolul programelor
educaționale care să conveargă în
direcția sublinierii atrocităților din
perioada comunistă mi se pare
esențial. Aici, un rol extrem de
important îl au manualele școlare,
workshop-urile care ating teme
conexe, vizitele de studiu la fostele
închisori și colonii de muncă din
perioada comunistă, filmele documentare ș.a. În esență, toate acestea
trebuie să conveargă în direcția unui

program susținut la nivelul autorităților statului, în care să fie implicate
toate instituțiile responsabile pe acest
palier.
Este adevărat, pe de altă parte, că
diversele aspecte care au caracterizat
perioada 1945-1989 au fost studiate
in extenso de către istorici, politologi
sau sociologi. S-a făcut și continuă să
se facă o cercetare riguroasă pe
temele incidente sau adiacente epocii
comunismului. Totuși, mai important
decât atât este diseminarea respectivelor informații către generația
tânără, într-o manieră cât mai
coerentă și ușor de asimilat. Finalmente, istoricii nu trebuie să scrie
doar pentru istorici. Rezultatele
studiilor științifice, adesea dificil de
utilizat ca instrument de lucru pentru
persoane din afara domeniului, trebuie
transpuse într-o formă accesibilă
publicului larg.
Toate aceste demersuri sunt necesare
dat fiind faptul că, fără memorie, nu
există cultură, nu există identitate și
riscăm să repetăm anumite greșeli din
trecut. La fel se întâmplă și dacă nu
înțelegem cauzele și consecințele
instaurării regimului comunist din
România. Trebuie să identificăm
pârghiile necesare pentru e evita
capcanele inerente ale istoriei și
tendița memoriei de a fi selectivă. Iar
nostalgia față de trecutul comunist
este cea mai elocventă formă a unei
memorii trunchiate.
D. Ş.: În ce măsură au influențat
aceste tendințe nostalgice continuitatea, nu doar la nivel mentalitar,
ci și la nivel decizional, a reflexelor
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comuniste în postcomunism? Ce
impact au avut acestea asupra proceselor de democratizare și consolidare democratică, dacă este să ne
comparăm cu celelalte state foste
comuniste?
A.T.: Societăţile socialiste din
Europa de Est s-au deosebit între ele
în multe privinţe, acesta fiind motivul
pentru care cercetătorii fenomenului
au avansat termenul „comunisme”
atunci când se referă la țările care au
experimentat acest regim totalitar. Cu
alte cuvinte, a existat o serie de
asimetrii de la o țară la alta. Deși
ideologia a impus un cumul de
caracteristici
sistemice
comune
statelor din blocul comunist, modul
de înțelegere și aplicare a dogmei
marxist-leniniste nu a fost identic în
fiecare țară. Acest dezechilibru
rezultă din implicarea neuniformă a
URSS în statele din regiune, precum
și din moștenirea politică și culturală
de dinainte de cel de-Al Doilea
Război Mondial specifică fiecărei țări
în parte.
Pentru a înțelege tipologia memoriei
locale și a contra-memoriei în postsocialism, este necesar să pornim de
la natura totalitară a regimului
comunist, de la caracteristicile pe
care le-a comportat: impunerea monopolului partidului unic, represiunea
sistematică a opozanților puterii,
existența un lider incontestabil etc.
De asemenea, trebuie să luăm în
considerare contextul istoric al formării memoriei în regimurile impuse
de Uniunea Sovietică în Europa de
Est. Partidele comuniste au ajuns la
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putere după cel de-Al Doilea Război
Mondial, intenționând o transformare
radicală a societății și crearea unei
„noi lumi”. S-a intenționat și s-a
reușit o ruptură decisivă cu trecutul,
astfel încât ordinea de dinainte de
război a fost demontată. Pluralismul
politic a fost desființat, s-a recurs la o
planificare economică centralizată
destinată să elimine inegalitățile
sociale. Mai mult, educația, religia,
sistemul judiciar, au fost reduse în
conformitate cu agenda oficială. În
acest context, s-a produs o
transformare a identităților individuale și colective cu scopul creării
unul „om nou”, a unui homo sovieticus, după expresia lui Aleksandr
Zinoviev.
Inițial, acest demers a implicat încercarea de a anihila simțul identității, ceea ce s-a tradus prin rescrierea trecutului. Acesta a fost un prim
pas spre remodelarea memoriei
colective. Revizuirea trecutului, după
cum bine știm, a îmbrăcat o serie de
forme orwelliene. În încercările de
definire a regimurilor totalitare, ideologiei i se oferă un rol primordial, dat
fiind caracterul ei intruziv, totalizant,
motiv pentru care unii observatori ai
totalitarismului au tendinţa de a
identifica, în tipul de regim studiat
(fie că este vorba de fascism sau
comunism), o ideocraţie. Acest
aspect impunea, în mod categoric, şi
un procedeu de gestiune a memoriei,
o manieră de a „extorca” populaţia de
paradigmele unei epoci trecute. Toate
aceste politici imprimate la nivelul
societăților comuniste, timp de
aproape jumătate de secol, și-au lăsat
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în mod evident amprenta după 1989
din punctul de vedere al impactului
asupra proceselor de democratizare și
consolidare democratică.
Am recurs la această trecere în
revistă a caracteristicilor regimului
comunist întrucât, în sistemul de
tranziţie de la comunism la societatea
democratică, un rol primordial l-a
avut moştenirea vechiului regim, care
a marcat atât tipurile instituţionale,
cât şi ambalajul noului proiect politic
şi economic. Acesta este şi motivul
pentru care François Fejtö resuscită
termenul de „democratizare confuză”
în momentul când face referire la
politicile de după 1989 din ţările din
Europa de Est. Unul din principalele
elemente care au contribuit la perpetuarea anumitor practici discursive
sau a unor decizii politice a fost rolul
pe care ideologia şi-l asumase în
fostul regim şi maniera în care aceasta
încă îşi mai păstra din reverberaţii.
Totodată, în funcție de natura
regimului experimentat de fiecare stat
în parte, abordarea politică, socială și
economică a reprezentanților puterii
de după 1989 a fost diferită. De
exemplu, încă de la numirea sa în
fruntea noului guvern cehoslovac,
Vaclav Havel a anunţat că vrea,
înainte de toate, să „şteargă cu
buretele trecutul”. Or, această manieră de abordare este în deplină
disonanță cu ceea ce s-a întâmplat în
România post-decembristă. O simplă
trecere în revistă a modului în care a
fost
„instrumentată”
problema
lustrației, de pildă, este un indiciu
clar al tipului de democratizare și al
ambalajului politic asumat de fiecare
fostă țară comunistă în parte.

D. Ş.: Cum apreciați programele
educaționale din ultimii 30 de ani,
mai ales cele derulate prin intermediul sistemului de educație, pentru
relevarea a ceea ce a însemnat
regimul comunist din România? Au
avut impact impact sau rezultatele
lor nu pot fi considerate relevante?
A. T.: Perioada comunistă este tratată
sumar în programa școlară. În afară
de manualul opțional publicat de
IICCMER, O istorie a comunismului
în România, al cărui primă ediție a
apărut 2008, elevii din ciclurile
gimnazial și liceal iau contact cu
informații care relevă ce a însemnat
regimul comunist în România
tangențial și, de regulă, la finalul
ciclurilor de învățământ, când
perioada 1945-1989 este prezentată
ca parte a istoriei românilor, fiindu-i
rezervate foarte puține pagini. De
aceea, important pentru instituțiile de
profil este să organizeze workshopuri, concursuri, școli de vară, în
cadrul cărora specialiștii în domeniu
să le expună participanților istoria
unor momente relevante din anii
comunismului. Cu atât mai mult cu
cât un curs optional, chiar dacă este
studiat pe parcursul unui an întreg, nu
poate schimba vizibil optica generală
a generațiilor tinere, iar sondajele de
opinie cu privire la percepția lor
relativ la ceea ce a însemnat perioada
comunistă sunt edificatoare în acest
sens. Nu aș spune că rezultatele
programelor educaționale nu au fost
relevante sau că nu au avut impactul
scontat. Dimpotrivă. Totuși, aș reveni
la ceea ce spuneam anterior, la
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tendința de a recepta anumite informații fără a le trece prin filtrul
critic; iar aici, un rol esențial îl au
profesorii și programele derulate de
instituții abilitate în acest sens, al
căror profil este devoalarea crimelor
petrecute înainte de 1989. Bineînțeles, cu concursul permanent al
ministerelor de resort, precum cel al
Educației.
D. Ş.: Cum vă raportați, ca specialistă în istoria comunismului, la
informațiile pe care le primesc elevii
cu privire la regimul comunist din
România?
A. T.: După 1989, și domeniul
educațional a trecut printr-o schimbare de paradigmă, dar rezultatele
concrete în acest sens nu s-au văzut
imediat. După cum știm, în primii ani
de după prăbușirea regimului comunist s-a decis înlocuirea manualelor de istorie cu manualul din
1942 al lui P. P. Panaitescu, care se
oprește odată cu moartea regelui
Ferdinand. Un alt exemplu este
manualul redactat de Dumitru Almaș,
Ioan Nicoară și Alexandru Vianu în
care se discuta, fragmentar, doar
despre „lumea după al doilea război
mondial”, după cum era intitulat unul
dintre capitole. O schimbare a intervenit în 1999, odată cu introducerea
manualelor alternative, însă, până în
a doua jumătate a anilor 2000,
informațiile despre perioada comunistă erau lipsite de consistență.
Actualmente, există numeroase programe dedicate tinerilor interesați de
subiect. Sunt instituții guvernamentale care organizează proiecte de
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acest tip și, de asemenea, ONG-uri
care își consacră atenția activităților
din acest spectru. Revin la faptul că
informația primită de elev nu este
suficientă dar, în același timp, există
o viarietate de mijloace de informare
pentru cei interesați, cu informații
dintre cele mai diverse despre
specificul și realitățile de dinainte de
1989. Important este, însă, să fie
ghidați. Altfel, generația tânără va
rămâne cantonată în lacune și controverse despre anumite evenimente
emblematice din perioada comunistă.
D. Ş.: Într-un studiu recent, realizat
de Globsec (”Voices of Central and
Eastern Europe. Perceptions of
democracy & governance in 10 EU
countries” https://www.globsec.org/
wp-content/uploads/2020/06/Voicesof-Central-and-Eastern-Europeprint-version.pdf?fbclid=IwAR1zIDfHfIF0y3K_9tosZ17cZLQ3j2Hq8d
HHz_BCQ-WPP-DXjUqXhtu678),
este redat faptul că 45% dintre
români consideră că protestele din
decembrie 1989, ce au determinat
căderea regimului totalitar, au fost
organizate și susținute de către
puterile occidentale. Considerați că
acest procent ridicat vine pe fondul
unei nostalgii național-comuniste
care se pliază pe actualele tendințe
iliberale existente în zona central-est
europeană?
A. T.: Pentru a răspunde la această
întrebare, aș prelua un citat folosit în
preambulul respectivului studiu:
„Democrația poate avea câștig de
cauză doar dacă cei care își exprimă
alegerea sunt pregătiți să o facă într-
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un mod înțelept”. De fapt, afirmația
fostului
președinte
american
Theodore Roosevelt continuă, prin a
sublinia un fapt extrem de important:
„prin urmare, adevărata salvgardare a
democrației este educația... școlile
dețin o funcție esențială într-o democrație, în sensul pregătirii fiecărui
cetățean pentru a alege cu înțelepciune”. Analizând rezultatele acestui
studiu recent, se nasc o serie de
întrebări legitime: cât de pregătiți
erau românii pentru schimbare în
anul 1989? Cât de mult conștientizau
urmările concrete ale faliei ce urma
să se producă?
Percepțiile relative la protestele din
anii 1989-1990 în statele care s-au
aflat în sfera de influență sovietică
sunt un indicator al gradului de informare a cetățenilor, la nivel general. La fel ca în cazul României, și în
alte state sunt sesizabile percepții
eronate cu privire la schimbarea de
regim. În privința Cehiei, de pildă,
32% dintre cei chestionați consideră
că Revoluția de catifea nu a fost
rezultatul unor proteste de masă ci,
mai degrabă, momentul a fost
planificat anterior de către serviciile
secrete. În cazul statelor baltice, pe
de altă parte, există respondenți care
consideră că mișcările în direcția
câștigării independenței acestora în
1990 au fost orchestrate de Statele
Unite cu scopul precis de a-și
conserva dominanția în regiune. Nu
mai puțin, aproape jumătate dintre
polonezi sunt de părere că reprezentanții Solidarității au făcut un pact
cu exponenții comuniști în timpul
negocierilor de la „Masa Rotundă”

din 1989 și, dat fiind acest context,
Polonia ar mai fi condusă și aflată
încă sub influența unor persoane care
au ocupat poziții relevante în
perioada comunistă.
Ceea ce mi-am propus să scot în
evidență, prin aceste exemple, este că
România nu este un caz particular.
Prin urmare, esențială este identificarea cauzelor unor astfel de percepții
care, în mod evident, denaturează
realitatea. Consider că unul dintre
motive este reprezentat de accesul
târziu al românilor la documentele de
arhivă. În România, abia după 15 ani
de la Revoluție putem vorbi de o
„liberalizare” a accesului la documentele produse de puterea comunistă. E drept, după 1989 s-au publicat numeroase studii cu privire la
evenimentele importante din istoria
regimului comunist, însă trebuie să
recunoaștem că multe informații erau
trunchiate sau erau prezentate
nuanțat, subiectiv și selectiv.
D. Ş.: Cum apreciați situația nostalgiei postcomuniste după comunism în
celelalte țări central-est europene
care până în 1989 au avut același tip
de regim?
A. T.: Statele europene care au experimentat comunismul au abordat
trecutul lor socialist, după 1989, în
moduri diferite. Unele, cum ar fi
Germania și Cehia, s-au „ocupat”
rapid și decisiv de moștenirea
fostului regim, în timp ce altele
(precum România, Bulgaria, fosta
Iugoslavie sau Albania) au găsit
procesul mai problematic. Cu toate
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acestea, per ansamblu, pot fi
identificate două mari tendințe, în
aparență contradictorii, dar care au
coabitat până la un anumit nivel: pe
de o parte respingerea/condamnarea
fermă trecutului și, pe de altă parte,
nostalgia pentru trecutul recent.
Nu există o singură teorie care să
explice cauzele nostalgiei. Sociologii
explică aceste atitudini prin simpatia
față de utopia eșuată sau prin apelul
la diverse paradigme, care leagă
nostalgia de comercializarea trecutului. Cert este că nostalgiile comuniste pot fi periculoase, întrucât
întrețin relativizarea istoriei și un
discurs propagandistic axat pe mitul
binelui în comunism. De asemenea,
pot da naștere unor situații atipice,
precum coagularea unor formațiuni
care să militeze în sensul resuscitării
anumitor principii ale dogmei
marxist-leniniste. În România, spre
exemplu, la finalul anului trecut, în
registrul partidelor politice figurau
două partide cu o asemenea ideologie: Partidul Comuniștilor și
Partidul Comunist Român Secolul
XXI. Este adevărat că numărul simpatizanților este redus, însă denotă
faptul că astfel de anomalii încă sunt
posibile.
Foarte interesant de urmărit este și
subiectul alegerilor regionale din
landul Thüringen (Germania), din
luna octombrie a anului trecut, care sau soldat cu victorii ale radicalilor.
Astfel, în Turingia s-au impus
politicienii partidului Die Linke,
format, în speţă, de reprezentanți ai
fostul partid comunist german. Pe
locul doi s-au clasat militanţii popu-
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lişti şi extremişti ai Alternativei
pentru Germania, AfD. Stânga radicală a obținut, practic, aproximativ
30% din voturile exprimate. Partidul
de extremă dreaptă Alternativa
pentru Germania s-a clasat pe locul
secund, cu 24% din opțiuni.
D. Ş.: Care au fost / sunt principalele
programe ale IICCMER orientate
înspre cunoașterea ororilor din
timpul regimului comunist și în ce
măsură considerați că ele au
contribuit / contribuie la combaterea
nostalgiei față de acesta?
A. T.: Având în vedere misiunea
IICCMER, stabilită prin legea de
înființare și organizare, rezultatele
științifice ale instituției trebuie să fie
un reper pe palierul identificării
responsabililor pentru crimele și
abuzurile săvârșite înainte de 1989.
Institutul trebuie să producă dovezi
privind încălcări ale drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului
pe întreaga perioadă a regimului
comunist și să sesizeze organele de
cercetare penală atunci când există
suspiciuni în acest sens.
Totodată, Institutul are o componentă
educațională foarte bine definită. De
aceea, la nivelul IICCMER s-au
derulat, de-a lungul timpului, proiecte
precum organizarea unor școli de
vară, practică de specialitate, expoziții, conferințe, s-a recurs la sprijinirea cercetătorilor din România prin
organizarea unui program de burse de
studiu, s-a creat un sistem de
parteneriate cu instituții academice și
de stat, s-au publicat volume de refe-
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rință pe tematica istoriei regimului
comunist din România etc.
În momentul de față sunt în derulare
45 de proiecte aprobate instituțional,
cu accent pe aria educațională, editorială, de cercetare, investigații
speciale și arheologice. Toate aceste
proiecte au ca principal obiectiv
investigarea de o manieră riguroasă a
perioadei comuniste și prezentarea
publicului larg a consecințelor negative generate de instaurarea regimului în România. În acest an, am
pus un mare accent pe atragerea a cât
mai multor sudenți în vederea
realizării practicii de specialitate în
cadrul IICCMER. Am inițiat, totodată, un concurs de manuscrise în
vederea susținerii publicării unor teze
de doctorat pe subiecte de istorie
recentă și am organizat, deja, cursuri
și workshop-uri online pentru studenții, masteranzii și doctoranzii care
au în centrul preocupărilor studiul
perioadei 1945-1989.
Am considerat esențială și inițierea
de proiecte care se vor concretiza,
până la finalul anului, în publicarea a
14 volume de cercetări/studii/articole.
Este vorba de lucrări redactate de
cercetători IICCMER, volume editate/coordonate de cercetători interni
(dicționare, mărturii, interviuri cu
deținuți politic), cu atragerea de
materiale ale unor membri ai
comunității academice din țară și
străinătate. De asemenea, ne-am axat
pe sprijinirea apariției și traducerii
unor lucrări de referință în plan
internațioanal pe teme privitoare la
istoria regimului comunist.

Având în vedere scopul și misiunea
IICCMER, începând cu acest an
instituția derulează ample proiecte de
cercetare a unor episoade relevante
din istoria comunismului din România.
Aceste proiecte de cercetare urmează
să se concretizeze prin apariția de
lucrări consacrate subiectelor de
istoria comunismului românesc,
rapoarte instituționale, site-uri sau
expoziții. Un astfel de proiect amplu
este recuperarea memoriei foștilor
deținuți politic care au participat la
reabilitarea Cazinoului din Constanța
la începutul anilor ’50. Proiectul a
fost demarat ca urmare a faptului că,
în luna mai a acestui an, un bilet
semnat de 16 deținuți politic a fost
găsit în zidurile Cazinoului din
Constanța, în timpul lucrărilor de
reabilitare. În acest proiect sunt deja
implicați 11 cercetători, printre care
și urmași a foștilor deținuți politic și
preconizăm atragerea mai multor
colaboratori, pe măsură ce se
avansează cu cercetarea.
În privința proiectelor de investigații,
trebuie să ținem cont de faptul că
urmele celor care se fac vinovați de
crime înainte de 1989 au început să
dispară după treizeci de ani. De
menționat că în majoritatea dosarelor
instrumentate de Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție cercetările nu au condus la
tragerea la răspundere penală a
vinovaților din cauza intervenirii
decesului făptuitorilor. Prin urmare,
am ales să ne canalizăm atenția pe un
dosar amplu, care va conduce, în
mod cert, la rezultate relevante
privind tragerea la răspundere a celor
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vinovați de încălcări ale drepturilor
omului în perioada de referință. Este
vorba de dosarul celor care au
încercat să treacă ilegal frontiera
româno-iugolavă și româno-maghiară, în încercarea de a evada din
lagărul comunist și care au fost uciși
la frontieră de grăniceri. Trecerile
ilegale de frontieră au reprezentat un
fenomen de masă, care între 1948 și
1989 a implicat sute de mii de
români. La fel ca în alte proiecte de
investigații, încercăm sa ne concentrăm pe fapte concrete, pornind de
la vinovății concrete, așa încât
demersurile noastre să aibă drept
consecință tragerea la raspundere a
celor suspectați de crime si abuzuri.
Concret, toate aceste proiecte în care
suntem implicați au ca principal
obiectiv demascarea atrocităților
comise în perioada 1945-1989 în
numele ideologiei comuniste. În mod
evident, rezultatele cercetărilor au ca
menire contracararea acelor puseuri
nostalgice despre care am discutat
deja și conștientizarea publicului larg
despre suferințele experimentate de
deținuții politic, de către cei care s-au
opus și au rezistat în fața impunerii
preceptelor totalitare.
D. Ş.: Care ar fi, din punctul
dumneavoastră de vedere, cea mai
eficientă strategie de combatere a
nostalgiei postcomuniste în plan
mentalitar și a practicilor instituționalizate de aceasta în plan societal? Are statul român capacitatea
de a aloca suficiente resurse în
această direcție?
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A. T.: În ciuda încercărilor repetate și
coagulate din punct de vedere
instituțional de a impune o falie faţă
de trecut, de multe ori ne-am arătat
copleșiți, cel puțin în primul deceniu
post-decembrist, de bagajul greoi al
istoriei.
În momentul de față, consider că cea
mai eficientă strategie de combatere a
nostalgiei față de trecutul comunist
este să se facă dreptate până la capăt
în cazuri în care sunt sesizate fapte de
natură să încalce drepturi ale omului
în perioada comunistă. Abia atunci
putem spune ca ne-am vindecat de
comunism sau că am depășit moștenirea grea a perioadei de dinainte de
1989. De asemenea, trebuie să ținem
cont de faptul că – în ciuda cercetărilor sistematice care s-au făcut dea lungul timpului în arhive – numele
a mii, poate chiar zeci de mii de
victime ale regimului nu se regăsesc,
din păcate, în cărțile de istorie. Deși
au suferit în perioadă din pricina
atitudinilor contestatare la adresa
reprezentanților puterii, toate aceste
persoane au rămas – și nu cred că
greșesc folosind această sintagmă –
„anonimi ai istoriei” și este datoria
noastră, a cercetătorilor, să le recuperăm memoria. Altfel spus, o altă
modalitate care ne poate ajuta să
scăpăm de reminiscențele comunismului este să depunem eforturi
continue așa încât să ne cunoaștem
foarte bine trecutul și să ni-l asumăm.
Memoria regimului comunist, a
victimelor aparatului represiv trebuie
recuperată, trebuie prezervată, iar cei
care se fac vinovați trebuie identificați și deferiți justiției. Nu este prea
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târziu pentru a se face dreptate, în
ciuda faptului că au trecut mai bine
de 30 de ani de la Revoluție. Doar
astfel se poate susține o societate
democratică bine consolidată, clădită
pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În
această perioadă s-au produs crime,
abuzuri, oamenii au fost forțați să
vibreze, să pulseze în ritmurile dictate
de regim. Frica s-a constituit într-un
fenomen care a dominat societatea
românească și orice tendință de a
contesta regimul era aspru pedepsită.
Datoria noastră morală este de a condamna derapajele trecutului.

Această luptă poate fi câștigată
printr-o societate civilă bine consolidată, prin specialiști în domeniu
care să analizeze informațiile de
epocă într-o manieră riguroasă și
printr-un act de justiție sănătos. Este
adevărat că majoritatea victimelor
comunismului nu mai sunt în viață.
Însă tragerea la răspundere a celor
vinovați este o reparație morală
pentru urmași și, mai mult decât atât,
are o componentă pedagogică importantă pentru generațiile de astăzi și
cele viitoare.

105

Comunismul în postcomunism. Nostalgii şi nostalgici

VARIA

La guerre en héritage
(The Lasting Legacy of World War I)
Adelina-Maria BOCANCEA
Abstract: The impact of the First World War goes far beyond those directly
involved in the conflict and leaves its mark on the generations to come. In his
book Quelle histoire. Un récit de filiation (1914-2014), the French historian
Stéphane Audoin-Rouzeau looks back at his own family lineage in order to tell
the story of the war the way that it was lived by (not so) ordinary people and
their relatives, during the conflict itself but also decades after the official end of
the confrontation. The essay thus analyses the heritage of the Great War, as it
stands out from the personal experiences recalled in the book : the difficult
transition from military to civilian life for the soldiers who survived, the lack of
dialogue and comprehension from those closest to them, the incapacity of
leaving the war behind and redefining one’s reasons to live ; the mourning of the
dead, but also of the society and life that the survivors will never find to be the
same ; the impact of the conflict on the generations that followed those who
directly took part in the armed confrontation.
Keywords: First World War, heritage, generations, conflict.

Introduction
Si la signature des armistices à
partir de l’automne 1918 marque le
début d’une fin officielle de la
confrontation armée, le retour à la
paix dans les pays impliqués, aussi
bien chez les vainqueurs que chez les
vaincus, ne s’est pas fait sans peine.
La mise en scène de l’arrivée des
soldats, empruntant le chemin en
sens inverse par rapport à 1914 laisse

croire à un retour à la normale qui, à
regarder de plus près, est loin de la
réalité. En effet, il serait plus légitime
de parler d’un long processus de
sortie du conflit, d’une transition
entre l’état de guerre vers la paix, la
reconstruction1. Quatre années ont
suffit pour enrayer villes et villages,
hommes et femmes, normes et
repères anciens, et leur substituer
l’empreinte de la mort, de l’incompréhension, de l’inhumain. L’onde de
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choc de la Grande Guerre s’étend
ainsi sur plusieurs générations: sa
violence ne s’oppère pas uniquement
sur le champ de bataille, mais bien
des années au-delà, quel que soit le
statut de ses récepteurs – victimes,
vainqueurs, fils de guerrier, épouse,
ami proche, parents.
Dans son récit de filiation2,
l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau
retrace le destin de sa famille, où la
guerre est tue mais transmise de père
en fils. Autant le conflit a été bruyant,
autant les souvenirs qui en découlent
se murent souvent dans le silence.
Tout comme le particulier reflète
souvent le général, cette histoire,
intime sans l’être, ne fait que
renvoyer l’image de ce qu’ont
traversé des millions de Français
durant le conflit et à la sortie de la
guerre. On découvre ainsi que le
deuil ne se limite pas à accepter la
disparition des proches, souvent en
l’absence même des corps perdus
quelque part dans le chaos du front;
le deuil s’applique en l’occurrence à
la vie aussi, car il s’agit de
reconstruire les revenants à qui la
guerre a tout pris: les années de
jeunesse, l’espoir, le corps, la place
qu’ils occupaient jadis au sein de la
société qui, elle non plus, n’est point
la même.
Comment se passealors le retour
des survivants et se rétablit la vie? A
quel point le dialogue a-t-il été
possible entre les anciens du front et
la population civile? Et quelle
mémoire, quel héritage le conflit
lègue-t-il aux générations d’après?
Pour tenter d’y répondre, nous allons
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tout d’abord nous pencher sur les
trois récits d’anciens combattants que
Stéphane Audoin-Rouzeau met en
lumière: trois grand-parents (dont un
par alliance) et tout autant de façons
de vivre l’expérience du conflit
mondial. Toujours à partir de ces
témoiganges précieux, nous allons
ensuite suivre la manière dont la
guerre, bien des années plus tard, ne
quitte pas ceux qui y ont pris part;
bien au contraire, elle façonne les
destins et se transmet de père en fils,
parfois sous la forme du déni, d’un
lourd silence, d’autres fois, comme
l’évidence du traumatisme dévoilé
enfin par le regard conscient de
l’historien.
Quelle(s) histoire(s)?
Le récit de filiation que rédige
Stéphane Audoin-Rouzeau s’étend
sur un siècle. Autant dire que
l’héritage de la Grande Guerre
s’immisce même de nos jours et
garde une place à part dans
l’immaginaire collectif. A travers son
livre, l’auteurne cherche pas à rendre
compte du conflit à grande échelle; il
descend son regard sur l’expérience
des petites gens, des soldats
ordinaires et de leurs héritiers. C’est
„l’Histoire dans l’homme”, dit-il, en
reprenant une phrase de l’écrivain
Georges Yvernaud. Et pour cause,
nous avons affaire à trois portraits
différents de combattants, trois
manières de vivre le temps de la
guerre et l’après-coup, trois destins
qui sont ceux de Max, Pierre et
Robert, mais qui auraient pu être, et
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l’ont sans doute été, ceux de tant
d’autres Français engagés dans le
conflit de 1914-1918.
Grand-père maternel de l’auteur et
âgé d’à peine 23 ans lorsque la guerre
se déclenche, Max se retrouve au
front, où sa connaissance des langues
étrangères lui garantira une place
privilégiée au sein de l’armée. Sur
tous points, le jeune homme est
pourtant quelqu’un de „banal”: un
soldat apprécié, mais sans doute trop
obéissant aux yeux de son petit-fils,
un combattant comme tant d’autres,
qui „pense comme les journaux”,
imbu de ses origines françaises et qui
nourrira toute sa vie la haine contre
les Allemands. Son portrait ressort à
travers une longue série de lettres
qu’il échange avec celle qui
deviendra par la suite son épouse,
Denise, devant laquelle il se met en
scène, il pose en soldat courageux,
viril, s’adonnant corps et âme à son
devoir envers la patrie. La mort est
bien présente, mais semble peu
l’effrayer ou, du moins, il s’en cache:
face aux attaques de l’ennemi le
temps s’arrête, mais la vie reprend de
plus belle et les soldats se mettent à
„rire, à chanter à tue-tête, pour que
nous ne l’entendions pas si elle [la
mort] nous veut”3. Cette perception
du danger et l’élan que les hommes
ressentent à la fin d’un échange de
feu, lorsqu’ils découvrent le bonheur
dans le simple fait d’y avoir survécu,
est d’ailleurs une constante dans les
témoignages des anciens de la
gueurre, comme le montre ce
fragment d’une lettre d’un poilu: „Ce
n’est pas gai, mais la fournaise

éteinte, le ciel apaisé, les Titans
fatigués, le calme rétabli, la bonne
humeur reprend ses droits, chacun
sort de son trou, heureux de vivre, de
retrouver ses voisins, la vie reprend
plus active, on répare les dégâts, les
piquets broyés sont remplacés, les
plaisanteries recommencent. Les
Français sont admirables”4. Autre
constante encore, la haine de l’ennemi (et même des alliés), cultivée en
grande partie par la propagandequi
fait taire l’effort surhumain de la
guerre sous l’image grandieuse du
soldat français, dont les raisons qui
l’entraînent au front dépasseraient de
loin le simple but de défendre le
territoire de sa patrie: sa mission tient
de l’ordre des idées, d’un héritage
culturel qu’il se doit de protéger au
prix de sa vie. De l’autre côté, les
Boches sont, aux yeux de Max, des
barbares, tandis que les Américains
n’ont que leur „beauté physique” à
offrir, faute d’autres „affinités”.
A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, sa disponibilité pour le
combat, son mépris des Allemands
restent les mêmes que 25 ans
auparavant. Dans ses lettres à Denise,
on a presque le sentiment que Max
n’est pas réellement retourné de la
guerre: dans l’attente d’une nouvelle
mobilisation il range sa vieille glace
de campagne, se rappelle les reflexes
du soldat qui sont désormais ancrés à
jamais en lui. Juin 1940, avec
l’avancée des Allemands, la famille
est obligée de fuir son village en
Normandie et Max organise le
départ, sans se rendre compte que la
guerre, lente et immobile autrefois,
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avait changé. Sous la pression du
temps et des attaques ennemies, il
éclate en sanglots – seule fois peutêtre où son masque de soldat
conforme tombe et laisse entendre la
peur, la faiblesse. Et dans le monde
d’enfant de Michelle, sa fille, c’est
sans doute moins le spectacle de la
guerre qui lui fait perdre pieds, mais
bien le désespoir de son père.
Autre personnage de ce récit
bouleversant, Pierre Bazin est né en
1896 et passera presque 8 ans sous
uniforme. Il est le grand-père de
l’épouse de Stéphane AudoinRouzeau et sa longue vie permettra à
l’historien de côtoyer le souvenir de
la guerre peut-être mieux qu’il ne l’a
fait avec sa propre lignée. Car à la
différence de Robert, par exemple,
Pierre parvient à parler de la
confrontation et revient même sur des
détails particulièrement saisissants:
les mariages entre hommes au front
ou encore, la pratique du suicide chez
les soldats, récit qui permet de
déchiffrer une œuvre d’Otto Dix où
l’on voit un combattant le pied nu et
le fusil dans la bouche. La guerre
reste intacte dans son souvenir bien
des décennies plus tard, mais elle
apparaît, au grand incovénient du
jeune Audoin-Rouzeau, comme un
temps flou, unitaire, qui ne peut être
saisi en années (il ne se rappelle pas
de dates exactes), mais qui est pris
dans les émotions, dans la violence
des événements, de l’Histoire plus
forte que l’homme qu’elle vient
écraser. Le seul à avoir été
physiquement blessé parmi les trois
combattants du livre, Pierre semble
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s’être pourtant remis du traumatisme
psychique, malgré une vie semée
d’épreuves (la mort de son frère et,
plus tard, de son fils à qui il avait
donné le même prénom - pratique
courante, d’ailleurs, chez ceux qui
avaient perdu un proche au front).
Mais sa main déformée par un obus
ne fait que rappeller que „c’est dans
le corps de ceux qui combattent que
se joue le combat lui-même”5.
Ce n’est pas le cas cependant de
Robert, le grand-père paternel de
l’historien qui, lui, ne se remettra
jamais du conflit et ne sera pas non
plus à même de mettre des mots sur
sa souffrance. Envoyé au front à
peine sorti des bancs de l’école, il
livre
néanmoins
un
récit
époustouflant du champ de bataille
où il frôle plusieurs fois la mort et est
saisi d’un sentiment qu’il se sent
incapable de définir, tellement cela
„ne se raisonne pas. C’est plus fort
que soi”6. Jeté dans la fournaise de la
confrontation, il restera marqué à
jamais par l’image des chevaux
morts, par le village fantôme que les
obus avaient détruit, par la boue et
l’odeur de cadavres qui l’entourent.
Une guerre se montrant d’emblée, à
Robert comme à tant d’autres,
inhumaine et insensée: „La réalité
dépasse notre imagination et cela me
paralyse d’écrire. Aussi je laisse toute
cette histoire que je vous dirai, s’il
m’est jamais permis de revenir au
monde”7. Sauf que ce que ces soldats
ne réalisent peut-être pas encore,
c’est que cette expérience de la mort
marquera à jamais une rupture entre
la vie d’avant et celle qui succédera à
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la guerre. Dorénavant, il n’y a point
de retour en arrière.
L’après-1918
Le temps de la guerre en est un
exceptionnel par excellence. Le
conflit ne fait pas de distinction de
statut, de richesse ou d’âge: il
n’épargne personne. Dans l’existance
de tous les jours, en période de paix,
chacun suit le cours de sa propre vie,
ses ambitions et ses projets. Mais le
temps de guerre en est un unitaire. Il
devient le même pour tous et destins
individuels se fondent sous le poids
écrasant de l’Histoire. De sorte que
retourner aux repères d’avant et sortir
du conflit s’avère être un long
processus de démobilisation à la fois
physique, effective et mentale,
psychologique.
D’abord, il s’agit de „faire passer
les belligérants de l’état de guerre à
l’état de paix, (...) réintégrer plusieurs
millions d’hommes dans des sociétés
dont ils redoutent qu’elles leur soient
devenues étrangères”8. En France,
cette démarche s’étendra sur une
durée de deux ans et fera revenir au
foyer quelque 5 millions d’anciens
combattants, à qui il fallaitdésormais
assurer un avenir à la hauteur de leur
sacrifice pour la patrie.
Ensuite, la démobilisation culturelle dont parle John Horne9 et qui,
elle, prendra encore plus d’années, un
temps auquel il est difficile cependant d’associer un début et, surtout,
une fin, car le changement qui doit
cette fois-ci s’oppérer tient plutôt au
mentalités, au rapport que l’on

entretient avec la guerre et ce, au
niveau de toute la population. Le
deuil, le besoin de comprendre la
raison d’un tel sacrifice, la quête de
boucs émissaires et la haine contre
l’ennemi seront tout autant d’enjeux
auxquels il faudra tenter de donner
une réponse dans les années suivant
la fin officielle de la confrontation.
Bien que l’armée française se
range du côté des vainqueurs, le prix
à payer s’avère d’emblée profondément lourd. Au fond, tout reste à
rebâtir: d’une part, les villes et
villages détruits par les bombardements, que l’on cherchera à refaire à
l’identique ou, au contraire, à qui l’on
essayera de donner un souffle
nouveau, en les modernisant. D’autre
part, la question se pose de réparer
les vivants: les familles des disparus,
certes, avec les veuves, les orphelins,
les parents restés sans héritiers; mais
aussi les anciens combattants à qui il
faut trouver un nouveau statut, dans
un monde qui ne semble pas à même
d’entendre et de comprendre leurs
blessures. „De retour dans leurs
foyers, les soldats démobilisés cherchent à se réintégrer à des sociétés
profondément traumatisées par le
conflit qui ne parviennent pas
toujours à leur faire la place qu’ils
espèrent: les anciens combattants
sont alors déçus dans leur espoir de
renouer avec l’avant-guerre, qu’ils
idéalisent comme une sorte d’âge
d’or, et dans celui d’être reconnus à
la mesure de leurs sacrifices”10. En
effet, rentrer chez soi après des
années d’absence comporte plusieurs
défis particulièrement durs à relever,
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aussi bien sur le plan matériel que
psychologique:
Dans une économie déstabilisée,
retrouver du travail quand on n’a pas
fait d’études ou que l’on a perdu le
savoir-faire d’avant-guerre rajoute à
la difficulté de réintégration à la vie
civile. Si le conflit a laissé un vide en
termes de main d’œuvre, puisque
beaucoup de jeunes sont morts au
combat, le problème pour les
survivants se pose de se réhabituer à
une routine, de se soumettre à une
hiérarchie qui n’a peut-être pas connu
l’expérience violente de la lutte ou
encore, de renoncer aux rêves
d’études supérieurs pour assumer un
travail rude, pénible. C’est le cas
également des grand-parents de
Stéphane Audoin-Rouzeau. Âgé de
23 ans lorsque la guerre éclate, Max
sera démobilisé en 1919, mais son
mariage avec Denise retardé pour
l’année 1921, faute sans doute d’une
situation financière convenable. La
vie de famille commence donc plus
tard, sur fonds d’incertitude,
d’instabilité. L’histoire de Robert est
plus parlante encore: passé des bancs
de l’école directement au front, le
jeune homme n’a pas d’études et il
est trop tard, à la fin du conflit, de se
mettre sur la voie de l’apprentisage.
Il accumulera ainsi différents boulots
qu’il n’arrivera pas à garder à long
terme, souvent renvoyé pour son
comportement envers ses supérieurs.
Son père, Eugène, lui servira de
soutien financier, mais certainement
pas de soutien moral: il lui reprochera
toute sa vie son incapacité de
subvenir à ses besoins, de se
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reprendre en mains et d’assumer le
rôle de chef de famille qui, en
attendant, est rempli par sa jeune
épouse, sans laquelle, aux yeux de
son père, „Robert Audoin ne
produirait rien”11.
L’échec professionnel ne fait
qu’entretenir la difficulté de rompre
avec la guerre et de se réinsérer en
tant que civil, car le travail est
définitoire pour l’identité d’un
individu. De sorte que, pour Robert,
la perspective de retourner sur le
champ de bataille en 1939 semble
être la seule manière de donner un
sens à sa vie, de légitimer son
existance aux yeux de ses proches
qui, un à un, sont incapables de
résonner avec son malheur: „tout se
passe comme si la mobilisation, la
drôle de guerre et le début des
opérations elles-mêmes lui avaient
permis de retrouver un statut”12.
L’homme fort autour duquel on avait
construit un véritable culte durant le
conflit, en l’érigeant en héros
national et sauveur de la patrie se
retrouve désormais „inutile” pour la
société, incapable de subvenir aux
besoins de ses proches et d’occuper
le rôle viril de chef de famille.
Si réintégrer la place qu’on
occupait jadis dans la société s’avère
presque impossiblepour ceux que la
guerre à atteint physiquement (les
fameuses
„gueules
cassées”),
l’histoire de Robert montre à quel
point ceux qui en sont sortis
indemnes n’en seront pas pour autant
épargnés. Mais à une époque où on
commence à peine à se soucier de
l’inconscient, de l’émotionnel, la
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prise en charge psychologique est
quasi inexistante; qui plus est, „les
troubles psychiques étaient mal
considérés en comparaison des
blessures physiques tenues pour plus
glorieuses”13, ce qui fait de l’ancien
combattant un être scindé: d’une part,
l’image du corps intacte, d’autre part,
un mal-être profond mais indicible.
Lors du mariage de Robert avec sa
première femme, il est célébré en
héros de la Grande Guerre, validé par
le regard fier de son beau-père pour
qui le jeune homme incarne virilité,
courage, stabilité. Mais la faiblesse
l’emportera sans doute et aux échecs
professionnels viendront s’ajouter un
divorce, la rupture avec le fils,
Philippe, et le mépris du père, qui ne
sera même pas présent aux
funérailles de son grand garçon,
lorsque Robert décèdera, emporté par
la maladie.
Une vingtaine d’années après le
cessez le feu, la menace de la guerre
vient à nouveau hanter l’Europe.
Trop jeunes encore pour y échapper,
nombreux des survivants du premier
conflit mondial retourneront au front,
ce qui sera un véritable coup dur du
destin. Prisonnier chez les Allemands
pendant quelques mois, Robert se
confie à sa famille et réalise alors à
quel point la guerre a impacté sa vie
et celle de tant de camarades qui,
comme lui, éprouvent „le regret de
leurs meilleures années perdues et
s’énervent à songer qu’il leur faut
encore prélever des jours et des mois
sur ce qui leur reste de temps à peu
près convenable”14. Bien au-delà de
cet emprisonnement provisoire, la

guerre l’a hélas tenu captif durant
toute son existance.
De père en fils
L’ouvrage de Stéphane AudoinRouzeau est avant tout une histoire
d’hommes, d’abord parce que la
guerre-même se construit autour du
masculin. C’est ainsi que le vécu des
femmes – mères, épouses ou filles est presque complètement absent du
récit de filiation que livre l’historien.
On est alors témoin de l’expérience
du vétéran pendant et après la guerre,
mais aussi de l’image particulière que
l’enfant, le garçon, se crée de la
confrontation, bien qu’il soit né dans
les années suivant le rétablissement
officiel de la paix. Selon Manon
Pignot, au sortir du conflit mondial,
les enfants deviennent les porteurs de
la mémoire de guerre, ainsi que du
deuil, qu’ils vivent directement en
tant qu’orphelins, ou qui leur est
légué par leur entourage, à travers
des gestes symboliques15. Le fils de
Pierre Bazin, par exemple, recevra le
prénom de son oncle mort sur le
champ de bataille et héritera
également de son destin tragique, car
sa vie aura été écourtée prématurément par la tuberculeuse. Mais le
portrait d’un autre enfant de la guerre
est encore plus saisissant et mérite
que l’on s’y penche afin de mieux
comprendre l’onde de choc qu’avaient répandu les quatre années de
confrontation. Il s’agit, bien sûr, de
Philippe Audoin-Rouzeau.
Si durant la guerre, l’enfant est
ciblé à son tour par un discours de
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mobilisation, le contact excessif avec
la violence risque de mener,pour
certains du moins, à un phénomène
de „saturation” par rapport à ce type
de messages16. Du haut de leur jeune
âge, les petits restés à l’arrière du
front éprouvent parfois de la lassitude
par rapport au conflit, à la responsabilité qu’il fait peser sur leurs
épaules, dans une atmosphère
d’incompréhension, d’injustice et de
chaos. Dans le cas de Philippe, né
quelques années après la signature de
la paix, on ne peut qu’émettre une
hypothèse similaire. La trace de
1914-1918 poursuit le fils de Robert
à chaque instant de sa vie: „le
premier et presque unique ami de son
père était mort au combat ; un ami de
son beau-père était resté invalide. (...)
Au lycée Rollin, où il effectua une
scolarité chaotique, les professeurs
étaient des survivants du grand
conflit; et le gardien lui-même, au
titre de gueule cassée, portait au
visage un des pires stigmates de la
Grande Guerre”17. Durant la période
du conflit, une littérature enfantine se
développe en France et ailleurs,
tandis que les jouets qui rappellent le
front se banalisent, de sorte que
même l’espace de l’imagination et du
jeu ne peuvent plus servir
d’échappatoire à la réalité de la
guerre. L’enfant de 14-18 aussi bien
que les générations nées après
baignent dans cet univers dans tous
les aspects de leur vie. Les dessins de
Philippe dans les années 1930
démontrent également à quel point la
guerre continue de vivre et de se
transmettre aux générations futures.
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Davantage encore, le conflit mondial
„s’insinuait dans ses lectures (à la fin
des années 1970, Philippe gardait un
souvenir prégnant de l’espiègle Liliet
de ses exploits supposés contre
l’envahisseur)”18. Venu au monde
dans un univers encore dominé par la
mort et par le deuil, le jeune garçon,
après y avoir été plongé à son insu,
aurait-il peut-être éprouvé un tropplein par rapport à la guerre, à la
violence? Cela justifierait en tout cas
son rejet de l’expérience de son père
et son engagement, plus tard, dans le
surréalisme.
Ce mouvement est d’ailleurs né
de la guerre et si l’on risque de
tomber dans un lieu commun en
l’affirmant, il n’en est pas moins
représentatif pour comprendre l’état
d’esprit d’une partie de la société au
sortir du premier conflit mondial. Les
grands noms du surréalisme avaient
pour la plupart été fortement
impactés par la violence du combat,
comme Paul Éluard, Louis Aragon,
ou encore André Breton, à qui
Philippe vouera un culte sans bornes
à partir des années 1950. Ce qu’ils
dénoncent, c’est un monde qui a
perdu tout son sens d’être. Car si au
début de la guerre on s’engage pour
qu’elle soit la „der des der”, dans une
ambition quasi messianique d’en
finir, une fois pour toutes, avec les
agressions entre nations, la réalité se
montre quelque peu décevante.
Autant d’efforts matériels mais,
surtout, humains n’ont pas mené à
l’idéal qui avait motivé la lutte. Du
côté des vaincus aussi bien que chez
les vainqueurs, les pertes sont lourdes
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à porter et la mort de tant d’innocents, insensée et insuportable. De
sorte que, à la signature de la paix, la
confiance au régime, aux anciennes
institutions et hiérarchies s’en
retrouve ébranlée. L’humain, fort de
sa raison, en a peut-être trop usé. Les
machines qu’il a créées n’ont point
servi le progrès, mais l’anéantissement de l’autre. L’art et l’esprit,
critique-t-on, n’ont fait, durant la
guerre, que se plier aux ordres venus
d’en haut, en poférant un discours de
propagande, sourd aux véritables
souffrances de l’homme. Selon les
surréalistes, on assiste en somme à
une „faillite universelle d’une
civilisation qui se retourne contre
elle-même et se dévore”19.
De même, on pensait que „parler
de la guerre, fût-ce pour la maudire,
c’était encore lui faire de la réclame.
[Le] silence nous semblait un moyen
de rayer la guerre”20. Sur ce point
encore, Philippe rejoignera la forte
conviction des surréalistes et même
lorsqu’il se penchera sur la vie et
personnalité d’André Breton, ce sera
en minimisant son passage au front et
l’expérience chez les malades
mentaux - malades non pas en temps
de guerre, comme le souligne
Stéphane Audoin-Rouzeau, mais bien
à cause de la guerre. Sans pour autant
connaître le véritable vécu des
anciens combattants et en ignorant
également celui de son père, Philippe
se montre sans pitié face à ces
hommes qui se seraient, selon lui,
laissé enivrés par la victoire, par une
quelconque fierté du martyr, en
adoptant naïvement une idéologie qui

les a menés à leur perte. La rupture,
en l’occurrence, est inévitable; en
effet, pour nombreux des combattants
de 1914-1918, il s’agissait de remplir
leur devoir envers la patrie, de
défendre avant tout leurs femmes et
enfants, leurs terres. A l’image de
cette lettre envoyée par une jeune
institutrice à son fiancé de l’époque,
enfin mobilisé, partir était „juste” et
la mission confiée aux soldats ne
laisse plus de place aux sentiments
personnels, car tout se confond dans
le bien collectif: „Moi j’aurais voulu
te garder encore bien longtemps près
de moi mais (...) maintenant,
lorsqu’on parlera de toi, je pourrai
soutenir le regard en disant : il est làbas lui aussi”21. S’ils croyaient ou
non à la propagande, si, comme Max,
ils assumaient automatiquement leur
rôle de soldat fort sauveur de la
nation ou, au contraire, laissaient
montrer leur faiblesse, cela importe
moins. Pour les surréalistes, ils
avaient été trompés. Mais ce que
Philippe et les autres adeptes du
mouvement n’avaient pas compris,
c’est que les survivants „n’avaient
plus que la dérisoire fierté de ces
marques visibles de leur courage
d’autrefois pour trouver la force de
vivre encore un peu”22.
Conclusions
A la fin des quatre années de
guerre commence donc un long
processus de transition vers la paix,
avec démobilisation des soldats, mais
aussi de toute une population
fortement imprégnée par la violence,
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par l’esprit d’attaque, la haine contre
l’ennemi, le besoin de revanche. Si
des milliers de soldats gardent les
traces physiques du conflit, à l’image
de Pierre Bazin, polyblessé, et de tant
d’autres comme lui que l’on appelera
des „gueules cassées”, ils sont tout
aussi nombreux à en avoir été
bouleversés psychologiquement. Bien
que la plupart du temps passés sous
silence, ces traumatismes ont changé à
jamais la vie de ceux qui comme Max
et surtout Robert n’ont pas su mettre
les mots sur leur profond mal-être. La
réintégration au sein de la société
civile, société à son tour fortement
changée par la guerre, s’est ainsi
avérée une tâche difficile pour ces
vétérans qui avaient tout laissé afin de
défendre leur patrie. Incapacité de
trouver ou garder un travail lorsqu’on
a perdu le sens de la routine, le savoirfaire ou que l’on se destinait plutôt à
des études supérieures; incapacité
d’assumer le rôle de chef de famille
après que l’on a été héros de la nation;
incompréhension et manque de
dialogue avec les proches qui, eux,
tentent de se reconstruire au plus vite,
en ignorant souvent les défis
qu’implique le retour du front pour
ces anciens combattants; difficulté de
rompre avec la guerre et retrouver
une nouvelle raison de vivre. Autant
d’enjeux qui se posent au sortir du
conflit où, au milieu des monuments
aux morts et des commémorations,
les survivants ont sans doute du mal à
trouver une place qui leur paraisse
légitime, la leur.
Dans un univers qui se rebâtit peu
à peu, les traces de 1914-1918 restent
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néanmoins profondément ancrées
dans l’imaginaire collectif. La guerre
aura des réverbérations sur les
générations à venir, à commencer par
les enfants nés dans les années
suivant la signature de la paix.
Comme Philippe, ils seront à jamais
liés à cette guerre qu’il n’ont pas vue
se faire, mais qui pourtant les entoure
à chaque coin de leur vie: au sein de
la famille et des proches qui, tous,
déplorent des morts ou des blessés au
champ de bataille; à l’école, où les
enseignants sont partis au front et où
l’on commémore le père de tel ou tel
élève décoré à sa place; dans la
littérature, le jeu, les dessins. Plus tard,
lorsque ces enfants auront grandi, la
guerre, la leur, ne sera parfois toujours
pas achevée. Après des années
impliqué dans le mouvement surréaliste, à essayer de tourner le dos au
conflit mondial qu’avait tant impacté
son père, les raisons de vivre de
Philippe tourneront court à la fin des
années 1960, avec les échecs succésifs
de mai ’68 à Paris, de la révolution
cubaine et du printemps de Prague. La
défaite sera alors définitive. Un
destin qui ressemble fortement à
celui de Robert, un autre combat
perdu, cette fois-ci non pas au champ
de bataille, mais dans l’univers des
idées et des barricades de Paris. Une
guerre que père et fils avaient cru
pouvoir fuir, mais qui les ratrappe
jusqu’à la fin, où les deux tenteront
d’échapper à la réalité par l’alcool et
seront remportés trop jeunes par la
maladie.
La mémoire de 1914-1918 se
transmet donc de génération en
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génération et ce, sous plusieurs
aspects. D’abord, le statut des
familles qui y ont perdu un proche et
qui les poursuivra désormais toute
leur vie: veuve, orphelin, mère ou
père d’un héros pour la patrie. Des
lieux de pèlerinage, des monuments
aux morts en passant par des cérémonies officielles de commémoration, tout est symboliquement mis
en place pour rappeler à la société
d’après, aux survivants qu’il faut être
à la hauteur du sacrifice fait par les
soldats. De même, les affaires
rapportées du champ de bataille, les
lettres échangées, les carnets des
poilus sont tout autant d’objets que
l’on garde en famille et qui racontent,
chacun, une histoire personnelle de la
guerre. Mais l’héritage se transmet
aussi parfois sans mots ni objets
concrets. La violence et le bruit des
obus couvre la voix de ceux qui y ont
participé. La guerre est passée sous
silence, mais son souvenir est cependant légué de père en fils, comme un
gène que l’on a fait passer à son insu.
Le déni, l’incompréhension, le mépris
ou encore, l’inconscience de ce qu’ont
pu vivre les soldats durant ces quatre
années sanglantes brisent les
relations, le dialogue.
Au final, sortir de la Grande
Guerre est par essence une longue
affaire de deuil. Un deuil qui n’est
pas seulement celui des proches vis-

à-vis des morts, mais aussi, et surtout
peut-être, celui des survivants et de
leurs familles. Deuil de leurs plus
belles années de jeunesse, de leurs
envies d’études, de leur couple
parfois, d’une vie meilleure qui leur
appartienne. Dans le cas de Robert, le
deuil du père jamais satifait par son
fils; le renoncement également du
fils, Philippe, à ses idéaux nés dans
l’après guerre et qui prennent fin
violemment avec les événements de
’68. Enfin, accepter et intégrer cette
rupture qui s’est installée entre père
et fils, cette „filiation interrompue”.
Cependant, c’est la troisème
génération qui osera briser le silence,
qui posera les questions qui font mal
et qui arrivera à entrevoir, à travers
les lettres, les récits, les non-dits et
les gestes, la véritable souffrance, le
déchirement provoqués par le conflit.
En
choisissant,
sans
doute
inconsciemment, de se pencher sur la
Grande Guerre dans sa carrière,
Stéphane
Audoin-Rouzeau
est
parvenu, avec le recul de l’historien,
à rétablir à son insu la filiation brisée
de sa lignée. L’héritage du conflit est
bien là, mais tranformé, réinventé. Si
1914-1918 a volé la vie à Robert et à
Philippe, le petit-fils a fait de la
guerre sa vie. Le deuil est alors peutêtre achevé et le moment serait
effectivement venu de s’en détacher
et lui dire „adieu”.
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The World Health Organization and the political
embroilment of wounded multilateralism
Alexis CHAPELAN
Abstract: In the spring of 2020, the decision by the Trump administration to
terminate its relationship with the WHO, in the midst of the more serious public
health crisis in more than a century, shocked the international community. This
controversial move shed a crude light on the global health watchdog’s intrinsic
vulnerabilities. The present article strives to map the apparition, the development
and the challenges faced by the global health governance paradigm embodied by
the World Health Organization. The working hypothesis of our paper rests upon
the idea that the field of public health has been central to the fashioning of the
liberal world order: as a result, it is important to understand the WHO’ mandate
goes beyond technocratic issues of disease prevention and containment. The
organization is a spawn of a much wider liberal humanistic project, which now
comes under intense fire. We will also strive to restore the diachronic dimension of
the corrosive dynamics undercutting the global health governance infrastructure,
from the North-South schism to the risk of public health “privatization” enacted
though governmental disengagement and overreliance on private actors.
Keywords: global governance, public health governance, crisis management,
globalization, Donald Trump, World Health Organization.

Introduction
In its July/August 2020 issue, the
leading foreign policy magazine
Foreign Affairs made an ominous
premonition: “When future historians
think of the moment that marked the
end of the liberal world order, they
may point to the spring of 20201”.
The impasse of the liberal world
order is mirrored in the crisis of its
institutions. One in particular is now
facing a predicament whose outcome
will prove critical in determining the
contours of the world we will inhabit
in the next decades.

In the grip of a walloping
pandemic outbreak that claimed more
than
500.000
lives,
wrecked
economies and still continues
unabated to sweep the world, the
World Health Organization – the
world’s chief health watchdog – is
now scrambling to come to terms
with its own internal crisis, of an
altogether different nature. At the
root of the crisis lies not, this time
around, an incontrollable pathogen or
some microbial havoc-wreaking
organism, but the world’s reigning
superpower, the United States, which
also happens to be the organization’s
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largest contributor. In mid-April,
Donald Trump launched an attack on
the WHO’s handling of the
pandemic, within the broader context
of his escalating anti-China rhetoric.
The president accused the UN agency
of “failing its basic duty” and being
complicit in China’s initial downplay
of the outbreak2. Quite significantly,
the Trump administration’s main line
of argument was the WHO’s
collusion with China: ”We fund it,
and they seem to be […] very Chinacentric, that’s a nice way of saying it,
they seem to err always on the side of
China […]. They called it wrong and
if you look back over the years, even,
they are very much…everything
seems to be very biased towards
China. That’s not right”3. The
decision to halt funding, which was
formally enacted a few days later, fits
the anti-China narrative that Trump is
championing since 2016, but also
aligns with the current administration’s wider wariness of
abstract concepts such as “global
governance” and “multilateralism”; it
mirrored a worldview in which international transactions are governed by
power play and zero-sum-games,
entrapping actors into a binary, ColdWar-like side-taking logic. A month
later, on the 19th of May, the USA
issued a stern ultimatum demanding
that the international body “commits
to major substantive improvements”
within the next 30 days, a stringently
narrow time lapse for enacting such a
comprehensive, yet vaguely define,
imperative4. Despite that, the WHO
declined any direct confrontation
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with the US. The World Health
Assembly, the governing body of the
organization, passed a resolution
pledging “to initiate, at the earliest
appropriate moment […] a stepwise
process of impartial, independent and
comprehensive evaluation” on the
“actions of WHO and their timelines
pertaining to the COVID-19
pandemic5”. However, only 11 days
after the pronouncement, the Trump
administration announced it would be
terminating its relationship with the
WHO and cutting off definitely the
institution from US cash, while not
making it immediately clear if that
meant legally withdrawing from the
agency6. The announcement came
alongside a salve of other measures
targeting China and Chinese individuals or companies, in a clear bid to
portray the WHO and Beijing as one
inimical bloc7. In early July 2020, the
US submitted its with drawal
notification to the United Nations and
informed the Congress of the move8.
It took less than three months
between Trump’s first expression of
skepticism, in mid-April, and the
format withdrawal notification in
early July. In the newfound febrility
of our pandemic-ridden world
politics, it may seem like a lot. But,
all things considered, the pace still
feels
rushed
and
impulsive,
especially in view of what is at stake:
a fruitful, half-century-old special
relationship that presided over and
oversaw the rise of global health
governance concepts as we know it.
Donald Trump’s controversial
decision to defund and, ultimately, to
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withdraw from the WHO crudely
exposed not only the worrying
fragility of the global health governance system, but also the gaping
chasms in the multilateral philosophy
upon which is premised our international order. Let us not be naïve:
multilateralism was, granted, more of
an ideal or a moral conception than
an effective institutional architecture
– in practice, superpowers and nation
states were still largely in charge of
policing the world and there was
always a lingering sense that the UN
may just be a toothless tiger. Still, the
ostentatious and much-publicized
commitment to furthering international cooperation through common
institutions and coordinated governance rather than brute force
shouldn’t be dismissed as mere
perfunctory lip service or opportunistic camouflage of imperialist
agendas. It effectively permeated our
geopolitical Zeitgeist and, even more
importantly, our philosophical ethos,
thus creating a dense web of
constraints, and critical opprobrium
that every country needed at least to
consider before attempting to juggernaut through international norms.
The hiatus between announced aims
and actual behavior can only be so
large before the public (and it would
be absurd to contend that there is no
public in international politics, and
brutal potestas is the only law of the
land – auctoritas and legitimacy are
as much vital currencies in global
politics as in national political
struggles) notices the rift and
penalizes the offender, which falls

into a trap of its own making. In a
cogent and striking essay, Albert O.
Hirschman asked a pertinent question
that sits uncomfortably with the
realist strand of thought that often
dominates international relationships:
is ideology a mask or a Nessus shirt9?
While, Hirschman contends, the
traditional political vocabulary often
chastised ideology as a “mask” under
which cowers a darker agenda, the
relationship between reality and
“illusion” is far more complex and
less univocal. The so-called mask
ends up subverting reality instead of
hiding and preserving it. It then
becomes a Nessus tunic, burning and
fusing into the flesh of he who dons
it, until taking it off becomes
impossible. This luminous metaphor
can be extended to the field of
international relations, where there is
an inherent tension between the need
for ruthless efficiency and the
yearning for guiding mythologies and
legitimizing
grand
narratives.
However wildly optimistic that may
sound, grand narrative can win the
battle. Multilateralism is – or at least
was, although it is too soon to
pronounce it dead yet – such a grand
narrative, a meaning-making mechanism that shaped how the
international community viewed
itself and provided an organizing
principle for the US-led, post-Cold
War world order. Though we
remember more acutely its failings –
the Crimean annexation, the grisly
Syrian quagmire – one can wonder
how many catastrophic military
interventions have been quietly,
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without fanfare, stopped in their
tracks in the last decades due to the
culture of restraint it fostered.
The birth of the WHO and the
liberal project in the XXth
century
In the international governance
ecosystem, the WHO played a
symbolic role that extended far
beyond mere technical management
of disease and health. Its genesis was
premised on a century of mounting
salience of hygiene and sanitary
issues. But previously the nationstate was the sole relevant arena of
such concerns, despite plagues and
pestilence exhibiting scant regard to
notions such as border sovereignty.
Furthermore, public health and
hygiene concerns were often articulated in the language of nationalism:
indeed, the crucial shift in the
perception of citizens’ bodies as
assets to be preserved and protected
came in the context of national
industrial and military rivalries. The
renewed interest in physical culture
towards the end of the 19th century is
best comprehended as an element of
the narrative of national rebirth, as
the fortitude of the “social body”
became a function of the ideology of
nationalism. In many respects, the
World Health Organization represented a radical departure from this
paradigm. In disembedding such a
crucial field of social existence from
the national matrix and transferring it
to the supranational level, the WHO
had a powerful mandate to enact
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what was the cornerstone of a
humanist liberal Weltanschauung:
nurturing new “global commons” –
such as health and well-being –
which are beyond narrow national
self-interests and demand collective,
coordinated action. The WHO was
construed as a testament to the
universality of a new positive
conception of human rights or, in
more concrete, actionable terms, to
the possibility of an authentically
post-national governance framework.
This liberal humanist political project
intersected managerial concerns
about better controlling risks in the
context of increased fluxes of goods
and people, and was propelled by the
unprecedented
development
of
medical technology which actually
made possible such large-scale
deployment of aid programs across
the globe. Thus, understanding the
political underpinnings of the WHO
demands a better understanding of
the complex historical processes that
shaped this institution.
As Charles Rosenberg has
astutely noted, “an epidemic has a
dramaturgic form10”. By this the
distinguished historian of medicine
meant that epidemics (and, more
generally, disease) are essentially
stories of resilience and survival,
through which communities enact
and reaffirm essential social values
and modes of understanding. As a
result, disease-fighting efforts are
inherently ideological, and are often
articulated within political processes.
As we have previously highlighted, it
was first nationalism which was
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successful in co-opting public health
concerns and weaving them into its
own unifying narrative. This process
of medicalization occurs simultaneously on two distinct planes:
symbolic and technocratic. On the
symbolic plane, public health issues
can be better understood and conceptualized within a “biopolitical”
framework. Building on Michel
Foucault11 and Ruth A. Miller12, we
define biopolitics as a political
interest in the life of the body and an
attempt by political instances to
achieve some sort of control over
biological phenomena such as
reproduction, disease or death.
Starting with the 19th century, it
becomes exceedingly obvious that
such a biopolitical frame can be
applied to analyze national citizenship, since in the modern NationState, the citizen is at least partially
conceived as a biological category,
organically connected to the “body of
the nation” by a host of quasi-somatic
interdependencies. The emergence of
the physicality of the citizen’s body
in the public sphere – as opposed to
the mere rationality and moral
qualities of the abstract, ideal, almost
ethereally “bodiless” citizen of the
1776 United States Declaration of
Independence
and
the
1789
Declaration of the Rights of Man and
of the Citizen – was a process that
was intertwined with the emergence
of national political spaces. With it
grew new domains of knowledge
(medicine, epidemiology, hygiene,
but also demographics or, more
sinisterly, eugenics) over which the

Nation-State quickly claimed ascendency. Individual bodies and their ills
were seen as a metaphor for the wellbeing and vitality of the less tangible
entity that was the nation. On a more
pragmatic level, the key locus of
elaboration of public health policy
was also, unsurprisingly, the State.
Indeed, rooting out epidemics and
other scourges was such a consensual
social project that it provided
unparalleled narrative and practical
opportunities for nation-building. A
testament to this is the fact that the
first drivers of the massification of
health concerns, notably through
compulsory vaccination programs,
were two institutions organically tied
to the Nation-State: the army and the
school.
But, as early as the last decades of
the 19th century, this paradigm was
challenged and a new transnational
institutional architecture grew in the
interstices of what was still perceived
as a sovereign prerogative. The emergence of a truly global health governance paradigm was, nonetheless, a
slow and arduous process, driven by
three
interwoven
overarching
rationales: human rights, security and
economics13.
Historically, protecting trade and
securing international routes drove
early health governance efforts,
especially in the context of the
colossal wealth being extracted by
Western powers from their colonial
dominions – which, incidentally,
were also hotbeds of tropical diseases
which were always at risk of being
unleashed onto the metropoles.

123

POLIS

According to Jeremy Youde, it was
such commercial worries who
inspired most of the impulses
towards international health cooperation in the period between the
late 19th century and the Second
World War: governments worked
together, and even agreed to cede
some of their powers, because they
did not want commerce grinding to a
halt14. This shaped the morphology of
the initial health governance
response, orienting the system towards a heavy focus on the
significant tropical diseases most
likely to hamper the flows of goods;
it also imparted a distinctive “defensive” character, with more quarantines and outbound disease “filters”
than direct eradication programs
targeting the underlying causes.
Thus, the downside of this approach
was that is sidelined local populations, especially if they were not
directly involved into productive
activities15. The first serious coordination effort at creating a system of
international health governance was
driven by the fight against the “big
three” (cholera, plague and yellow
fever), highly infectious diseases
whose spread mirrored international
trade routes. Six International
Sanitary Conferences were held
between 1851 and 1885, but without
producing much in the way of actual
coordinated action. The seventh such
event, hold in 1892 in Venice,
yielded however a more robust
agreement (which was greatly helped
by Robert Koch pioneering work on
the pathology of the Vibrio cholerae).

124

The
International
Sanitary
Convention (ISC), signed by
Germany, the Austro-Hungarian
Empire, France, Great Britain,
Belgium, Brazil, Spain, the United
States, Greece, Italy, Luxembourg,
Montenegro, the Netherlands, Persia,
Portugal, Romania, Russia, Serbia,
Switzerland and Egypt, set up a
series of mechanisms to limit the
spread of disease, some of which are
still in the arsenal of the WHO today.
These included:
a) notification and communication to the other countries whenever there is a proven outbreak (art 1:
“Each government shall immediately
notify the other governments of the
first appearance in its territory of
authentic cases of plague or
cholera.16”);
b) signaling and quarantining
infecting areas (art. 7: “when several
unimported cases of plague have
appeared or when the cholera cases
become localized, the area shall be
declared
contaminated17”)
and
vessels (with three thresholds:
infected, suspicious and uninfected,
as detailed in art. 2018);
c) harmonization/standardization
of medical procedures and disinfection measures;
d) medical inspections for ships
passing through the Suez Canal to
and from Mecca for the annual hajj
(thought to be potential vectors of
disease, as in these regions infectious
diseases were often endemic). It also
created a network of sanitary establishments in the area for this
purpose and enforced minimal
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hygiene standards for ships carrying
pilgrims (art. 98: “In addition to the
water-closets for the use of the crew,
the vessel shall be provided with
latrines […] in the proportion of at
least one latrine for every 100
persons embarked19” and art. 109:
“The competent authority shall not
permit the departure of a pilgrim ship
until he has ascertained that the
vessel has been put in a state of
perfect cleanliness and, if necessary,
disinfected; and that the vessel is in a
condition to undertake the voyage
without danger, that it is properly
equipped, arranged, and ventilated20”).
Though the ISC had a very
limited scope and failed to institute a
formalized, permanent control body,
it was a landmark achievement in
many respects. It was the first to have
actual enforcement mechanisms; it is
equally noteworthy to mention that it
was a truly global efforts, involving
sovereign extra-European powers
(such as Brazil, the US, Persia or
Egypt) and not just the traditional
“great powers”. It is also important to
highlight that the provisions of the
ISC were the most stringent
allowable under international law, as
not to hamper trade excessively and
unnecessarily21. It limited, as a result,
the discretionary power of NationStates in managing diseases, which
was a paradigm-changing first step
towards recognizing that there are
potentially higher instances than the
Nation-State in articulating the
common good.

In the following years, the first
two international health organizations
appeared: in 1902 the International
Sanitary Bureau (for the Americas)
and in 1907 the Office International
d’Hygiène Publique (for Europe).
Both had the aim of enforcing the
provisions of the ISC. Their budget
was often minuscule and their
mandate seriously restricted, but their
creation still established a milestone
for health governance: it was the first
time that national governments came
together to create supranational,
independent agencies for healthrelated purposes.
The First World War ushered in a
new era in the history of globalization and of global governance.
Created in 1919 with the aim of
stopping all future wars in their
tracks and further international
cooperation, the League of Nations
was an ambitious project which
articulated an explicit liberal philosophy aimed at supplanting the
Westphalian system. The League of
Nations was set in motion in a world
traumatized not only by four years of
deadly military conflict, but also by
the Spanish Flu pandemic which took
off tens of millions of lives
worldwide. As a result, health was
since the very beginning embedded
into the League of Nation’s mission:
in 1923 the League of Nations Health
Organization (LNHO) was created.
Its two agencies, one located in
Singapore (dealing with tropical
diseases) and the other Eastern
Europe (where it tackled mainly the
violent post-war outbreaks of typhus)
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were funded, contrary to other health
and relief organizations, not by
charitable funds but by national
governments’ budgets. These agencies provided expertise but also,
crucially, material aid to local authorities in the form of soap, medicines,
medical equipment, ambulances, etc.
In parallel, the International Sanitary
Convention framework was extended
to include other diseases and a
variety of new rules regarding mainly
the transitional movement of people,
such as pilgrims, migrants or
seasonal workers.
However, the most important new
development occurred in the postwar
era. A paradigm-changing shift
occurred with the emergence of the
World Health Organization, which
precipitated the fall of what David
Fiddler called the “classical regime22”.
From the late 19th century to the late
1940s, the international health
governance regime was mainly
concerned with mitigating the spread
of “exotic” diseases and organizing
local responses in those peripheric
disease-prone regions to lessen the
burden on North America and Europe.
Even if this concern proved fertile, it
ensured only a patchwork coverage
and didn’t provide the robust, stable
institutional infrastructure required
for the task (for example the League
of Nations’ Epidemic Commission
created to combat typhus in Eastern
Europe lasted only a few years). A
new model was needed.
As the World War II drew to a
close, leaving behind an even bleaker
picture of political, economic and,

126

most importantly, moral wreckage,
an emboldened sense of urgency
prompted the victors – divided as
they were – to set up a new
architecture for the new world order.
Among these were the United
Nations, which, like its predecessor
the League of Nations, integrated in
its framework a specialized agency
dedicated to nurturing global health:
the World Health Organization.
Created in 1948, the new World
Health Organization was the product
of the liberal project which was
coming into focus into the post-war
era. It comprised 55 member states
(now 193) who all participated in the
World Health Assembly; it even
allowed a category of associated
membership open to territories
“which are not responsible for the
conduct of their international affairs”
(i.e., colonial dominions); a new
member could be approved by a
simple majority of the existing
Member States. This simplified
membership application process–
eschewing the unanimity or the twothird supermajorities rule prevalent in
most international bodies – reflected
a belief that health cooperation ought
to be as inclusive as possible. The
World Health Assembly elects the
Executive Board made up of 32
officials designated by Member
States but which cease once
nominated to represent the interests
of their respective government. The
Secretariat tends to the everyday
technical and administrative matters
of the WHO, and is headed by a
Director General who is appointed by
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the General Assembly on the
nomination of the Board23. But the
break with the classical model was
not merely institutional: the focus
and scope of intervention was
significantly broadened to include,
apart from infectious diseases, the
altogether more diffuse and ideologically-laden notion of well-being.
The preamble of the WHO
Constitution put forth an inclusive
definition of health as a “state of
complete physical, mental and social
well-being and not merely the
absence of disease or infirmity24”.
Most importantly, it articulated the
“enjoyment of the highest attainable
standard of health” as a fundamental
human right and a responsibility of
political authorities towards populations25. As such, this broadened
conception of health allowed the
WHO to engage in issues pertaining
to “nutrition, housing, sanitation,
recreation, economic or working
conditions and other aspects of
environmental hygiene26”.
It would be myopic to consider
the WHO as a purely technical
biomedical agency. These goals
echoed a wider paradigm change,
visible in the network of cultural,
humanitarian or human rights institutions (from the Food and Agriculture
Organization to UNICEF) set up in
the aftermath of the war years. The
WHO was deeply embedded into the
burgeoning
liberal,
multilateral
project of these years. The broad
conception of health it promoted
acted as a flagship for a characteristically liberal concern for a

unifying, consensual causes in the
international arena. Improving health
was not only an essential step in
creating a prosperous, peaceful
world: the WHO statute reads, in
many respects, as a plea for a “global
citizenship”. This integrated view of
health as a human right was, of
course, congruent with political
developments within nation-states
(such as the Welfare States and, more
broadly, the rise of the concept of
social
citizenship27),
but
the
translation of such principle on the
international stage – with the
prospect of effectual cooperation
through dedicated agencies and
institutions – was a watershed
moment in liberal philosophy. The
WHO was among the new set of
tools that the liberal world order had
forged. In the following years, the
WHO became an essential actor in
the field known as global
governance. It furthered not only
pragmatic objectives – such as
vaccine programs, international
research initiatives or standardization
of medical procedures – but also
reiterated a message of unity and
cooperation infused with liberal
optimism. The apex was reached in
the early 1980, after a decade-long
campaign achieved the worldwide
eradication of one of the oldest and
deadliest pathogens known to man,
smallpox28. The 1970s saw large
health education campaigns, the
intensification of vaccination programs, the quasi-eradication of a
number of the so-called tropical
diseases that had tormented the last
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century and the creation of extensive
medical databases (such as the
essential medicine list); the WHO
also participated in the political
processes of the post-colonial world
– stringently in need of medical
technical assistance –, as an important conveyor belt between the
developing world and industrialized
Western powers.
A legitimacy crisis: failures of
health governance from HIV to
the Covid-19 epidemics
However, despite these resounding successes, the WHO was beset
by new challenges which shed a
much bleaker light on the failures and
limitations of the liberal health
governance paradigm. We will focus
on two such global emergencies
which saw the WHO become the
focus of robust criticism and
highlighted a series of dysfunctional
reflexes at the heart of the global
public health response. Even more
worryingly, they questioned the
triangular synergy that was the
beating heart of the liberal governance project: between national
governments, private actors (large
pharmaceutical laboratories responsible for innovation and research) and
transnational regulatory entities.
The AIDS epidemic ushered in
the first global reckoning with the
liberal health paradigm. Surfacing in
the early 1980, the HIV virus was
instantly political as it exposed and
exacerbated fault lines, first within
societies and ultimately – as it spread
around the world and dispropor-
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tionately hit developing countries –
between societies, countries and even
continents. AIDS fused into preexistent equations of inequality and
prejudice, as it disproportionately
ravaged invisibilized, marginalized
communities29. Now that the race for
a Covid-19 vaccine captivates all
minds and reactivates the epic of
science as humanity’s salvation, it is
sobering to hark back to the AIDS
moral debacle and understand that, as
Foreign Affairs put it in its April
2020 edition, finding a cure “is only
the first step30”. In the 1990s the
world had a cure for AIDS, and that
didn’t prevent millions from
succumbing to it. The world needs
global governance – that is, political
voluntarism and cooperation – to
think and act beyond narrow
domestic or private agendas. In the
1990s, by the time the Western
pharmaceutical establishment had
come up with efficient biomedical
tools to counter the disease, the most
stringent question was indeed how
and to whom such vital resources
will be delivered – and whether the
economic logic of profit on a highly
competitive market will ever be
reconciled with the moral core of
global solidarity embodied by the
United Nations and WHO. Global
trade rules in the 1990s required
developing countries – who were
bearing the brunt of the AIDS
infections and deaths – to begin
offering patents on medicine for the
first time. As a consequence, the
antiretroviral drugs were only
available from the original owner of
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the patent, and came with paralyzing
prices, ranging to up to 15 000
dollars per patient per year. The
results were catastrophic: in Africa,
only one in a thousand people living
with HIV in Africa had access to
AIDS treatment31. While in the West,
efficient medical solutions had
stripped the disease of its terrifying
lethal prognosis, in Africa it still
carried a death sentence. Despite the
WHO’s steady – and immensely
successful – action throughout the
1960s and 1970s, the rift between the
medical haves and have-nots had
never appeared greater. Harvard
economist Jeffrey Sachs, a WHO
advisor on macroeconomics and
health,
commented
for
The
Washington Post: "To me, it's as
though the Black Death were going
on in Europe in the 14th century, and
China were sitting on a cure and
saying: Why should we help?32”And
yet, the WHO appeared powerless to
restore an equilibrium. Bound by the
WTO’s Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS)
agreement, international public health
agencies
were
uncapable
to
juggernaut through the dense web of
economic
interests,
technical
constraints and geopolitical reticence.
The first worldwide conference on
the access to AIDS drugs opened in
1991 in Geneva, under the patronage
of the WHO. Its objective was
measured and limited: allow “a
certain flexibility in terms of pricing
[…] for developing countries” –
according to the draft proposed by
the WHO. It ended in 1993 in failure,

and many suggested that it had been
doomed the minute it began33.
Throughout the decade, as the global
death toll raised steadily, the patent
quagmire descended into a geostrategic row pitting developing
countries
against
large
drug
companies and some of the rich
nations where these companies were
based. Brazil and South Africa both
denied patent rights and as a result
were ceaselessly challenged by the
United States at the WTO. Developing countries who took action
faced lawsuits, sometimes dozens of
them, for violations of intellectual
property rights. The Office of the
United States Trade Representative
and the European Commission tried
to pressure South Africa, who had
then the largest HIV-infected
population in the world, to backtrack
on its Medicine Act, which allowed
cheaper importations of medicine
without the patent holders’ consent.
The US listed South Africa under its
trade law for possible trade sanctions
if it did not comply, and the situation
escalated into a matter of serious
diplomatic concern which saw
personalities like US vice-president
Al Gore or French president Jacques
Chirac raising the issue in bilateral
talks34. Eventually, in the early
2000s, a compromise was found with
the WTO which made a series of
adjustments to the TRIPS to allow
for a more flexible global flow of
essential medicine; fearing backlash,
pharmaceutical companies agreed to
budge too. The results were swift,
with prices for AIDS drugs dropping
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steeply and constantly over the next
decade, but the symbolic damage was
done.
A second upheaval further dented
the trust in the global health
governance architecture as it had
emerged after the WWII. It was
linked to yet another epidemic
outbreak, albeit of a less serious
nature this time: the 2009 swine flu
epidemic. But much like the AIDS
crisis and the current coronavirus
pandemic, it launched into the
international community a torpedo of
distrust, acrimony, conspiracy theories
and (geo)political resentment. In the
spring of 2009, an outbreak of
influenza erupted in central Mexico
and spread to the USA and worldwide. In June, the WHO declared it a
pandemic, but in the following
months the virus – which had a case
fatality rate roughly similar to the
typical influenza – progressively
abated. But the response to the virus
shed a bleak light on the deep
geopolitical and cultural ramification
of distrust: wealthy countries were
quick to blame the developing world
as a breeding ground for diseases and
clamp down on immigration, while
the global South trafficked heavily in
tropes of evil imperialist plots and
conspiracy theories. Indonesia, for
example, saw a particular virulent
backlash against the WHO and
foreign research units on its soil,
spearheaded by Siti Fadilah Supari,
the country’s Health Minister. The
storm had been brewing for some
time already: in 2007, the Indonesian
government learned that the WHO
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had been transferring influenza
samples provided by Indonesian
authorities to pharmaceutical companies and that one particular company
was using the samples to develop a
vaccine against the particular strain
of the virus circulating in the nation.
It therefore decided to withheld
sample from the WHO and negotiate
directly with the pharmaceutical
company
Baxter
International.
According to Indonesian authorities,
such action flowed from ethical
concern that the WHO was infeudated
to Big Pharma. Large drug
companies, so the narrative went,
were merely utilizing a submissive
WHO to gain cheap and easy access
to viral genomics. Rather, the country
decided to reclaim its “biological
sovereignty” and use the leverage
offered by its possession of rare
samples to strike a deal with the
pharmaceutical giant – effectively
selling the samples in return for
cheaper access to the vaccine35.
Supporters of the move sounded the
theme of the “imperialistic” WHO
exploiting developing countries and
argued Western medical establishment saw the global South as little
more than a large market outlet for its
products36. Critics contended that
strategically withholding pathogen
samples and turning them into
“bargaining chips” was a threat to
global health and an act of medical
egoism37. Indonesia was far from
alone: it was backed vocally by other
nations, all hailing from the “global
South”: Thailand, Brazil, India as
well as the Third World Network.
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The fault line was reminiscent of the
AIDS patents crisis in the previous
decade, with a North-South (or even
worse a West-“rest”) bitterness
hardening into a more entrenched
dichotomy. In 2009, against this
fraught context of mistrust, Indonesia
doubled down on the narrative of a
global struggle for (bio)power pitting
on the one hand the WHO, wealthy
Western powers and Big Pharma, and
on the other, in the role of the
underdog, emergent countries from
the global South. Such narrative
trafficked heavily in conspiracy
theories and paranoia: at the heart of
this symbolic offensive, the United
States Naval Medical Research Unit
Two, in Jakarta, which could collect
its own sample of local influenza.
During the negotiations about the
continued operations of the NAMRU
2, top health officials didn’t hesitate
to argue that the research center
could at any time be used to
manufacture and unleash biological
weapons. In 2010, the NAMRU2 was
closed and relocated to Pearl Harbor,
Hawaii – the US thus losing an
important public health “bridgehead”
in Asia and a symbol of its global
soft power reach. The WHO itself
didn’t emerged unscathed: the 2009
pandemic and the Indonesian row
shed light on the alleged collusion
between the WHO, rich industrialized countries and pharmaceutical companies. As swathes of
the public opinion (both in developing countries and industrialized
Western countries) saw in the 2009
outbreak a “hysteria” fanned up by

Big Pharma, the WHO came under
fire for declaring a pandemic to help
boost the sales of antiviral drugs and
vaccines. There were a host of
narrative about the epidemic, ranging
from a plot hatched by health
authorities and business interests to
an covert extermination enterprise.
Then, a joint investigation by the
BMJ and the Bureau of Investigative
Journalism
uncovered
potential
conflicts of interest within the WHO:
it emerged that it had included into
advisory boards experts who had
declarable financial and research ties
with pharmaceutical companies
producing antivirals and influenza
vaccines38. In the end, under mounting pressure, the WHO was
compelled to create a review committee who, despite defending the
agency’s response, acknowledged the
need for more transparency39.
The uncertain future of global
health governance
Crises often ignite questions of
“Whom do we trust”. The response
we collectively offer under duress
highlights not only pragmatic
imperatives, but sheds light on the
larger symbolic undertows at play.
The evolution of the health
governance creed and architecture is
remarkably telling: the “first
globalization” of the 19th century finde-siècle ushered in the first tentative
of jointly managing the risk of
incontrollable
disease
spread,
especially along key trade routes. But
the results illustrated the limitations
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and prejudices of the era. Such topdown, defensive strategy, with its
almost exclusive focus on infectious
exotic diseases, informed the
resolutely “minimalistic” approach
characteristic of the classical regime.
But a new paradigm in health
governance emerged in the post-WW
II era, alongside a different outlook
on international relationship and a
political project to transcend the
hitherto dominant Westphalian world
order. In this respect, the WHO ought
to be understand as a political initiative: albeit of a more focused and
specialized nature than the United
Nations or the European Economic
Community, it is nevertheless an
integral part of the same élan. The
largely successful campaign of the
1960s and 1970s cemented the
central position of the public health
agency in the global governance
ecosystem. Not only did it proved to
be one of the main forums for debate
and an effective purveyor of
technical
assistance,
it
also
articulated on the supranational level
one of the driving ideological forces
behind the reinvention of postwar
liberal democracies: the necessity to
redefine human rights in a more
fleshed-out, positive way, that
acknowledge not only Berlin’s
“negative liberties40” but also the
material contingencies of life. Health
and “well-being”, with all their
complex social determinants, were
embedded into a global definition of
citizenship. The doctrine of development was energetically championed
by the United States, who saw it as a
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formidable weapon in the “battle for
hearts and minds” of the Cold War.
President Henry Truman regarded it
as a quasi-messianic endeavor for the
new superpower: ”We must embark
on a bold new program for making
the benefits of our scientific advances
and industrial progress available for
the improvement and growth of
underdeveloped areas. More than half
the people of the world are living in
conditions approaching misery. Their
food is inadequate, they are victims
of disease. Their economic life is
primitive and stagnant. For the first
time in history humanity possesses
the knowledge and the skill to relieve
the suffering of these people The
United States is preeminent among
nations in the development of
industrial and scientific techniques.
The material resources we can afford
to use in the assistance of other
people are limited. But our imponderable resources in technical knowledge are constantly growing and are
inexhaustible41”.
The results in the following
decades were tangible, with the eradication or at least the containment of a
number of scourges: smallpox was
eradicated in 1979, plague outbreaks
were virtually eliminated, and
tropical diseases like malaria significantly receded. However, the 1990s
and 2000s revealed the cracks in the
liberal edifice – or, even more
alarmingly, the exhaustion of the
momentum of the liberal project in
itself. The WHO and international
aid organizations were for a decade
powerless bystanders in the AIDS
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crisis in the developing world. In the
mid-1990s, as the HIV virus
decimated Africa, the hiatus between
the geopolitical have and have-nots
was wider than it had ever been in
history. And while during earlier
decades the WHO – with its ample
vaccination campaigns in emergent
countries – had been a powerful
equalizer, this time it appeared
tangled into the business interests of
the large private laboratories who had
become the main driver of medical
innovation and on whose largesse
public health governance came to
depend. It suffered a series of
legitimacy crises, which affected its
outreach, especially in the global
South – as the Indonesian spat
proved it.
But the current crisis is unique,
even if it builds on two decades of
erosion of the global governance
doctrine. The AIDS and the 2009
influenza crisis highlighted the
schism between the “Western
complex” – of which the World
Health Organization, along other
international regulatory agencies, was
as an integral part – and the emergent
world. However, of these confrontations, no serious alternative visions
of global governance emerged. On
the contrary, such as during the AIDS
crisis, the demand was for the WHO
and other international organization
to better uphold their founding liberal
ideals. Nowadays, we witness the
first decoupling of the WHO from its
original political matrix: the Western
democratic liberal world. More
precisely, the Western world has split

over the course of action to adopt.
While the United States and the
Trump administration decided to
sever ties with the organization,
European
powers
vehemently
condemned the move and upheld
their commitments to the WHO42.
It is still unclear how the current
crisis will unfold and whether it will
resemble the previous ones. First of
all, it is not a given that the US
withdrawal will effectively take place
and be a durable, consequential event
– with candidate Joe Biden firmly
pledging to reverse the decision “on
day one” if elected in November43.
Withdrawal is, both in the WHO
statutes and in US law, a complex
and intricate process on which,
notwithstanding the presidential
impetus, the US Congress and courts
can have their bearing44. But if a new
Trump administration presses ahead,
then the fallout will likely be
significant. The wrong question to
ask is “Who needs whom more?” and
frame the withdrawal as an armwrestle match. Both the US and the
WHO will fare worse without each
other.
The
World
Health
Organization stands to lose more than
15% of its budget45. Such
recalibration of the financial means
of the organization would seriously
cripple many of the WHO’s crucial
global initiatives, such as polio
eradication, child nutrition, vaccine
distribution, and projects to combat
HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis. This loss of funds will also
impact the Covid-19 response,
especially in poorer areas that rely
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more on international aid to contain
the outbreak. Furthermore, a robust
international infrastructure and a
public health agency with a truly
global reach will be stringently
needed once a vaccine is available:
how will a crippled, financiallystarved WHO be able to marshal
what will undoubtedly be the largest,
most ambitious vaccination campaign
in recent history? But on the other
hand, the US also needs this seat at
the increasingly important table of
global health governance, a seat it is
thusly willingly giving up. It is
possible, indeed, that the void left by
the US will be filled by other contributors. China, for example, who is
now contributing less than 1% of the
organization’s budget46, has an ample
margin to improve its role within the
WHO, unchallenged by other major
powers (the UK and Germany, the
second and respectively third
governmental contributors to the
WHO, are no match for a more
assertive China). Sensing rightly that
the future of the agency has become
an international battleground, China
already pledged an additional 30
million dollars in April47 and hinted
at much larger prospects48, all the
while actively championing and
defending the WHO’s global
mission. Chinese Foreign Ministry
spokesman Geng Shuang praised the
agency’s response and declared that
the WHO was “actively fulfilling its
duties and upholding an objective,
scientific and impartial stance.49”
China’s state media stood staunchly
and vocally by the WHO, reaffirming
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Beijing’s commitment to the very
values the US apparently abandoned50. This should be a serious
cause of concern for the international
community. China now positions
itself as an ambassador of goodwill,
but has its own burgeoning vision of
public health and crisis management
– one that echoes its wider social
engineering project. The emphasis of
the Chinese model falls heavily on
surveillance and control (a concept
Chinese authorities had baptized
fangkong), through a highly technologized State apparatus. It already
started
exporting
surveillance
technology and, with it, its model of
extensive monitoring of individuals,
with little concern for data privacy or
civil liberties51. The harsh logic of the
fangkong is unsurprisingly at odds
with the liberal heritage of the WHO
and of the current health governance
architecture. But if liberal democracies willfully renounce their
leading role in health governance,
liberalism – a political construct that
does not exist in the ether of a
geopolitical vacuum, but through
actors that decide to actively defend
it and invest in it – will soon be
displaced by other ideological
engines. In the process, Washington
stands to lose large swathes of its soft
power. Internally too, Trump is
playing a dangerous game. Of course,
shifting the blame towards an distant,
technocratic international agency
may play well into his populist
narrative in the short run; but such
move means ceding global leadership
in health governance precisely at the
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moment when the American electorate considers infectious disease to be
a greater threat than terrorism, nuclear
weapons proliferation, immigration
or the rise of China52.
One common argument that is
currently gaining traction is that,
given how flawed and dysfunctional
the WHO proved to be, the United
States is better off rerouting
resources towards alternatives, such
as directly to countries, private
charities or private-public partnerships (such as the GAVI Alliance or
the Global Fund). But routing aid
through bilateral agreements does not
build a stable international governance system, it simply creates
potentially patronal ties. Likewise,
private initiatives, while necessary
and laudable, should also not be the
sole source of relief and the main
well of research. Jeremy Konyndyk,
Senior Research Fellow at the Center
for Global Development, pertinently
highlighted
how
an
intergovernmental organization such as the
WHO can reach further and deeper –
through its formalized relations with
top health official and national public
health departments – than a private
charity can ever dream of: “There are
many, many countries in the world
that lean on WHO as an extension of
their own health ministries. WHO is
inside the tent with the health
ministry in a way that no NGO will
ever be.53” The WHO, for all its
transparency shortcomings, is also
accountable in a way that most
private endeavors are not. Private
charities often lack formalized

processes of verification and control,
and don’t have inbuilt democratic
mechanisms that render decisionmaking transparent and predicable.
The WHO statute ensured a minimal
level of equity by giving each
member state a voice in the World
Health Assembly. What is more, the
fragmentation of the global health
authority between the myriad funds,
charities and NGO currently
activating in the field of humanitarian
relief would cripple a century-long
effort to rationalize the collective
response to disease. The privatization
of global health is a worrying trend
that is well underway. Already in
2011, Foreign Affairs purported that
the stream of public funding for the
WHO was running dry and private
interests were “calling the shots in
Geneva54”. Such statements, however
provocative they appeared, were
based on simple financial arithmetic:
in 1970, private contributions
constituted a quarter of the agency’s
budget, while by 2010, they swelled
up nearly 80 percent55. The
withdrawing of the US will
dramatically swing the pendulum
even more in this direction, possibly
so irremediably that the WHO will de
facto cease to be an intergovernmental organization and will
morph into a privately-funded
international research consortium. As
a testimony to that, the Bill and
Melinda Gates Foundation stands to
become the organization’s biggest
contributor, ahead of the UK,
Germany or Japan56. There is a leftwing ideological bent to demonize
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private interests as inherently corrupt
and scheming; it is important to shun
such horse blinders and acknowledge
the indispensable role that private
charities, large companies and even
concerned individuals play in the
field of humanitarian aid and public
health. But they should remain
auxiliary forces, not the main drivers
of the agenda. Private interests can be
deeply dysfunctional if nothing can
.

rein them in: memories of the AIDS
crisis in the 1990s serve as a
reminder of how difficult it is to coax
drug companies – which until then
were exemplary in their involvement
against other diseases with less
“commercial” potential such as
plague or leprosy – into undermining
their core business: capitalize on
innovation to make profit

Fig. 1 – Contributors to the WHO, 2018-2019 biennium. Source: https://www.npr.org/
sections/goatsandsoda/2020/06/05/869913174/how-will-the-u-s-and-who-fare-without-each-other?t=1594466461451
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Conclusions
The termination of the relationship of the US with the WHO
organization,
a
brusque
and
impulsive move in the midst of the
worst health crisis in a century,
appears as the culmination of a longbrewing crisis of global governance.
The postwar governance architecture
is showing glaring institutional and
ethical vulnerabilities. Global collaboration failed to prevent a deadly
pandemic, despite the repeated
warnings of experts. Medical guidelines and basic safety precautions are
neatly being folded into acrimonious
culture wars. Donald Trump has
transformed support for the WHO
and multilateral cooperation into
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Democrația Uniunii Europene în documente și practici
politice. Cazul Ungariei „iliberale”
(Democracy of the European Union in documents and political
practices. The case of „illiberal” Hungary)
Alexandru-Ionuț DRĂGULIN
Abstract: This article contains an analysis of the degradation of democracy in
Hungary from the perspective of European conceptions on the rule of law and
human rights. The case of Hungary, with Viktor Orbán as prime minister
between 1998-2002 and then since 2010, re-elected in the spring of 2018,
demonstrates how democracy is strictly reduced to the electoral component and
deprived of the vital tools for its functioning, the result being to the detriment of
society. The existence of a political majority without being balanced by the rule
of law, the circumvention of civil rights and freedoms have made the Hungarian
state a negative example for the European community. The reactions of the
institutions show the attempts to reach a political and legal mechanism for the
protection and guarantee of democratic values and practices, in the face of
threats from within the European Union. The adoption of documents
summarizing and criticizing Hungarian policy is a first step towards the creation
of a rapid European reaction system, based on the principles and values already
mentioned in the Maastricht, Amsterdam and Lisbon Treaties. The Commission's
conception, together with other reports by some MEPs, shows that the rule of
law and human rights are valid criteria for differentiating between formal and
consolidated democracy.
Keywords: illiberal democracy,
democracy, political consensus.

„Democrație
iliberală”
în
Ungaria. Antieuropenismul ca
strategie de politică internă
Evoluțiile politice din Ungaria,
după anul 2010, au fost îndelung
comentate în sfera publică și în
mediul academic. Sfera publică a
generat multe interpretări în cheie
faptică a derapajelor nedemocratice

authoritarianism,

Europeanization

of

din această țară, ignorându-se adesea
latura conceptuală care servește ca
termen de comparație între modelul
democrației funcționale (în care
forma și conținuturile se completează
reciproc) și aspectele empirice
constituite de deciziile și acțiunile cu
impact puternic asupra sistemului
instituțional și societății. Modificările
aduse Constituției, imixtiunea în
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autonomia mass-media și încălcarea
unor libertăți fundamentale ale
acesteia, schimbări aduse legilor
educației plasează cel puțin un semn
de întrebare în privința compatibilității dintre politica internă a
premierului Viktor Orbán și modelul
democratic al Uniunii Europene. La
fel de adevărat este, însă, că democrația europeană se lasă greu de
conceptualizat și încadrat într-un
pattern; partea pozitivă este că
drepturile omului, libertățile civile și
supremația legii se află constant pe
agenda publică a Uniunii, mai ales
după turnura evenimentelor din
Ungaria.
Abaterile premierului maghiar de
la „codul” comun de conduită politică au reprezentat semnalul de
alarmă pentru reprezentanții instituțiilor europene, în sensul reconsiderării importanței conservării modelului democratic. Șocul produs de
Ungaria a fost imediat amplificat de
reformele judiciare din Polonia, prin
care statul de drept este pus la
încercare și chiar eludat, conform
unor voci academice.
Regimul Viktor Orbán nu este
rezultatul exclusiv al conjuncturilor și
jocului politic. El are un fundament
doctrinar și ideatic contrar accepțiilor
unanime ale democrației în general,
și ale democrației liberale în particular. Unul dintre cei mai cunoscuți
biografi ai premierului maghiar, Paul
Lendvai, afirmă că acesta, deși inițial
a fost un susținător al drepturilor
omului și al libertăților civile ca
reprezentant al opoziției anticomuniste din preajma evenimentelor
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sfârșitului de an 1989, ulterior
convingerile sale au suferit o mutație
de 180 de grade, fapt ce explică
acțiunile sale controversate după anul
2010: „Însă și mai puțini observatori
ar fi crezut că, după cele două înfrângeri electorale succesive suferite
(2002 și 2006), tânărul politician
mânat de o voință de putere de
neînfrânt va reuși ca, datorită forței
personale extraordinare și marelui
său talent de tactician, să obțină, prin
două triumfuri epocale în alegeri,
2010 și 2014, o majoritate de două
treimi din locurile din Parlament.
Imediat după aceea, cu un mandat
clar de leadership social, Orbán și
adepții săi au ocupat toate pozițiile de
putere din stat, fără niciun fel de
considerație pentru principiile statului de drept și canonul de valori al
Uniunii Europene. După victoria din
primăvara anului 2010, el și-a asumat
ofensiv rolul conducător, nefiind
deloc pregătit să delege altora
deciziile”1.
Alegerile din primăvara lui 2018
l-au reconfirmat pe Viktor Orbán în
fruntea guvernului maghiar, întrucât
alianța dintre FIDESZ și KDNP
(Partidul Popular Creștin-Democrat)
a obținut 133 din cele 199 de locuri
din legislativ. Discursul agresiv la
adresa Uniunii Europene a fost
potențat de această victorie și a creat
premisele adâncirii faliei dintre
politica de centru a Uniunii și cea
radicalistă a Ungariei. Țările membre
se bucură de drepturi egale în interiorul organizației, fapt care atrage
după sine egalitatea în privința
respectării obligațiilor. Din acest
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punct de vedere, concepțiile și
deciziile premierului maghiar care
implică drepturile și libertățile civile
sunt cel puțin discutabile, dacă nu
chiar în antiteză cu spiritul și litera
legislației europene.
Asumarea rolului de unic reprezentant al voinței maselor a conferit
regimului Orbán o trăsătură evident
autoritar-mesianică. În fața planului
său de a schimba regimul politic
maghiar, de a deturna anumite componente democratice, societatea
civilă și partidele de opoziție nu au
avut succes decât parțial. Rămânea o
ultimă cale de răspuns instituțional la
sfidarea statului de drept și a
libertăților civile de către Orbán și
partidul său FIDESZ: aplicarea
procedurilor de sancționare prevăzute
în tratatele Uniunii Europene. Mai
precis, este vorba de activarea articolului 7 din Tratatul de la Lisabona,
care prevede suspendarea dreptului
de vot al țării în Consiliul Uniunii
Europene.
Chiar și la nivel declarativ,
modalitatea de raportare la drepturile
omului, a grupului de politicieni în
frunte cu Viktor Orbán, creează tensiuni la nivel european în dezbaterea
unor probleme comune cum este cea
a migrației scăpate de sub control.
Imediat după câștigarea alegerilor și
validarea rezultatelor, Orbán a oferit
o nouă mostră de populism etnocentric, avertizând oficialii europeni
că „lucrurile nu mai pot continua așa”
și că „nu ne înfruntăm cu Europa.
Vrem o Uniune Europeană de succes
şi puternică, dar pentru aceasta
trebuie ca toţi să putem spune ceea ce

ne deranjează”2. Discursul puterii
maghiare la adresa Uniunii este în
același context într-o notă de ambiguitate, datorită afirmațiilor purtătorului de cuvânt al Guvernului, Zoltan
Kovacs, care afirma că „Ungaria a
acţionat pentru a aborda cu realism
principalele probleme europene,
precum disputa referitoare la viitorul
Uniunii Europene”. Răspunzând unei
întrebări despre politica viitorului
guvern de la Budapesta faţă de UE,
Kovacs a declarat că, în 2015, ungurii
au fost martori la traversarea ţării lor
de către 400.000 de imigranţi şi au
fost conştienţi de faptul că, fără
măsurile ulterioare adoptate de
executivul ungar, acelaşi flux de
migranţi s-ar fi repetat „lună de lună,
an de an”3.
Opțiunea lui Orbán pentru o
politică provocatoare la adresa
celorlalte țări membre ale Uniunii
Europene nu este, după cum am
văzut, de dată recentă. Configurația
actuală a regimului politic din
Ungaria este rezultatul unui lanț de
acțiuni și decizii inițiat după 2010, în
care echilibrul dintre instituțiile
statului, supremația legii, separarea
intereselor publice de cele private au
fost sistematic viciate.
Cu o majoritate constituțională
lejeră, noul premier a decis să își
folosească poziția pentru a promova
o nouă Lege Fundamentală, așa cum
a fost redenumită Constituția
Ungariei. Chiar acest pas ar putea să
nu fie privit ca fiind unul controversat în Uniunea Europeană. Dar
absența consultărilor cu partidele de
opoziție și cu societatea civilă,

145

POLIS

precum și natura legilor adoptate sunt
aspectele ce au provocat îngrijorare
relativ la starea democrației ungare.
Conformația
regimului
s-a
schimbat simultan cu modificările
aduse Constituției în ritm accelerat.
Același Paul Lendvai menționează că
„în primele 19 luni de după învestirea
guvernului, Constituția a fost modificată în procedură de urgență fără
dezbateri, adesea la propunerea câte
unui singur deputat; cu 12 amendamente constituționale, au fost făcute
26 de modificări ale Constituției. La
mai puțin de o lună de la instaurarea
noului Parlament, majoritatea de
două treimi a decis poate cea mai
importantă schimbare, la propunerea
unui deputat, după o dezbatere de
numai 3 zile: clauza de salvgardare,
potrivit căreia pregătirea unei noi
Constituții trebuia să fie aprobată de
patru cincimi dintre deputați, a fost
desființată”4. Se deschidea astfel
calea către eludarea statului de drept
și a libertăților fundamentale ale
individului.
Deja la începutul anului 2011,
noua lege maghiară a mass-media
atrăgea atenția întregii Uniuni
Europene. Actul legislativ intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2011 reglementa
conținutul tuturor formelor de media
din Ungaria, crea un nou corp de
control asupra mass-media în care
orice editor de informații trebuia să
se înregistreze dacă dorea să își
continue activitatea. În acest mod
regimul politic avea practic dreptul
de cenzură asupra publicațiilor online
și tipărite, abuzul de putere și
caracterul nedemocratic fiind un fapt

146

împlinit. De asemenea, legea
impunea amenzi pentru cei care
publicau conținut „dezechilibrat” sau
„împotriva interesului public” și a
eliminat protecția legală împotriva
dezvăluirii surselor jurnaliștilor5.
Legea Fundamentală a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2012 și a fost
amendată de numeroase ori după
aceea. Al patrulea amendament, din
2013, a fost considerat în mod special
ca un atac la adresa statului de drept
și a drepturilor omului, cum de altfel
a stabilit și Comisia de la Veneția.
Acesta introducea prevederi care
afectau mecanismul checks-andbalances în societățile democratice.
Cel mai important, erau restricționate
puterile Curții Constituționale în
materie de taxe și buget, ca reacție
directă la respingerea de către Curte a
prevederilor constituționale ce permiteau taxarea retroactivă. Noua
Lege Fundamentală modifica vârsta
de pensionare pentru judecători, de la
70 la 62 de ani, măsură ce a fost
considerată o încercare de a numi noi
judecători agreați de administrația
aflată la putere. Statutul minorităților
și al cultelor religioase a fost de
asemenea modificat6. Aceste decizii
au periclitat democrația și au
restricționat independența instituțiilor, libertatea de exprimare și drepturile minorităților. Era instaurată
”democrația iliberală”, termen pe
care Viktor Orbán îl folosește cu
conotații pozitive în retorica sa către
cetățeni.
În Ungaria, poziția lui Orbán visà-vis de Uniunea Europeană a rămas
în cea mai mare parte necontestată.
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Insistența guvernului în restrângerea
libertății media a fost constantă: în
toamna anului 2014, atenția Europei
se îndrepta din nou către Ungaria,
deoarece o propunere a premierului
pentru taxarea serviciilor de Internet
a adus cetățenii în stradă pentru
prima dată de la accederea sa la
putere în 2010. Ca urmare, propunerea a fost abandonată și s-a creat
convingerea că influența și atribuțiile
discreționare ale lui Orbán își
aflaseră limitele7.
Pe lângă numeroasele acte de
frondă politică la adresa democrației
liberale, retorica lui Viktor Orbán
este departe de cea a unui lider care
promovează
valorile
Uniunii
Europene. El a afirmat în mod repetat
că scopul său este de a edifica o
„democrație iliberală” în Ungaria, un
stat competitiv pe plan internațional,
având însă fundamente naționaliste și
nerespectând în mod obligatoriu
regulile democrației reprezentative.
El citează Rusia, Turcia și China ca
exemple demne de urmat și adaugă
că „statutul de membru al Uniunii
Europene nu ne exclude dreptul de a
construi un nou stat iliberal cu baze
naționaliste”8.
Euroscepticismul extins către
radicalism este o parte importantă a
succesului lui Orbán. După anii
marcați de măsurile de austeritate,
publicul maghiar răspunde pozitiv la
mesajele extremiștilor de dreapta. Un
exemplu elocvent în această privință
este
Președintele
Parlamentului
maghiar, László Kövér, care compara
Uniunea Europeană cu Uniunea
Sovietică și lansa un apel către

Bruxelles de a nu mai dicta țării sale
modul în care „își administrează
afacerile interne”9.
Trecerea la un nou context odată
cu pandemia COVID-19 a demonstrat atitudinea imuabilă a premierului maghiar, cu toate demersurile instituțiilor europene. „Închiderea” politică, autohtonismul și
insistența de a aborda probleme de
nivel unional în manieră personală
sunt constante în regimul Orbán.
Legislația
adoptată
pentru
combaterea răspândirii COVID-19 și
limitarea libertății mass-media sunt
exemple relevante pentru a demonstra că între Uniunea Europeană
și Ungaria lui Orbán este o falie de
netrecut, dacă sunt luate în considerare valorile în numele cărora
acționează fiecare parte. Este o
ocazie excelentă, pentru premierul
maghiar, de a-și crește influența
politică și autoritatea pe plan intern,
ca garanție a menținerii sprijinului de
masă ridicat. Paradoxal, restrângerea
drepturilor și libertăților societății îi
aduc lui Orbán și mai multă
popularitate, acest lucru demonstrând
că, democrația politică din Uniunea
Europeană, prin negocieri între țările
membre, este preferată în locul
sancțiunilor dictate de Parlament,
Comisie sau Consiliu. O altă explicație ar putea fi cultura politică a
societății
maghiare,
alimentată
permanent de convingeri naționaliste
duse la extrem și de temerile că o
adeziune la modelul democratic
european ar duce la destructurarea
individualității
culturale
și
lingvistice.
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Eludarea regulilor democratice a
ieșit la iveală și mai mult într-o
situație de criză pe mai multe planuri,
generată de pandemia COVID-19. A
fost momentul perfect pentru
consolidarea regimului Orbán, prin
politici izolaționiste adoptate fără a
face apel la dezbateri parlamentare
aprofundate. Dominația executivului
în fața puterii legislative, de altfel o
caracteristică a mandatelor de
premier ale lui Viktor Orbán, a ajuns
într-un punct de vârf prin impunerea
decretelor-lege privind coronavirusul.
A fost ocazia, pentru șeful
Guvernului, de a concentra maximum de putere în atribuțiile sale. Cu
toate acestea, reacțiile majorității
sociale au fost de acceptare, pentru că
Uniunea Europeană nu dispune de
instrumente adecvate pentru cooperarea între țările membre în acest
context, cooperare care ar fi avut ca
efect, cel mai probabil, o diluare a
iliberalismului în fața necesității de a
expune țara presiunilor externe.
În după amiaza zilei de 30 martie
2020, Parlamentul maghiar a adoptat,
fără un control legislativ riguros,
legea acare îi conferea premierului
Orbán atribuții executive fără
precedent, cu atât mai mult cu cât
permitea Guvernului să conducă prin
decrete-lege pe perioadă nedeterminată. Guvernul maghiar a declarat
starea de urgență pe 11 martie, dar
punerea în aplicare a unor măsuri
sanitare, economice și sociale
extraordinare împotriva coronavirusului prin decrete care expiră la
fiecare 15 zile a necesitat o prelungire aprobată de Parlament. Noua
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lege permitea guvernului să prelungească aceste prelungiri la nesfârșit
sau cel puțin până când Parlamentul
decidea să revoce această autorizație
înainte ca starea de urgență să fie
declarată de către guvernul însuși.
În martie 2020, abordarea
guvernului ungar față de Covid-19 a
trecut prin patru etape diferite.
Începând cu 4 martie, când au fost
observate primele cazuri de Covid-19
în Ungaria, prima reacție la nivelul
comunicării publice a fost un amestec
de negare blândă („Covid-19 arată ca
o gripă sezonieră”) și găsirea unui țap
ispășitor extern. Întrucât majoritatea
primelor teste pozitive au privit
cetățenii străini și, în special, studenții iranieni la medicină de la
Universitatea
Semmelweis
din
Budapesta, comunicarea oficială a
dat vina pe „virusul străin” și a
stabilit o legătură între „imigrația”
necontrolată și răspândirea noului
virus în Ungaria.
Această narațiune s-a prăbușit
săptămâna următoare, când a devenit
clar că, din cauza testelor slabe
calitativ, cazurile înregistrate oficial
erau doar o fracțiune din totalul
noilor infecții. Mai mult, noii pacienți
erau acum cetățeni născuți în
Ungaria, fără antecedente migratorii,
care nu călătoriseră niciodată în
China sau Iran. De fapt, majoritatea
erau cetățeni obișnuiți care au început
să fie infectați de alți maghiari care
tocmai se întorseseră de la schi în
Austria sau erau repatriați din țările
Uniunii Europene.
În această a doua etapă, măsurile
de izolare au început să fie luate la
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nivel național, fără a pretinde că
impun blocarea și distanțarea socială.
La 11 martie, Orbán a emis starea de
urgență, care i-a permis să guverneze
prin decret timp de 15 zile, în
conformitate cu legea fundamentală
maghiară. Cu toate acestea, Orbán a
refuzat să ia măsuri restrictive severe
înainte de weekend-ul dramatic din
14-15 martie. El a afișat mai degrabă
subestimarea pandemiei, în același
stil ca președintele american Trump
și președintele brazilian Bolsonaro.
La 12 martie, Orbán a călătorit în
Moldova într-o vizită oficială
planificată anterior și și-a șocat
gazdele strângând mâinile aparent. A
doua zi a făcut o altă vizită la Belgrad
pentru a se întâlni cu președintele
sârb Vucic. Potrivit declarațiilor
oficiale, au discutat despre pandemie
și problema migrației. Unii au
speculat că Orbán a încercat să
contacteze companii străine pentru a
accelera achiziționarea de echipamente sanitare. Dar încă pe 13
martie, când cea mai mare parte a
Europei părea să accepte ideea unei
„blocări” a activităților publice
pentru a preveni răspândirea globală
a virusului, Orbán s-a pronunțat
împotriva închiderii școlilor și a
serviciilor publice din Ungaria. El a
amenințat profesorii cu concediu fără
plată pentru restul anului școlar și a
avertizat părinții că elevii vor rata
acest an școlar în cazul suspendării
acestuia.
Cu toate acestea, „avocații”
Constituției au remarcat faptul că
guvernul ar fi putut ocoli problema
prin emiterea unui exemplar al

decretului trecut chiar înainte de
expirarea celui precedent. Obiectivul
lui Orbán era mult mai ambițios. El a
dorit să-și consolideze puterea și,
pentru a-și atinge obiectivul, a trebuit
să dea vina pe opoziție pentru că nu a
sprijinit guvernul în încercarea sa de
a rezolva criza COVID-19. La 23
martie, partidele de opoziție au reușit
să blocheze procedura urgentă de
aprobare a Legii de abilitare, însă au
obținut răgaz doar încă o săptămână,
în timp ce mass-media guvernamentale au denunțat poziția ca un act
de „infracțiune națională”.
La 30 martie, Parlamentul
maghiar a adoptat în cele din urmă
controversata lege de abilitare. Unii
analiști susțin că Orbán a deschis
calea către puterea sa personală
permanentă, la fel cum a făcut
președintele Putin cu ceva timp în
urmă. Din acest unghi, Legea de
abilitare poate fi privită ca un
potențial act lichidator al democrației
maghiare post-comuniste. Deocamdată, se pare că Viktor Orbán a
profitat de criza sanitară și economică pentru a reduce la minimum
șansele unei schimbări de sistem – fie
prin alegeri, fie printr-o lovitură de
stat internă. Potrivit sondajelor de
opinie, o majoritate covârșitoare a
populației maghiare susține strategia
guvernului cu privire la COVID-19 și
susține ideea că „vremurile excepționale” necesită luarea de măsuri
neconvenționale.
Efectele politice ale adoptării legii
s-au resimțit vizibil în perioada
aprilie-octombrie a anului 2020. În
primul rând, s-a observat o campanie
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intensă împotriva opoziției, Guvernul
susținând că întârzierea de 8 zile în
adoptarea documentului a făcut
foarte dificilă punerea în aplicare a
oricăror măsuri eficiente. Era de
așteptat ca guvernul să dea vina pe
comportamentul „non-constructiv” al
opoziției pentru toate problemele
viitoare, eșecuri care apar în timpul
pandemiei. În al doilea rând, atacurile
împotriva presei libere s-au intensificat. Presa liberă provoacă o frustrare
din ce în ce mai mare guvernului.
Întrucât oficialii se prezintă ca o
autoritate care gestionează situația în
mod responsabil, întrebările jurnaliștilor despre aspecte precum dispersia regională a cazurilor, numărul de
măști din spitale sau motivul pentru
care numărul de teste efectuate este
extrem de scăzut sunt chiar mai
incomode decât de obicei. Mai mult,
mass-media publică și alte trusturi
controlate de guvern etichetează în
mod regulat portalurile independente
de știri drept „fabrici de fake news”,
iar aceste atacuri s-au intensificat
recent. După adoptarea proiectului de
lege la 31 martie, Ungaria a asistat la
un nou val de atacuri împotriva presei
libere.
Orbán a reușit să transforme pandemia într-o armă politică împotriva
opoziției și împotriva publicațiilor
care au criticat gestionarea timpurie a
crizei COVID-19. Legea de abilitare
prevedea că oricine exprimă sau
răspândește declarații „cunoscute ca
fiind false sau declarații care
denaturează faptele adevărate” va fi
pedepsit cu închisoare între 1 și 5 ani
dacă este făcut „într-un mod capabil
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să împiedice sau să deraieze eficacitatea efortului de răspuns”. Desigur,
se consideră că doar mass-media
agreate de deținătorii puterii transmit
știri conforme cu realitatea, publicațiile cunoscute ca opozante guvernului fiind incriminate pentru
diseminarea de fake news.
Adunarea Națională a votat
ulterior, în iunie, în unanimitate
pentru a pune capăt puterilor radicale,
iar actul special de autorizare a fost
înlocuit pe 18 iunie cu o nouă
legislație. Conform noii legi, guvernul poate utiliza decretele ori de câte
ori se declară starea de urgență a
sănătății publice fără vot parlamentar.
Această decizie ajunge, în schimb, la
discreția principală a medicului-șef
maghiar, numit de Ministerul
Resurselor Umane.
Pe baza recomandării medicilor,
guvernul poate declara din nou starea
de urgență a sănătății publice prin
decret. În aceste condiții, distincția
dintre o stare de urgență și o stare de
normalitate este neclară10. Coaliția de
guvernare domină deja parlamentul –
o constantă în anii anteriori pandemiei. Noua categorie juridică a unei
stări de urgență de sănătate publică
reprezintă o amenințare pentru
democrația maghiară într-un mod
special. Cadrul juridic și politic
pentru soluționarea unei situații de
urgență stabilit la sfârșitul actului de
autorizare specială este fluid și
imprevizibil. Aceste instrumente,
bazate pe dominația sferei publice,
înseamnă că așa-numita revenire la
normalitate consolidează guvernul
iliberal.
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Legea specială de abilitare a avut
la baza justificărilor ideea că, până
când pericolul iminent al coronavirusului nu trece în Ungaria, nu este
necesară reunirea parlamentului
pentru decizii ulterioare. Legea adoptată la sfârșitul actului de autorizare
specială a creat noi anxietăți.
Opoziția și-a exprimat îngrijorarea cu
privire la faptul că starea de urgență a
sănătății publice ar putea fi utilizată
pentru alte abuzuri de putere. Acest
lucru se datorează faptului că nu
există o limită de timp explicită:
legislația prevede doar că, în funcție
de condițiile în care a fost invocată
inițial starea de urgență a sănătății
publice – deci starea pandemiei –
Guvernul își poate extinde autoritatea
fără votul Parlamentului. Refuzul
guvernului ungar de a stabili un
termen pentru revizuirea legii după
primele șase luni sugerează că ar
putea duce la abuzuri de putere.
Legea de abilitare a permis depășirea imediată a atribuțiilor guvernului: nu numai că i-a permis lui
Orbán să guverneze prin decret, ci a
adus și noi restricții cum ar fi
închisoarea pentru cei care nu au
urmat perioadele de carantină impuse
de stat, precum și pentru cei care au
publicat rapoarte considerate a fi
„știri false” sau perturbatoare ale
răspunsului guvernului la criză.
Legislația pune eficiența statului mai
presus de preocupările publice în
ceea ce privește securitatea colectivă,
încrederea și responsabilitatea.
Noua legislație rămâne vagă,
oferind guvernului puterea de a incita
frica și de a descuraja cetățenii și

jurnaliștii să vorbească11. Partea din
lege care vizează știrile ar putea
încuraja autocenzura, în special în
ceea ce privește limitarea răspunsului
la pandemie al guvernului. Mai mult,
legea privind abilitarea specială a
subliniat că starea de urgență a
sănătății publice ar spori puterea
guvernului împotriva persoanelor
care perturbă pacea. Conform legii,
orice activitate care „împiedică în
mod activ” măsurile statului de
combatere a pandemiei ar putea fi
penalizată ca perturbând ordinea
internă.
Răspunsul statului la efectele pandemiei a devenit dependent de
justificarea actului de autorizare
specială, ca și cum guvernul nu ar
avea deja suficientă putere juridică și
politică pentru a gestiona pandemia
fără să se pronunțe prin decret. După
votul din iunie, purtătorul de cuvânt
al guvernului, Zoltan Kovacs, a scris
pe Twitter că guvernul „menține
pregătirea epidemiologică” pentru a
declara din nou starea de urgență a
sănătății publice în viitor12, cum ar fi
în timpul unui al doilea val de
coronavirus. Această poziție a dezvăluit intenția continuă a guvernului de
a-și corela narațiunile pe baza
propriilor sale calcule politice. Cu
toate acestea, rămâne de văzut dacă
consensul societății pentru gestionarea autoritară a crizei de către
Guvernul Orbán va supraviețui în
lunile următoare, când este posibil ca
situația de urgență sanitară și criza
economică să se agraveze în Ungaria.
O altă practică utilizată recurent
de Guvernul Orbán este închiderea
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granițelor pentru străini. Încă de la
apariția primelor cazuri de COVID19 pe teritoriul Ungariei, Guvernul a
recurs la această măsură extremă,
fără a oferi justificări solide. Pe data
de 15 martie, premierul maghiar „a
anunțat într-un discurs ținut în fața
Parlamentului, că a luat decizia închiderii granițelor pentru toți cetățenii
străini. Măsurile vin ca o încercare de
a evita răspândirea noului coronavirus”13. A fost mai degrabă un
pretext din partea oficialităților,
deoarece contaminarea în masă era
deja un fapt împlinit.
La sfârșitul lunii august s-a decis,
din nou, închiderea granițelor pentru
toți cetățenii străini. De data aceasta,
s-a anunțat că excepțiile de la regulă
vor fi mult mai puține: „Cetățenii
maghiari pot scăpa de carantina de 14
zile doar dacă furnizează două teste
COVID negative. Excepție de la
regulă vor face convoaiele militare și
tranzitul umanitar, precum și călătoriile de afaceri sau diplomatice”14.
Și de această dată, motivațiile oferite
reflectă politica guvernamentală în
dezacord cu poziția celorlalte state
membre ale Uniunii Europene:
„Numărul infecțiilor a crescut, iar
majoritatea acestora provin din
străinătate. Restricțiile sunt necesare
pentru a permite ca anul școlar să
înceapă și pentru a proteja oamenii,
precum și economia”15. Este un
discurs ce reflectă, încă o dată,
abordarea pur naționalistă a crizei
generate de COVID-19. În fapt,
Viktor Orbán folosește contextul
pentru a-și consolida poziția antieuropeană. De asemenea, guvernul
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maghiar a admis excepții doar pentru
cei care vin din țările Grupului de la
Vișegrad.
Cu privire la cetățenii români, o
discuție telefonică între ministrul
român de externe, Bogdan Aurescu,
și omologul său maghiar, Péter
Szijjártó, a confirmat că tranzitul este
permis în continuare, cu anumite
condiții, iar restricțiile se aplică mai
ales celor care aleg Ungaria ca
destinație finală, aceștia urmând să
fie plasați în carantină. „În cadrul
discuţiei a fost obţinută confirmarea,
din partea ministrului Péter Szijjártó,
că tranzitul cetăţenilor români prin
Ungaria, respectiv accesul cetăţenilor
români - lucrători transfrontalieri nu
vor fi afectate. Astfel, conform oficialului ungar, tranzitarea teritoriului
Ungariei va fi permisă în continuare
în aceleaşi condiţii şi se va face prin
aceleaşi puncte de trecere ale
frontierei şi pe aceleaşi culoare
rutiere stabilite”16.
Comisarul
european
pentru
Justiţie, Didier Reynders, a anunţat
pe Twitter că a trimis o scrisoare
Guvernului Viktor Orbán pe tema
închiderii discriminatorii a granițelor,
reamintind „importanţa integrităţii
Spaţiului Schengen şi aplicării de
măsuri la frontiere în mod nediscriminatoriu pentru toţi cetăţenii şi
rezidenţii din UE”17. El a adăugat că
„orice măsuri care nu respectă acele
principii fundamentale ale dreptului
UE ar trebui retractate imediat”18.
Comisia Europeană a susținut un
punct de vedere identic. Pe 31 august
2020, președintele Comisiei, Ursula
von der Leyen, anunța că „nicio țară
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sau continent nu poate învinge
coronavirusul pe cont propriu”19, iar
la data de 4 septembrie s-a reacționat
explicit la măsurile Guvernului
maghiar: „Considerăm că niciunui
cetățean al UE nu ar trebui să i se
interzică intrarea într-un alt stat
membru. Acesta este motivul pentru
care propunem o abordare comună a
măsurilor de călătorie, pentru a oferi
europenilor mai multă stabilitate,
previzibilitate și claritate”20. Rămâne
de văzut cât de receptive vor fi țările
cu lideri „coronasceptici” precum
Viktor Orbán, la această abordare din
partea Uniunii.
Răspunsul instituțional
european: protejarea
democrației comunitare
Desigur că o astfel de evoluție a
evenimentelor nu putea trece
neobservată de Uniunea Europeană.
Unul dintre documentele relevante
pentru sistemul de reacție al Uniunii,
în fața unor astfel de amenințări
venite chiar din interiorul său, este
Tratatul de la Lisabona, ce aparține
dreptului primar. Statutul politicojuridic al acestei organizații s-a modificat odată cu intrarea în vigoare, la 1
decembrie 2009, a tratatului mai sus
menționat; de la această dată,
„Uniunea Europeană are personalitate juridică și a preluat competențele conferite anterior Comunității
Europene. (...) Prin urmare, dreptul
Uniunii a luat naștere prin acordul de
voință al statelor membre, care au
acceptat să renunțe la o parte din
suveranitatea lor și să se supună

deciziilor adoptate de instituțiile
supranaționale create de ele”21.
Sistemul instituțional european a
utilizat simultan două metode de
implementare a politicilor publice și
de adâncire a procesului de integrare:
metoda comunitară (supranațională)
și cea interguvernamentală. Utilizarea
cu prioritate a metodei comunitare a
generat însă controverse, unii decidenți politici afirmând că interesele
naționale ale fiecărui stat membru
sunt eclipsate total de strategia de
integrare. Bazată pe decizii care
implică utilizarea procedurii legislative ordinare, astfel cum este definită
aceasta în articolul 294 din Tratatul
privind
funcționarea
Uniunii
22
Europene , ea a jucat un rol-cheie în
dezvoltarea Uniunii așa cum a ajuns
în forma de astăzi. În 2007, „ca
urmare a respingerii Tratatului
Constituțional de la Nisa, Tratatul de
la Lisabona a fost etichetat ca o
revenire la metoda comunitară,
deoarece a extins această procedură
la toate domeniile politicilor publice
importante”23. Dar termenul de
„revenire” nu este adecvat pentru a
descrie jocul politic de la nivel
european din prezent. Mai degrabă,
cadrul legal sub care Tratatul de la
Lisabona a reîntărit aplicarea metodei
comunitare a contribuit la crearea
unui nou echilibru de putere între
instituțiile Uniunii. Fostul președinte
al Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, accentua importanța metodei comunitare, descriind-o ca fiind
inedită comparativ cu alte strategii,
statuând că „termenul în sens originar
evocă spiritul procesului de integrare
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europeană. Originile sale se regăsesc
în discursurile părinților fondatori și
în textele Tratatelor de la Paris și
Roma”24.
În sprijinul metodei comunitare
sunt mai multe argumente. În primul
rând Comisia, ca „gardian al tratatelor”, are drept exclusiv de inițiativă,
ceea ce îi furnizează monopolul în
demararea procedurilor legislative. În
plus, Comisia deține puterea de a
amenda și a modifica propunerile
legislative. Aceste competențe particulare au plasat instituția în poziția
unică și independentă de a identifica
interesele generale ale Uniunii în
avansarea procesului de integrare25.
În al doilea rând, „metoda comunitară este caracterizată de utilizarea
votului cu majoritate calificată în
Consiliu, lucru ce a adus implicații
pozitive în procesul decizional, din
următoarele motive: nu numai că
acest tip de vot se traduce printr-o
eficiență sporită și promovare a
culturii compromisului, dar contribuie cu o semnificație simbolică prin
abolirea dreptului de veto al statelornațiune membre”26.
În al treilea rând, metoda comunitară
conferă
Parlamentului
European o poziție centrală, adăugând, cel puțin teoretic, un plus de
reprezentativitate democrației la
nivelul întregii organizații continentale. Singura instituție europeană
aleasă în mod direct este compusă
din cetățeni ai Uniunii27. Puterile sale
au fost întărite încă o dată prin
prevederile Tratatului de la Lisabona,
oferindu-i drept de participare activă
și egală la procesul decizional și
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legislativ împreună cu Comisia și
Consiliul, conform articolului 29428.
De la rolul inițial de corp consultativ,
Parlamentul European a evoluat de-a
lungul timpului într-o instituție de
dezbatere asupra domeniilor importante de decizie în Uniune, iar acum
parlamentele naționale au o implicare
mai mare.
În al patrulea rând, metoda comunitară integrează pe deplin Curtea de
Justiție din Luxemburg ca autoritatea
judiciară cea mai înaltă a Uniunii,
învestită cu puterea de a salvgarda
interpretarea și aplicarea uniformă a
legii la nivelul întregii Uniuni. Acest
argument l-am utilizat în lucrare
pentru a descrie poziția dominantă a
Uniunii ca atare, în raport cu țările
membre, în impunerea sistemului său
legislativ și, implicit, a regimului
politic. Unele surse susțin că
instituția Curții de Justiție a contribuit
decisiv la avansarea procesului de
integrare europeană29. În egală
măsură, aceste cercetări afirmă că s-a
asigurat astfel o compatibilitate cu
normele constituționale și s-a asigurat
o aplicare efectivă și o întărire a
principiului supremației legii, „rule
of law”. Dreptul de inițiativă al
Comisiei, ca și rolul Curții se
regăsesc de la începutul până la
sfârșitul fiecărui proces decizional,
având ca țintă finală garantarea
coerenței diverselor interese politice.
Deși prezintă numeroase avantaje,
metoda comunitară este contestată de
anumite țări-membre, în special acolo
unde orientările naționaliste au
crescut în complexitate și intensitate.
Regimul lui Viktor Orbán din
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Ungaria, hegemonia Partidului Lege
și Justiție în Polonia sau propunerile
recente de reformare a sistemului
juridic în România sunt exemple în
sprijinul ideii că un echilibru instituțional adecvat al Uniunii trebuie
completat de armonizarea intereselor
naționale cu cele comunitare, astfel
încât procesul de integrare să decurgă
fluent.
Calitățile Tratatului în materie de
concretizare a direcțiilor democratice
în evoluția Uniunii Europene au fost
evidențiate în multe articole și studii.
Juan Mayoral notează în acest sens
că: „În acord cu scopul principal de
amplificare a legitimității democratice a Uniunii, în Preambul, pentru
prima dată în Tratate, Tratatul de la
Lisabona include prevederi explicite
ale principiilor democratice în Titlul
II. Articolul 10 al Tratatului Uniunii
Europene încorporează cele mai
importante afirmații asupra democrației, ce sunt completate de un
întreg set de noi prevederi, care
măresc puterea celor mai democratice
instituții. Aceste noi reforme întăresc
în principal rolul Parlamentului
European și al parlamentelor
naționale și furnizează cetățenilor
dreptul la inițiativă, cu intenția de a
crește legitimitatea democratică a
Uniunii Europene”30.
Reformarea
Parlamentului
European a atras atenția în mod
deosebit, pentru că această instituție
dobândește noi atribuții care îi
optimizează caracterul reprezentativ.
Rolul și importanța parlamentelor
naționale cresc în direcția unei mai
bune distribuții a mandatelor și a

colaborării dintre statele-membre.
Concret, Tratatul de la Lisabona
„conține prevederi care au drept scop
întărirea caracterului reprezentativ și
participativ al democrației: 1) Democrație reprezentativă, prin împuternicirea celor mai democratice instituții,
precum Parlamentul European și
parlamentele naționale, în controlul și
elaborarea actelor legislative ale
Uniunii; 2) Democrație directă/participativă prin instituirea unor noi
instrumente de participare socială,
cum sunt inițiativa cetățenească și
noile canale de comunicare a
structurilor politice cu societatea
civilă europeană”31.
În decursul timpului, parlamentele
naționale au constatat că o parte din
puterile legislative de care dispuneau
a fost realocată progresiv către
guverne, în special și din prisma
faptului că executivele dețin influența
și controlul asupra deciziilor
Consiliului Uniunii Europene. Prin
urmare, anumite țări-membre au
demarat un proces de reglementare a
inconvenientului la nivel național,
pentru a obține un control mai
eficient al parlamentelor respective
asupra procesului decizional al
Uniunii. Pentru a monitoriza legislația
și politicile publice europene, parlamentele naționale și-au crescut sfera
atribuțiilor în controlul legislativ, mai
ales în democrațiile de acest tip cum
sunt țările nordice sau Germania. De
altfel, toate țările-membre și-au creat
structuri pentru menținerea controlului democratic asupra afacerilor
europene și pentru a asigura
responsabilitatea politică în procesul
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decizional european. De asemenea,
noi legi au fost adoptate pentru
adaptarea procedurilor de scrutin la
nivelul parlamentelor naționale la
prevederile Tratatului de la Lisabona
și monitorizarea actului de guvernare
european.
Procesul de ratificare a Tratatului
a constituit o oportunitate pentru
negocierea și implementarea unor
prerogative sporite pentru parlamentele naționale, mai ales în țările
avansate din punct de vedere democratic. Unele dintre aceste puteri au
fost obținute prin cooperarea cu alte
instituții,
în
special
Curțile
Constituționale (spre exemplu, Curtea
Constituțională Federală Germană),
care au recunoscut necesitatea
creșterii puterii organismelor democratice naționale în raport cu sistemul
instituțional și politicile Uniunii
Europene.
Exemplificăm
aici
Parlamentul German, care a solicitat
autorizarea Guvernului pentru negocierea articolelor tratatului. Și alte
țări au modificat propriile legislații
pentru a fi în acord cu reformele
aduse de Tratatul de la Lisabona:
Austria, Estonia, Franța, Irlanda,
Spania, Suedia32.
Pe de altă parte, unii analiști
susțin că, în totalitatea sa, Tratatul nu
aduce schimbări semnificative și este
doar rezultatul cumulat al unor
reforme planificate și aplicate de-a
lungul timpului. Ei afirmă că
Uniunea nu și-a modificat radical
atributele politice și juridice, rămânând aceeași organizație, cu punctele
forte și dezavantajele deja cunoscute.
În 1999, Grainne de Burca opina că
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„sistemul instituțional de bază, creat
prin tratatele fundamentale anterioare, a rămas în esență același,
singura modificare majoră fiind
crearea Uniunii Europene în 1992,
împreună cu afectarea profundă a
echilibrului inter-instituțional stabilit
prin Tratatul din 1957”33. Devuyst
argumentează că „această diagnoză
rămâne validă. În fapt, se constată că
Tratatul de la Lisabona nu are un
caracter revoluționar în reformele
privind adoptarea legislației europene
și
implementarea
politicilor
publice”34.
Cu toate acestea, remarcăm cu
ușurință „codificarea principalelor
tendințe de schimbare instituțională
după intrarea în vigoare a Tratatului
aflat în discuție: întărește rolul
Parlamentului în materie de legislație, buget și supervizare a deciziilor
și, în particular, îi acordă rolul de colegislator alături de Consiliul
Uniunii; clarifică poziția Consiliului
de Miniștri ca fiind cea de actor decizional interguvernamental, lucrând
pe baza direcțiilor politice stabilite de
Consiliul European, acesta din urmă
fiind recunoscut, în final, ca instituție
a Uniunii”35. Cu alte cuvinte,
Parlamentul, împreună cu perechea
Consiliul de Miniștri – Consiliul
European, sunt principalii câștigători
instituționali ai reformelor aduse de
documentul în cauză.
Turnura antidemocratică din
Ungaria i-a luat prin surprindere pe
oficialii europeni. Din moment ce s-a
pornit de la premisa că Uniunea
Europeană este un spațiu în care principiile democrației sunt respectate și
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aplicate integral, nu mulți au luat în
calcul posibilitatea unor stagnări din
evoluția către un regim din ce în ce
mai orientat către comunitarism și
către eliminarea barierelor geopolitice și naționale. Din acest motiv,
opțiunea premierului maghiar de a se
abate de la corpul comun de valori și
principii expus în tratatele Uniunii,
mai întâi a șocat, iar apoi a provocat
indignare.
Faptul că UE respectă principiul
democrației reprezentative (cetățenii
săi sunt reprezentați direct la nivelul
Uniunii în Parlamentul European, în
timp ce statele membre sunt
reprezentate în Consiliul European și
în Consiliul Uniunii Europene) nu a
fost suficient pentru Viktor Orbán.
Acesta consideră că interesele
naționale sunt mai presus decât cele
ale întregii Uniuni, punând astfel la
îndoială egalitatea de drepturi și
obligații dintre țările membre. Dacă
un anumit stat din Uniune pretinde, la
un moment dat, că are un cuvânt în
plus de spus sau că interesele sale
sunt superioare celor ale restului
membrilor, încălcarea unui principiu
fundamental al democrației este un
fapt împlinit. Efectele negative se
propagă în lanț, pentru că abaterile la
nivelul unui guvern afectează și
celelalte țări, din moment ce
integrarea și interconectarea au atins
un nivel avansat.
Mijloacele individuale și instituționale prin care s-a încercat până
acum blocarea derapajului antidemocratic din Ungaria sunt, în principal,
trei: declarații de dezacord și îngrijorare ale personalului politic euro-

pean, proceduri de infringement ale
Comisiei și, în cele din urmă, activarea articolului 7 din Tratatul
Uniunii. Ultima soluție este cea mai
drastică, dar efectele sale asupra
calității democrației sunt imprevizibile.
Declarații de îngrijorare și
dezacord. În politică, în general, și la
nivelul UE în special, înainte de a se
ajunge la acțiuni propriu-zis se trece
prin etapa declarațiilor, a formulării
de teorii, axiome, considerații, păreri
personale din partea reprezentanților
instituțiilor decizionale. Cu toate că
respectivele luări de poziție ale
politicienilor nu pot avea consecințe
directe, ele identifică problema, o
aduc în atenția publicului și creează
presiune asupra factorilor implicați.
Ulterior urmează plasarea chestiunii
pe agenda publică a respectivelor
instituții. La nivelul UE, în principal
Parlamentul European și Comisia au
jucat un rol vizibil de la bun început.
Când legea mass-media a fost
introdusă în Ungaria, președintele
Comisiei José Manuel Barroso și
comisarul european pentru massmedia, Neelie Kroes s-au întâlnit cu
Viktor Orbán în ianuarie 2011 și au
discutat despre noile prevederi. În
anii următori, pe măsură ce amendamentele constituționale intrau în
vigoare, a crescut numărul de scrisori
adresate guvernului maghiar și
afirmațiile publice de condamnare a
direcției adoptate de Ungaria, din
partea vicepreședintelui Comisiei
pentru libertăți civile, justiție și
afaceri interne Viviane Reding, a
președintelui Barroso și a altor
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comisari a căror agendă publică era
tangentă cu problema respectivă.
Barroso a surprins opinia publică
atunci când a susținut, într-un discurs
adresat Parlamentului European, că
legile UE trebuie respectate în litera
și spiritul lor deopotrivă. Era pentru
prima dată când un reprezentant al
Comisiei accentua importanța spiritului legii. Parlamentul European,
deși nu a avut niciodată o poziție
comună asupra FIDESZ, a remis de-a
lungul timpului rapoarte și luări de
poziție. Prima rezoluție, cea asupra
legii mass-media ungare, a fost
adoptată la 10 martie 2011. În 2013,
după introducerea noii Constituții
maghiare, Parlamentul European a
reacționat printr-o rezoluție care
stabilea că puterea de la Budapesta
încălca valorile europene definite în
articolul 2 al Tratatului Uniunii. Acea
rezoluție se baza pe un raport al
europarlamentarului
Grupului
Verzilor, Rui Tavares, și propunea ca
Parlamentul, Consiliul Uniunii și
Comisia să supervizeze împreună
respectarea drepturilor fundamentale
în Ungaria, prin raportare la
prevederile articolului 2. Cu toate că
nu au fost parcurși toți pașii unui
asemenea demers de către Consiliu,
iar articolul 7 încă nu fusese activat,
era cea mai puternică demonstrație de
opoziție europeană la adresa naționalismului promovat de administrația
Orbán.
Procedurile de infringement. Legislația europeană oferă un instrument standard pentru Comisie, de
abordare concretă a legilor adoptate
de statele membre, când acestea intră
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în conflict cu dreptul comunitar,
aducând cazul în fața Curții de
Justiție
a
Uniunii
Europene.
Procedura cuprinde câteva faze în
decursul cărora discuții intense sunt
purtate pentru a se ajunge la o soluție
acceptabilă tuturor părților implicate.
Doar dacă eșuează aranjamentul
inițial, prin care statele membre au
oportunitatea de a explica sau de a
rezolva rapid problema, se demarează
procedura formală. În cazul în care
Curtea Europeană de Justiție
identifică o breșă în armonizarea cu
legislația comunitară, o sancțiune
pecuniară este decisă pentru țara
respectivă. Trei asemenea acțiuni au
fost întreprinse în cazul Ungariei,
după ce discuțiile dintre Comisie și
reprezentanții maghiari au eșuat, la
începutul anilor 2011 și 2012. Trei
probleme de ordin juridic au fost
abordate atunci. Mai întâi o eludare a
principiului independenței instituțiilor a fost găsită în noua lege a
Băncii Centrale, când executivul a
dobândit noi puteri asupra respectivei
instituții bancare, controlul politic
decurgând și din Constituția recent
adoptată atunci. A doua procedură de
infringement a fost declanșată când
oficialii de la Budapesta au decis
scăderea vârstei de pensionare a
judecătorilor, așa cum am precizat
anterior. Acea măsură, care viza 274
de judecători, a fost considerată un
atac asupra independenței justiției și
în același timp o sursă de discriminare pe criterii de vârstă. Ultima
procedură a vizat independența autorității guvernamentale de supervizare
a
protecției
datelor.
Agenția
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Națională de Protecție a Datelor
înlocuia precedentul Oficiu al
Comisarului pentru Protecția Datelor,
încheind mandatul respectivului
responsabil și lăsând atribuțiile de
reglementare în acest domeniu în
sarcina premierului maghiar și a
șefului statului. Independența instituțiilor de protejare a datelor este
inclusă, prevăzută în legislația
primară a Uniunii Europene36. Prin
intermediul
acestor
proceduri,
Comisia Europeană a determinat
administrația Orbán să modifice
legile în cazurile menționate, ținând
sub control abaterile de la cutumele și
standardele democrației Uniunii.
Activarea articolului 7 din
Tratatul Uniunii Europene. Articolul
respectiv prevede că „(1) La
propunerea motivată a unei treimi din
statele membre, a Parlamentului
European sau a Comisiei Europene și
cu
aprobarea
Parlamentului
European, Consiliul, hotărând cu o
majoritate de patru cincimi din
membrii săi, poate să constate
existența unui risc clar de încălcare
gravă a valorilor prevăzute la
articolul 2, de către un stat membru.
Înainte de a proceda la această
constatare, Consiliul audiază statul
membru în cauză și îi poate adresa
recomandări, hotărând după aceeași
procedură. Consiliul verifică cu
regularitate dacă motivele care au
condus la această constatare rămân
valabile”37. Când listăm opțiunile
Uniunii Europene de a influența calitatea democrației în țările membre,
articolul 7 este adeseori menționat pe
primul loc. „Opțiunea nucleară” ar
putea sugera, într-o accepție sumară,

că Uniunea Europeană dispune de o
putere considerabilă asupra politicii
interne a statelor sale; pe de altă
parte, marja largă de libertate de care
dispun guvernele ar putea anula o
bună parte din consecințele aplicării
procedurii de activare a articolului
mai sus citat. Teama de consecințe
poate fi astfel anulată prin acțiunile
pe care
le pot
întreprinde
eurodeputații, prin jocurile de opțiuni
de care dispun. După cum am
constatat anterior, în Parlamentul
European nu a existat niciodată un
consens deplin referitor la poziția
„iliberală” a Ungariei, dat fiind că
apartenența la o anumită grupare
politică transcende criteriul național.
Articolul 7 a fost încorporat în
legislația UE prin Tratatul de la
Amsterdam.
La
acea vreme,
extinderea spre Est era programată să
aibă loc într-un viitor apropiat, iar
vechile state membre au considerat
necesitatea instituirii unui mecanism
pentru a preveni eventuale derapaje
ale noilor membri. Prin urmare, au
introdus un instrument de intervenție
în situația în care consolidarea noilor
democrații postcomuniste nu avansa
atât de rapid pe cât se preconiza. În
prima fază, articolul 7 a fost definit
strict ca un mecanism de sancționare,
dar, după ascensiunea extremistului
de dreapta Heider în Austria și
perspectivele amenințătoare create
atunci, Tratatul de la Nisa a introdus
și dimensiunea preventivă. Procedura
preventivă poate fi activată în cazul
unui risc inevitabil de încălcare,
violare a valorilor menționate în
articolul 2. Pentru activarea mecanismului de sancționare, Consiliul
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UE trebuie să ajungă la un consens
unanim că riscul s-a materializat și că
o serioasă și persistentă contestare a
valorilor comune a fost identificată.
Ambele proceduri pot fi inițiate de
Comisie, Parlament sau o treime
dintre statele membre. Însă, în toate
cazurile, decizia de a activa articolul
7 este luată de Consiliul European,
care trebuie să fie de acord în unanimitate în procedura de sancționare și
cu 4 cincimi dintre membri în
procedura de prevenție. Statul
„incriminat” este exclus de la etapa
votului. Dacă se ajunge, în Consiliu,
la aplicarea de sancțiuni, decizia
trebuie validată de Parlamentul
European. Efectul punitiv constă în
„blocarea dreptului de vot în cadrul
Consiliului, pentru statul supus
anchetei”38. Întreg demersul privind
situația politică din Ungaria este
întemeiat pe două documente: Mai
întâi este vorba de „Raportul conținând recomandări adresate Comisiei
referitoare la crearea unui mecanism
al UE pentru democrație, statul de
drept și drepturile fundamentale”,
înaintat de europarlamentarul Sophia
in't Veld la data de 10.10.2016. Al
doilea document este raportul
întocmit de europarlamentarul Judith
Sargentini, privind o propunere prin
care invită Consiliul să stabilească, în
temeiul articolului 7 alineatul (1) din
Tratatul privind Uniunea Europeană,
existența unui risc clar de încălcare
gravă de către Ungaria a valorilor pe
care se întemeiază Uniunea.
„Raportul Veld” vine cu propunerea de instaurare la nivel european
a unui „mecanism al UE pentru
democrație, statul de drept și drep160

turile fundamentale”39. Argumentele
aduse în document și recomandările
formulate către Comisie sunt
redactate în lumina eforturilor
susținute în ultimii ani pentru
impunerea statului de drept ca normă
la nivelul întregii Uniuni, alături de
drepturile și libertățile cetățenilor.
Din punct de vedere instituțional, se
propune înlocuirea Mecanismului de
Cooperare și Verificare asociat
Bulgariei și României cu altul mai
extins, care să cuprindă toate țările și
toate sferele vieții publice în regimul
democratic european. Spre deosebire
de Mecanismul de Cooperare și
Verificare, care reprezintă o măsură
tranzitorie până când cele două țări
vor atinge nivelul cerut de Uniune
referitor la reforma judiciară, corupție
și criminalitate organizată, Raportul
Veld prevede crearea unui mecanism
cu caracter permanent, care să permită
în orice moment evaluarea standardelor democratice în întreaga
Uniune. Se preconizează că acesta nu
va avea doar rol punitiv, ci al cărui
scop principal să fie acela de a
intensifica cooperarea dintre statele
membre în vederea creșterii continue
a calității democrației, a consolidării
sale neîntrerupte atât la nivel
instituțional, cât și în sfera relațiilor
dintre cetățeni și personalul politic.
Acest document vine în întâmpinarea celor care, pe parcursul
timpului, au solicitat instituțiilor
Uniunii să acționeze ferm pentru
asigurarea unui climat democratic
atât în țările vestice cât și în țările excomuniste, între cele două categorii
existând încă decalaje semnificative.
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În același timp, documentul vine cu
propuneri concrete pentru atenuarea
decalajelor amintite, a disparităților
dintre țările membre în ceea ce
privește statul de drept și drepturile
fundamentale ale cetățeanului.
Acceptarea statului de drept ca
dimensiune intrinsecă a democrației,
după cum se afirmă în raport, nu mai
este suficientă și trebuie constatate
deficiențele existente pe acest palier,
trecându-se totodată la remedierea lor
pentru uniformizarea respectării
acestui standard în toate țările
membre ale Uniunii: „respectarea
statului de drept în Uniune este o
condiție necesară pentru protecția
drepturilor fundamentale, pentru
conformitatea cu toate drepturile și
obligațiile derivate din tratate și din
dreptul internațional, precum și
pentru recunoașterea și încrederea
reciprocă, constituind un factor
esențial pentru domenii de politică
precum piața internă, creșterea
economică și ocuparea forței de
muncă, combaterea discriminării,
incluziunea socială, cooperarea polițienească și judiciară, Spațiul
Schengen și politicile în materie de
azil și migrație”40.
Egalitatea în fața legii, între
cetățeni și între state constituie unul
din fundamentele democrației actuale,
argumentul puterii politice sau economice care ar avantaja unul din
actorii implicați fiind exclus.
Raportul precizează însă că, în
spiritul deplinei comuniuni și egalități în întreaga Uniune, interesele
naționale se subordonează celor ale
Uniunii, pe de o parte, iar pe de altă

parte, menținerea tradițiilor locale și
naționale este condiționată de
respectarea valorilor democratice și a
drepturilor minorităților etnice. În
același timp, deși Uniunea nu
funcționează încă în baza unui tratat
constituțional, legislația existentă în
prezent, care face obiectul dreptului
internațional public, se aplică în egală
măsură tuturor statelor membre,
indiferent de nivelul economic sau
politic: „Uniunea trebuie să respecte
egalitatea statelor membre în fața
tratatelor și întrucât respectarea
diversității culturale și a tradițiilor
naționale, în interiorul și între statele
membre, nu trebuie să împiedice un
nivel uniform ridicat de protecție a
democrației, a statului de drept și a
drepturilor fundamentale în întreaga
Uniune; întrucât principiul egalității
și al nediscriminării este un principiu
universal și reprezintă un pilon
comun al tuturor politicilor și
activităților Uniunii”41.
Importanța argumentului referitor
la valorile și principiile democrației
este reliefată și din perspectiva criteriilor de la Copenhaga, în baza cărora
se derulează procesul de aderare al
țărilor candidate, dar simultan se
atrage atenția că ele se impun a fi
respectate și în interiorul Uniunii:
„nerespectarea de către o țară candidată a standardelor, valorilor și
principiilor democratice stabilite conduce la amânarea aderării la Uniune
până la îndeplinirea completă a
cerințelor, însă nerespectarea de către
un stat membru sau o instituție a
Uniunii a acelorași standarde are, în
practică, consecințe reduse”42.
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Așadar se introduce argumentul
că valorile democratice au aceeași
pondere atât pentru țările care vor să
facă parte din Uniune, cât și pentru
cele care sunt deja membre. O
abordare superficială a setului de
principii aferent regimului democratic nu poate avea ca efect decât o
proliferare a tendințelor extremiste,
de segregare sau revendicare a autonomiei din partea unor comunități,
afectând astfel procesul de integrare.
Criteriul politic, axat pe respectarea
cutumelor democrației, dobândește în
acest context o nouă abordare prin
care se evidențiază aplicabilitatea
practică a conceptului de calitate a
democrației (existența unor standarde
ale democrației la nivel european).
Responsabilitatea politică în
procesul decizional (accountability)
este abordată în mod concis și
practic, cu accent pe anumite comportamente ale instituțiilor, pe care
autoarea raportului le consideră
inadecvate spiritului democratic.
Acțiunea colectivă a țărilor membre
pentru
respectarea
principiilor
democratice face parte integrantă din
cultura politică a Uniunii; în acest
sens, constrângerea exercitată asupra
țărilor în care se încalcă regulile
jocului democratic joacă un rol
deosebit, neprecizat însă la modul
direct: „în situația în care un stat
membru nu mai garantează respectarea democrației, a statului de drept
și a drepturilor fundamentale sau în
cazul unei încălcări a statului de
drept, Uniunea și statele sale membre
au datoria de a proteja integritatea și
aplicarea tratatelor, precum și
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drepturile tuturor în jurisdicțiile lor
respective”(...), iar „acțiunea UE
pentru a asigura respectarea de către
statele membre și instituții a valorilor
pe care se întemeiază și din care
decurg drepturile europenilor este o
condiție esențială pentru a aceștia să
ia parte la proiectul european”. Toate
aceste motive sunt expuse deoarece
s-a constatat că „unele guverne ale
statelor membre neagă faptul că
respectarea principiilor și valorilor
Uniunii este o obligație prevăzută de
tratate și că Uniunea are autoritatea
de a asigura îndeplinirea acesteia”43.
Pozițiile exprimate în Raportul
Veld” au avut continuitate pe linia
politică a Uniunii. În „Raportul
Sargentini”, conținând rezoluția ce
propunea activarea articolului 7(1)
pentru Ungaria, se specifică faptul că
„orice risc clar de încălcare gravă de
către un stat membru a valorilor
consacrate la articolul 2 din TUE nu
privește numai statele membre
individuale în care riscul se materializează, ci are un impact asupra
naturii înseși a Uniunii și asupra
drepturilor cetățenilor” și că „în
pofida solicitărilor repetate adresate
de Parlament autorităților ungare, de
a lua măsurile necesare pentru a
asigura că valorile Uniunii sunt
respectate pe deplin în Ungaria,
situația nu a fost abordată și persistă
numeroase motive de îngrijorare”44.
Raportul este un punct de pornire
pentru viitoare acțiuni ale Uniunii
Europene relative la relațiile dintre
democrație, statul de drept și
drepturile omului, având consecințe
politice evidente.
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În continuare, propunerea de
rezoluție descrie în detaliu contextele
în care autoritățile maghiare au
încălcat flagrant o serie de drepturi și
libertăți fundamentale, garantate de
Uniunea Europeană: independența
sistemului judiciar și a altor instituții,
confidențialitatea și protecția datelor,
libertatea de exprimare, libertatea
universitară, libertatea religioasă,
libertatea de asociere, dreptul la egalitatea de tratament, drepturile fundamentale ale migranților, ale solicitanților de azil și ale refugiaților.
La data de 17 mai 2017,
Parlamentul European a adoptat o
altă rezoluție prin care cerea:
„Activarea articolului 7(1). Deputații
cer comisiei pentru libertăți civile,
justiție și afaceri interne să redacteze
o rezoluție oficială ce va fi supusă la
vot în plen; Guvernul maghiar să
retragă legile împotriva azilanților și
organizațiilor neguvernamentale și să
ajungă la un acord cu autoritățile
americane, astfel încât Universitatea
Central Europeană să rămână în
Budapesta ca instituție liberă;
Comisia Europeană să monitorizeze
strict utilizarea fondurilor UE de
către guvernul maghiar, în special în
domeniile azilului și migrației, comunicării publice, educației, incluziunii
sociale”45.
Finalmente, în cazul Ungariei a
fost demarat procesul de activare a
articolului 7(1) TUE, la data de 12
septembrie 2018. Rezoluția cuprinsă
în Raportul Sargentini și-a îndeplinit
obiectivul, la nivel procedural european. Domeniile în care se considera
că Ungaria aplică politici neconforme

cu cele ale Uniunii Europene, erau în
număr mare: „funcționarea sistemului
constituțional și electoral; independența justiției și a altor instituții și
drepturile judecătorilor; corupția și
conflictele de interese; protecția
intimității și a datelor cu caracter
privat; libertatea de exprimare;
libertatea academică; libertatea religioasă; libertatea de asociere; dreptul
la tratament egal; drepturile persoanelor aparținând minorităților,
incluzând romii și evreii, și protecția
împotriva afirmațiilor discriminatorii
la adresa acestor minorități; drepturile fundamentale ale migranților,
solicitanților de azil și refugiaților;
drepturile economice și sociale.
În practică însă, aplicabilitatea
reală a acestui instrument rămâne
chestionabilă. Una dintre piedici este
interpretarea articolului 2, care spune
că „Uniunea se întemeiază pe valorile
respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului
de drept, precum și pe respectarea
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune
statelor membre într-o societate
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate
și egalitate între femei și bărbați”46.
Sunt enumerate concepte foarte largi
și, prin urmare, decizia finală în
Consiliu poate avea un cert caracter
politic. De asemenea, natura procesului decizional favorizează clar
instituția cu grad ridicat de politizare,
și anume Consiliul European. La
acest nivel, ținând cont de maniera de
interpretare a reprezentatului fiecărei
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țări și de lipsa de viziune comună
asupra a ceea ce înseamnă „democrație
europeană”, posibilitatea de activare a
articolului 7 este serios limitată.
Evoluția recentă demonstrează
însă că există preocupări pentru
crearea unui mecanism integrat
pentru protejarea și garantarea statului de drept, a drepturilor și
libertăților civile și a democrației atât
ca sumă de proceduri formale cât și
ca totalitate de idei, convingeri și
comportamente de masă.
Sumarizând expunerea de argumente în favoarea adoptării unei reale
culturi democratice în sfera politică și
cea socială, autoarea propune, concret, crearea unui mecanism cuprinzător al Uniunii pentru democrație,
statul de drept și drepturile fundamentale, care să includă toți actorii
relevanți.
Prin urmare, corelând toate
argumentele formulate de Raportul
Veld, constatăm că se subsumează
relației dintre capacitatea instituțiilor
de a genera politici eficiente și
nivelul de implicare a cetățenilor în
procesul decizional european. Acestea
depășesc domeniul consolidării democratice prin faptul că nu sunt
aplicabile exclusiv țărilor care au
parcurs o perioadă de regim nedemocratic; chiar și țările cu tradiție
democratică sunt, la un moment dat,
în situația de a reformula și a restabili
valorile aflate în pericol de disoluție.
În sens restrâns, conceptele propuse
de prezenta cercetare sunt aplicabile
Uniunii Europene, deoarece criteriul
calitativ este analizabil pe cale
științifică și am constatat existența
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unor decalaje între țările membre în
această privință, a cultivării normelor
și valorilor democrației.
Concluzii
Specificul regimului politic maghiar de la ora actuală demonstrează
încă o dată că democrația nu este
ireversibilă. În contextul orientării
maselor către convingeri inegalitare,
a afirmării superiorității națiunii față
de comunitatea europeană, a pretinderii de drepturi suplimentare în
raport cu celelalte state, democrația
europeană se confruntă cu fisuri
interne și cu un proces de eroziune
dificil de anticipat și de combătut
prin instrumentele politice și juridice
deja existente.
Necesitatea de a se ajunge la un
mecanism comun pentru protejarea
valorilor democratice ale UE este în
atenția unei bune părți a personalului
politic. Demersul este de durată,
întrucât ajungerea la un consens
politic este dificilă. În interior există
diferențe de viziune și de interpretare
a valorilor menționate la articolul 2
din Tratatul Uniunii. Paradoxul este
că tocmai acele țări care au avut parte
de „revoluțiile de catifea” și au
îmbrățișat principiile democratice
sunt acum pe un făgaș contra acelor
fundamente ale libertății civile,
egalității drepturilor individuale și
colective, supremației legii. Grupul
de la Vișegrad este într-o situație
specială care impune corelarea
anumitor concepte cum sunt calitatea
democrației, democrația iliberală,
autoritarism, abuz de putere.
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Eficiența sistemului instituțional
al Uniunii este decisivă în menținerea
modelului democratic actual. Practica
politică trebuie să dovedească adeziunea la valorile pe care pretinde că
le apără. Sunt tot mai multe argumente în favoarea unei democrații
europene transnaționale, accentuând
oportunitatea și beneficiile pe care
aceasta le-ar putea aduce. În principal, asocierile civice în plină dezvoltare, pe de o parte și organizarea
instituțională a Uniunii conform
Tratatului de la Lisabona, având la
bază repartiția echitabilă a atribuțiilor
și puterilor între legislativ, executiv și
judiciar sunt punctele forte evidențiate de autorii subscriși acestui
curent de interpretare.
Jürgen Habermas este unul din
susținătorii proeminenți ai eficacității
unui regim democratic la scară
europeană, motivând că este superior
calitativ modelului democratic național: „Criza Uniunii Europene arată
asimetria dintre capacitățile transnaționale de acțiune politică și socială și
forțele economice dezvoltate la nivel
transnațional. Dar recuperarea puterii
reglatoare a politicii prin intermediul
organizării transnaționale tot mai
sofisticate aduce frecvent temeri legate de viitorul democrației naționale
și al suveranității democratice, amenințate cu deposedarea de puterile
executive ce operează independent la
nivel global”47. Habermas oferă
modelul democratic al Uniunii
Europene ca argument împotriva
acestui defetism politic, cu scopul de
a respinge afirmația că „o transnaționalizare a suveranității populare nu

poate fi obținută fără o scădere a
gradului de legitimare democratică”48.
Habermas, în articolul citat, se
focusează pe „trei componente ale
oricărei politici democratice – libera
și egala asociere legală dintre persoane, organizarea birocratică a
acțiunii colective și solidaritatea
civică în rolul de intermediar al
integrării politice – pentru a dovedi
că noua configurație a lor în plan
european nu diminuează, în principiu, legitimarea democratică a noii
politici de tip transnațional (...) și că
partajarea suveranității între popoarele și cetățenii Europei trebuie să
se reflecte mai bine într-o relație
asimetrică
între
Consiliu
și
Parlament, în timp ce leadership-ul
politic și mass-media trebuie să
contribuie la o accepție într-un sens
mai favorabil a solidarității civice”49.
Deci, în concepția lui Habermas,
calitatea democrației este direct
proporțională cu nivelul de coeziune
socială și cu optimizarea relațiilor
dintre cetățeni și personalul politic,
mass-media fiind veriga de legătură.
Într-un alt articol pe aceeași temă,
Habermas susține că transformarea
Uniunii Europene într-o democrație
transnațională este nu doar posibilă,
dar și necesară. El argumentează că
acest deziderat se poate înfăptui în
așa fel încât „relațiile heterarhice
dintre statele membre și federație să
rămână intacte. Baza unei astfel de
organizări stă în ideea unei Uniuni
Europene constituită printr-o dublă
suveranitate – cea a cetățenilor europeni și cea a statelor componente”50.
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El argumentează că distanțarea
instituțiilor europene față de cetățeni,
lipsa unei presiuni a societății civile
asupra respectivelor structuri politice,
lipsa unei inițiative cetățenești
suficient de puternice sunt factori
care împiedică, în contextul actual,
construcția unei democrații europene
funcționale.
Uniunea Europeană este „o entitate de natură sui generis, căreia
statele membre i-au transferat o parte
din puteri cu scopul de a crea o asociere economică și politică. Modul în
care aceste competențe/puteri sunt
divizate între instituțiile Uniunii și
exercitate face parte de mult timp din
preocupările factorilor de decizie
politică, ale cercetătorilor și ale
reprezentanților societății civile în
aceeași măsură”51. În 2001, la
summit-ul de la Laeken, Consiliul
European scotea în evidență provocarea democratică cu care se confrunta Uniunea și totodată nevoia
subsecventă de redefinire a balanței
instituționale în vederea procesului
de extindere care, ulterior, a dublat
numărul de țări-membre52.
Consiliul a clarificat, în contextul
respectiv, că legitimitatea Uniunii
Europene se întemeiază pe valorile
sale democratice, pe obiectivele sale,
puterile pe care le deține și instrumentele aflate la dispoziția sa,
precum și instituțiile sale democratice, transparente și eficiente. În
același timp, oricum, s-a subliniat
faptul că legitimitatea democratică și
transparența celor trei instituții
fundamentale – Comisia, Consiliul și
Parlamentul – trebuie reîntărite,
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punându-se problema modului în
care se pot menține echilibrul și
controlul reciproc între instituțiile
respective53. Zece ani mai târziu,
după două Convenții Europene și trei
conferințe interguvernamentale, cancelarul Angela Merkel repeta
necesitatea de a stabili un sistem
instituțional funcțional și echilibrat,
în discursul susținut la Colegiul
Europei din Bruges54. Ea accentua
atunci importanța suportului popular
pentru Uniune și instituțiile sale. În
viziunea sa, UE avea nevoie de
instituții care să-i ofere capacitatea de
acțiune și considera că, după noul
cadrul instituțional introdus prin
Tratatul de la Lisabona, „ne confruntăm cu întrebarea referitoare la
eficiența și echilibrul jocului politic
dintre instituții”55.
S-a apreciat, în consecință, că
imaginea unei instituții se schimbă în
funcție de aspectul luat în considerare; cu alte cuvinte, este important
în ce măsură se depun eforturi pentru
a evalua, de exemplu, eficacitatea sau
responsabilitatea politică a instituției
respective56. În lumina acestui
raționament este dificilă o definire
clară a echilibrului instituțional în
interiorul sistemului politic al Uniunii
Europene și că mulți cercetători
recunosc explicit „lipsa unui design
instituțional la nivelul Uniunii
Europene”57.
Împotriva acestei abordări, autori
precum Jean-Paul Jacqué definesc
conceptul checks-and-balances ca
fiind „principiul legislativ în baza
căruia instituțiile Uniunii Europene
trebuie să acționeze în limita pute-
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rilor lor, prevăzute în Tratatul de la
Lisabona”58. Din această perspectivă,
s-a evidențiat că principiul respectiv
„a fost utilizat de către Curtea
Europeană de Justiție ca substitut
pentru principiul separării puterilor,
ce afirmă necesitatea protejării indivizilor în fața abuzurilor de putere,
așa cum apare în viziunea clasică a
lui Montesquieu”59.
Comparativ cu separarea puterilor, „echilibrul instituțional ca
principiu legislativ, la care Curtea de
Justiție s-a referit pentru prima dată
în 1958, susține faptul că este admis
atât timp cât fiecare instituție nu își
depășește puterile în detrimentul
celorlalte. Această apreciere referitoare la checks-and-balances este
esențial normativă și concentrată pe
extinderile și limitările competențelor
fiecărei instituții europene, așa cum
sunt definite în Tratate; articolul 13
alin. 2 din Tratatul Uniunii Europene
confirmă explicit această realitate sub
regimul post-Lisabona”60. În consecință, obiectivul menținerii unui
checks-and-balances între instituțiile
Uniunii Europene depinde foarte
mult de modul în care decurge
procesul decizional, care la rândul
său este tributar tipului de vot folosit
în interiorul fiecărei instituții implicate, precum și sistemului alocării
puterilor și atribuțiilor pentru fiecare
instituție.
Antagonismul dintre „suveranismul” regimului Orbán și direcțiile
politicii de integrare a Uniunii
Europene nu pare a avea o rezolvare
pe cale strict juridică. Dezbaterile din
Parlamentul European, adoptarea de

rezoluții asupra caracterului „iliberal”
al politicii premierului maghiar nu
pot avea de deplin efectul scontat;
motivul este că instituțiile UE nu pot
interveni în configurarea unui regim
politic din oricare stat membru. Întradevăr, adoptarea „Raportului Veld”
și a „Raportului Sargentini” demonstrează că există un interes politic
pentru o democrație europeană în
care statele membre și cetățenii
acestora să beneficieze de aceleași
drepturi și libertăți, indiferent de țara
de proveniență, dar politica internă
poate submina obiectivele propuse la
nivel european. Din acest motiv se
poate afirma pe bună dreptate că
Uniunea Europeană este expresia
voinței țărilor fondatoare și a celor
care au aderat ulterior, și că ea este
rezultatul consensului dintre state,
unele nedorind o aprofundare a
integrării și a modelului democratic
supranațional; pe de altă parte,
sistemul politic al Uniunii are, într-o
măsură limitată, pârghiile pentru a
interveni atunci când drepturile
stabilite de comun acord sunt încălcate de un stat membru. Aderarea la
o structură politică de tipul Uniunii
Europene aduce cu sine asumarea
obligației de a respecta regulile
comune.
În cazul Ungariei, autoritarismul
cere de la sine tot autoritarism. Este
un cerc vicios din care se poate ieși
prin educație pentru democrație pe
scară largă, la nivelul maselor.
Cetățenii vor resimți efectele negative ale acestui regim doar atunci
când vor avea termen de comparație
și când alternativa europeană va fi
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considerată mai eficientă. Consolidarea democrației la nivel european
este o cale de ieșire din reculul
înregistrat în țări ca Ungaria și
Polonia. Câteva mijloace practice ar
fi: socializarea politică pe tema

democrației și a avantajelor sale
pentru individ și societate, crearea de
forumuri cetățenești online, orientarea către eficiența politicilor
publice și nu către personalizarea
puterii.
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Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și
situația existentă în județele riverane din România
(The European Union Strategy for the Danube Region and the
existing situation in the riparian counties in Romania)
Andreea-Mădălina CIMPOEȘU
Abstract: The European Union Strategy for the Danube Region (EUSDR), the
EU's second regional strategy after the Baltic Sea Strategy, began in 2011,
endorsed by the European Council. EUSDR is a large-scale and visible political
project and includes 14 EU countries, Member States and non-EU countries. The
area covered by the EU Strategy for the Danube region stretches from the Black
Forest (Germany) to the Black Sea (Romania-Ukraine-Moldova) and hosts about
115 million inhabitants. This article aims to follow the European Union Strategy
for the Danube Region (EUSDR) and the existing situation in the riparian
regions of Romania until 2018, before holding the EUSDR Presidency and
organizing the 8th Annual Forum1. We started from the following essential
question: What impact does EUSDR have and what benefits has it brought to
Romania? The specific objective assumed: the study of the Danube as a macroregion, the research problem: the analysis of the existing situation in the Danube
riparian counties in Romania, and the research question: did EUSDR manage to
bring added value in the Danube riparian counties? Having as main hypothesis:
The more deficient the implementation of EUSDR, the slower the counties
bordering the Danube will have a slower development in terms of this Strategy,
we tried to get a situation from those counties, closer to reality, so that we
realize if EUSDR managed to add value to our country. The main conclusion of
the article is that the benefits that Romania has from the European Union
Strategy for the Danube Region include both economic development, increasing
prosperity and well-being of communities in the Danube vicinity and job
creation. Of course, all these positive issues will really be felt among the
population only if institutional actors, at any level, are really involved in
promoting this Strategy but especially in the implementation of EUSDR projects.
Keywords: policy, cohesion, strategy, EUSDR, Europe, region, development,
cooperation.
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Politica de coeziune și Strategia
UE pentru Regiunea Dunării
Din ansamblul politicilor folosite
de Uniunea Europeană pentru
creșterea economică face parte și
politica de coeziune, una dintre cele
mai importante și relevante politici
regăsite la nivelul Uniunii Europene,
care reprezintă pentru Uniune și țările
membre un factor de echilibru.
Scopul principal îl reprezintă consolidarea coeziuneii economice, sociale
și teritoriale în regiunile eligibile
precum și echilibrarea decalajelor
existente între diferitele regiuni2.
Odată cu aderarea la Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie 2007,
România a devenit oficial membru al
modelului redistributiv care utilizează politica de coeziune, pentru a
reduce decalajele existente între
diferitele regiuni Europene și a
început să beneficieze de fonduri
structurale și de coeziune3. Astfel, în
perioada 2007-2013, țara noastră a
beneficiat de alocări bugetare de
circa 20 de miliarde de euro în cadrul
obiectivului „convergență” și de
aproape 455 de miliarde de euro în
cadrul
obiectivului
„cooperare
teritorială europeană”. De menționat
că pentru a putea beneficia de aceste
fonduri, România a trebuit să se
alinieze aquis-ului comunitar în domeniul politicii regionale și al
accesării
fondurilor
structurale.
Astfel că țara noastră a fost nevoită
să identifice în interiorul ei unități
teritoriale concordante cu nivelul
NUTS 2 al Uniunii Europene,
apărând astfel cele opt regiuni de
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dezvoltare pe care le avem în
prezent4.
Pentru perioada 2014-2020 politica de coeziune a avut în vedere
două obiective principale ce au pus
accentul pe investiții pentru creștere
și locuri de muncă în statele membre
precum și pe cooperarea teritorială
Europeană5. Din punctul de vedere al
celui din urmă, colaborarea regională
transfrontalieră a fost facilitată printro finanțare crescută, fapt care a oferit
posibilitatea ca un grup de țări să fie
tot mai interesate să coopereze pentru
bunăstarea lor comună. Coeziunea
teritorială, care duce la cooperarea
dintre state, se realizează prin conectarea regiunilor pentru a le ajuta să-și
valorifice punctele forte și să lucreze
împreună în configurații noi și inovatoare în vederea abordarii provocărilor comune, consolidând astfel
Uniunea în ansamblu6.
Este momentul să introducem aici
conceptul de strategie macro-regională, strategia deținând un potențial puternic de a conduce regiunile cooperante să își concentreze
investițiile viitoare pe zonele comune
și interes complementar, care ar putea
duce la câștiguri semnificative pentru
dezvoltarea regională, creștere și
locuri de muncă. Însă, pentru ca acest
fapt să se întâmple, este necesară o
abordare bine gândită, care să poată
mobiliza și optimiza instrumentele de
finanțare disponibile la nivel
național, regional și european.
Până la momentul actual, există
un număr de patru strategii macroregionale ale Uniunii Europene care
acoperă un număr mai mare de
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politici și care adaugă valoare dimensiunii de cooperare a politicii de
coeziune, printre acestea regăsindu-se
și Strategia Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării. Cele patru strategii au ca scop principal depășirea
tuturor obstacolelor existente în
drumul dezvoltării și valorificarea
potențialului
regiunilor.
Aceste
strategii macro-regionale urmăresc să
pună domeniile de interes într-un
cadru multilateral și să treacă peste
frontierele Uniunii Europene pentru a
colabora și cu statele vecine care nu
sunt membre UE. Valoarea adăugată
a acestora se resimte în special în
cazul problemelor pe care țările sau
regiunile nu și le pot rezolva în mod
satisfăcător acționând singure, ci doar
prin răspunsuri și eforturi comune la
nivel de macro-regiune7.
Strategia Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării (SUERD) este una
din cele patru strategii macro-regionale ale UE8, inițiată și promovată de
către România, alături de Austria, în
anul 20109 și aprobată în iunie 2011
de către Consiliul European. SUERD
este un instrument comunitar de
cooperare macro-regională al statelor
riverane din bazinul Dunării, destinat
dezvoltării economice și sociale a
macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a
politicilor și legislației UE, instrument ce poate aduce, dacă implementat și monitorizat cum trebuie,
multe avantaje României.
Regiunea Dunării are astfel o
importanță enormă, aria sa fiind una
destul de întinsă, cuprinzând 14 state,
nouă țări membre ale Uniunii

Europene (Austria, Bulgaria, Croația,
Republica Cehă, Germania (prin
landurile
Bavaria
și
BadenWuerttemberg), Ungaria, România,
Slovacia și Slovenia), trei țări
candidate la UE (Bosnia si
Herțegovina, Muntenegru și Serbia)
și două țări din Parteneriatul Estic al
UE (Moldova și Ucraina)10. Strategia
unește aceste țări și le face să
colaboreze între ele. Teritoriul este
foarte vast, este locuit de o populație
numeroasă, are caracteristici asemănătoare în unele regiuni și diferite în
altele, aspect care determină persoanele si actori specializați să se
implice în mod diferit.
Importanța Dunării - național și
internațional
Având în vedere cele enunțate
mai sus, trebuie precizat faptul că cea
mai lungă zonă transfrontalieră este
la noi, mai precis Dunărea, râul cu
cel mai mare număr de state riverane
și o mare concentrare de capitale și
zone metropolitane la nivelul Uniunii
Europene. Detalii importante care în
secolul XXI oferă Dunării un
potențial ridicat de a deveni una
dintre cele mai dinamice, competitive
și prospere macro-regiuni ale Uniunii
Europene. De altfel, cum afirma și
Ivo Gönner în anul 2013: „Dunărea
reprezintă noua Europă. Iar pentru o
nouă Europă este nevoie de orașe și
regiuni puternice”11.
Fluviul Dunărea este cel de-al
doilea ca mărime în Europa, trece
prin 10 țări iar bazinul său este cel
mai internațional bazin din lume,
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conținând teritoriile a 19 țări și o
mare concentrare de capitale și zone
metropolitane la nivelul Uniunii
Europene, reprezentând astfel o axă
de transport majoră și un coridor
ecologic12. Aspecte importante care,
în secolul XXI, oferă Dunării un
potențial ridicat de a deveni una
dintre cele mai dinamice, competitive
și prospere macro-regiuni ale Uniunii
Europene, asta dacă actorii implicați
lucrează în acest scop.
De asemenea, Delta Dunării este
unul dintre cele mai valoroase habitate ale continentului, datorită faunei
sălbatice și biodiversității specifice.
Este cea de a doua deltă din Europa
ca mărime și cea mai bine conservată
dintre deltele de pe continentul
european, desemnată Rezervație a
Biosferei UNESCO și sit RAMSAR
în anul 199013. Caracteristica fizică și
ecologică cea mai semnificativă a
deltei o constituie întinderea vastă a
zonelor umede, care cuprind mlaștini,
lacuri și bălți cu apă dulce, cursuri de
apă și canale. Delta Dunării
găzduiește o biodiversitate extraordinară și îndeplinește funcții ecologice
importante14.
Atât în istoria veche a Europei,
cât și în cea prezentă, Dunărea a
despărțit Europa în două, în Antichitate fiind limesul imperiului
Roman, iar în timpul războiului din
fosta Iugoslavie Dunărea a continuat
să fie un separator al celor două
puncte cardinale ca mai apoi, din
fericire, dintr-o inițiativă românoaustriacă, după un travaliu lung de
elaborare a liniilor mari strategice și
după ce Comisia a adoptat această
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Strategie foarte importantă pentru
dezvoltarea tuturor regiunilor și
județelor riverane, este timp ca până
la sfârșitul anului 2020 (cu extindere
ulterioară), pe 11 arii prioritare, 14
beneficiari ai strategiei, state membre
cât și ne-membre, să-și intensifice pe
baza unor proiecte concrete această
cooperare regională, astfel încât să
schimbe treptat calitatea vieții și
dinamica economică a bazinului
Dunărean, dezvoltând în mod automat propriile zone.
Foarte important este că această
strategie nu urmărește doar dezvoltarea economică și socială, ci și consolidarea implementării în regiune a
politicii și legislației Uniunii
Europene. Dar, pentru ca această
coeziune economică, socială și teritorială să fie îndeplinită, SUERD
trebuie să fie corelată cu strategiile
sectoriale adoptate la nivel European.
Interesele României în cadrul
SUERD decurg din interesul național
primordial al garantării unei dezvoltări echilibrate a întregului teritoriu
României, SUERD fiind astfel un
cadru suplimentare pentru atingerea
acestui obiectiv. În acest sens,
clusterele15 reprezintă un model de
dezvoltare echilibrată și sustenabilă
la nivel național. Putem astfel afirma
că este vorba despre o sumă imensă
de bani pe care România o poate
accesa prin intermediul acestei
Strategii finanțate, finalitatea depinzând extrem de mult de modul în care
autoritățile
responsabile
și
competente cheltuiesc banii, respectă
normele impuse, ating obiectivele
asumate și stimulează dezvoltarea.
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Politica de coeziune este astfel un
domeniu foarte interesant și vast de
studiat, este fără dar și poate elementul de bază al Uniunii, este unul
dintre cele mai de succes instrumente
europene
pentru
promovarea
coeziunii între statele membre și
joacă astfel un rol fundamental în
reducerea decalajelor de dezvoltare și
pentru prosperitatea comunității
Europene.
Strategia și situația din județele
riverane din România (până în
2018)
Strategia este structurată pe patru
mari obiective. Fiecărui obiectiv îi
corespund domenii specifice de
acțiune, grupate pe 11 arii prioritare,
fiecare
arie
prioritară
fiind
coordonată de câte 2 state/landuri din
regiune (Anexa 1). Fiecare stat din
regiune poate coordona un maxim de
trei domenii prioritare, iar un
domeniu poate fi coordonat de

maxim două state sau landuri.
Fiecare domeniu prioritar are
subsumate mai multe acțiuni care vor
fi implementate prin intermediul
prevederilor. România coordonează
trei arii prioritare, mai precis:
1. Transporturi fluviale, împreună
cu Austria;
2. Turism și cultură, împreună cu
Bulgaria;
3. Gestionarea riscurilor generate
de fenomene extreme, împreună cu
Ungaria.
Pentru a putea stabili obiectivele
județelor riverane din România este
necesar să știm exact delimitarea
acestora. Astfel, teritoriul care ne
interesează cuprinde 12 judeţe
riverane Dunării (Caraş-Severin,
Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu,
Călăraşi,
Constanţa,
Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea) la
care se adaugă Municipiul Bucureşti
cu judeţul Ilfov. În figura următoare
avem exact delimitarea acestora, sub
denumirea de Teritoriul Dunării.
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Figura I. Delimitarea județelor riverane

Sursă: MDRT, 2010.

În ceea ce privește contextul
macro-regional, teritoriul Dunării
este traversat de trei coridoare de
transport europene denumite TEN-T
– IV, VII și IX, care leagă centrul și
Figura II. Coridoarele de transport europene

Sursă: www.europa.eu.

180

nordul Europei cu zona sud-estică a
continentului
și
cu
Orientul
Apropriat, așa cum putem vedea în
figura următoare:
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Dacă ne raportăm la turismul
existent în această zonă putem afirma
că există numeroase obiective ce pot
fi vizitate, unele chiar de interes la
nivel internațional și care se află și pe
drumurile care duc către importante
destinații turistice din țări precum
Turcia sau Grecia.
Totuși, în ciuda acestui potențial,
la nivel național o mare parte dintre
zonele din acest teritoriu au un
caracter periferic, fiind astfel ocolite
de principalele axe de dezvoltare, dar
fiind străbătute de două axe de
sărăcie ale României – din Oltenia şi
Moldova. Acest caracter periferic
este intensificat şi de Dunăre, care nu
deține o infrastructură de transport
suficient de dezvoltată în traversarea
fluviului, iar zona de graniţă cu
Bulgaria sau cea Brăila-Galaţi este un
impediment natural, limitând astfel
șansele de cooperare.
Dacă am ști să ne vindem și
promovăm țara, am pune accent pe
Marea Neagră care reprezintă o
poartă de intrare în Europa dar și pe
acest fluviu Dunărea care fără dar și
poate este un imens element de

dezvoltare pentru turism, transporturi, agricultură, pescuit, calitatea
factorilor de mediu, fapt dovedit și
concretizat prin însăși SUERD.
Regiunea Dunării este o cale navigabilă foarte importantă la nivelul
Uniunii Europene, inclusă în
Coridorul Pan-european de transport
VII al Uniunii și care face legătura
prin intermediul canalului Rin –
Main – Dunăre, între portul
Constanţa, centrele industriale din
vestul Europei şi portul Rotterdam.
În acest sens, din punctul de
vedere al infrastructurii de transport,
Dunărea cuprinde rute vechi de
transport al mărfurilor având 2.414
km de rută navigabilă şi conectând
78 de porturi din Kelheim
(Germania)
până
la
Sulina
(România). Astfel, din privința
transportului pe Dunăre, SUERD are
ca obiectiv exploatarea în totalitate a
potenţialului navigaţiei pe Dunăre,
înlăturând toate obstacolele existente
din calea navigabilităţii, dar şi de a
crește cu 20% volumul transportului
pe Dunăre până în anul 2020.
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Figura III. Infrastructura de transport rutier în teritoriul Dunării

Sursă: www.europa.eu.

Așadar, conform figurii ilustrate,
Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Craiova,
Brașov, Ploiești și Constanța reprezintă polii principali de creștere.
Putem observa clar că autostrăzile
realizate lipsesc cu desăvârșire, iar
cele proiectate sunt încă pe hârtie,
ceea ce împiedică regiunile respective
să se dezvolte.
Pe sectorul românesc, ca puncte de
traversare ale Dunării avem podul
Giurgiu – Ruse care este un punct de
trecere a frontierei România –
Bulgaria (rutier şi feroviar); podurile
Feteşti-Cernavodă (rutier şi feroviar);
podul Calafat – Vidin (rutier şi
feroviar), podul Giurgeni-Vadul Oii
(rutier) şi barajul Porţile de Fier I
(rutier), punct de trecere a frontierei
între România şi Serbia.
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Totuși, ca la nivel macro-regional,
România întâmpină probleme și nu
reușește să-și intensifice potențialurile
pe care le deține, de pildă, nu se vede
că prezenţa în regiune a celui mai
important aeroport din ţară – Otopeni,
dar și a altor aeroporturi internaţionale
precum Craiova, Constanţa şi Tulcea
contribuie la îmbunătățirea vizibilă a
rețelei de transport. Mai mult,
investițiile în sistemul feroviar lipsesc
cu desăvârșire, multe drumuri
naționale traversează localități, ceea
ce face să crească considerabil timpul
de deplasare, porturile şi infrastructurile portuare sunt degradate fizic, iar
accesibilitatea în Delta Dunării este
limitată. Toate aceste chestiuni
reprezentând doar unele dintre
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problemele existente la nivelul rețelei
de transport.
În figura următoare putem vedea
mai pe larg nivelul de accesibilitate pe

care îl au unităţile administrativ teritoriale la infrastructura de
transport.

Figura IV. Accesibilitatea unităţilor administrativ - teritoriale la infrastructura de
transport

Sursă: www.europa.eu.

Un alt aspect important de precizat cu privire la situația existentă în
teritoriul Dunării este prezența în
teritoriul dat a 11 din principalele 28
de arii protejate existente la nivel
național (63,4% din suprafaţă); 68
din cele 273 de sit-uri de importanţă
comunitară (SCI), 60 din cele 108 de
arii de protecţie specială pentru
păsări (SPAs) precum și 162 de
rezervaţii ştiinţifice şi monumente
naturale. Tocmai regiunea caracte-

rizată de o diversitate biologică fenomenală şi de multe peisaje naturale şi
culturale de mare valoare, deținând
de la intrarea în România şi până la
vărsarea în Dunăre toate formele de
relief (de la munte, podiş, până la
câmpie şi deltă), au făcut posibilă
crearea acestor arii protejate.
În ceea ce priveşte dezvoltarea
economică, teritoriul Dunării se
caracterizează prin decalajele majore
existente,
cu
precădere
între
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Bucureşti direcţie descrescătoare de
la vest către est, zonele subdezvoltate
fiind concentrate tocmai de-a lungul
Dunării. Principalele cauze care stau

la baza acestor diferențe țin de
producţie, şomaj, de prevalenţa activităţilor rurale dar şi de incapacitatea
de a atrage investiţii străine directe.

Figura V. Distribuţia venitulului salarial (a) şi a ratei şomajului (b)

Sursă: INS, 2012.

Concluzii
Putem afirma că politica de
coeziune este una dintre politicile
europene fundamentale, dar că dezvoltarea durabilă necesită utilizarea
resurselor de orice tip cât mai eficient
și responsabil fiindcă acestea nu sunt
nelimitate. Implicarea autorităților
locale și regionale, dar și a celorlalți
parteneri, în procesele de elaborare a
strategiilor este esențială și trebuie să
aibă în vedere consolidarea parteneriatelor pe orizontală și o cât mai
mare implicare venită din partea
tuturor.
Este necesar să reținem faptul că
regiunile mai puțin dezvoltate se
confruntă în general cu probleme ce
țin de lipsa capacității administrative
iar pentru depășirea acestor obstacole
trebuie să apeleze la expertiză și să
depună eforturi în vederea eliminării
184

decalajelor pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor,
îndeosebi pe SUERD. În acest sens,
am putut deduce că programele de finanțare trebuie să fie adaptate
mai mult la profilul regiunilor,
urmărindu-se exploatarea potențialului durabil al acestora.
La nivel național, politica de
coeziune nu s-a evidențiat prin rezultate deosebite ci este încă la un
nivel scăzut. Deși în ultima perioada
absorbția de fonduri europene a
crescut, există totuși în continuare
multe obstacole ce pornesc în principal de la managementul inadecvat
al proiectelor depuse până la
incompetența de a elabora proiecte
eligibile. După analiza efectuată pot
afirma că am observat că la nivel
regional informarea despre depunerea
de proiecte pentru obținerea de
fonduri europene nu este suficientă
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iar birocraţia este foarte mare şi
descurajează astfel potențialii beneficiari.
Totuși, dacă România vrea să
reducă aceste decalaje existente între
cele opt regiuni ale sale și să creeze
noi locuri de muncă care să sprijine
creșterea economică, trebuie să-și
concentreze și mai mult forțele
asupra atragerii de fonduri europene.
Iar pentru a reuși să facă acest lucru
este necesar ca actorii implicați să se
trezească la realitate și să ia măsuri
reale pentru a simplifica procedurile
de gestiune a fondurilor, transparentizarea lor și utilizarea asistenței
tehnice din partea organismelor
specializate în acest sens, în practică,
nu doar pe hârtie.
În ceea ce privește Strategia UE
pentru Regiunea Dunării în județele
riverane din România, deși aceasta
are din aprilie 2015 o Platformă
informatică de comunicare, realizată
printr-un proiect derulat de MDRAP
și finanțat din Programul Operațional
Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” 2007-2013, Axa Prioritară
III – „Tehnologia Informației și
Comunicațiilor pentru sectoarele
privat
și
public”:
http://bit.ly/1PiW5I4, SUERD tot nu
a reușit să dea randamentul și să
genereze rezultatele așteptate și
normale de altfel.
Există câteva exemple de succes
din România, care însă nu sunt
suficient de cunoscute, printre care:
¾ Proiectul Danubius RI
Statut de proiect-fanion în cadrul
SUERD – Aria Prioritară 7,
„Cercetare”. A fost iniţiat de

Institutul de Cercetare GeoEcoMar,
declarat proiect naţional de importanţă strategică şi susţinut la nivel
public prin 40 milioane euro din
Programul Operaţional Competitivitate.
Este ilustrativ pentru spiritul
cooperării SUERD: ţările partenere
fac demersuri coordonate pentru
accesarea de fonduri naţionale
publice. (Este implicată şi Republica
Moldova).
¾ Proiectul “Danube Skills”
CERONAV este lider de proiect.
Este
finanţat
din
Programul
Transnaţional Dunărea, în urma
primului apel și a fost lansat la
Bucureşti pe 22 februarie 2018.
¾ Proiectele de terminale
multimodale din porturile Giurgiu,
Galaţi
- Finanţate din Mecanismul
pentru Conectarea Europei.16
Având în vedere analiza realizată
consider că Strategia Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării
poate avea un aport semnificativ la
dezvoltarea teritoriului românesc și
că impactul acesteia va fi cu atât mai
mare cu cât vor fi implicați mai mulți
și mai diverși stakeholderi.
Pe scurt, beneficiile pe care le are
România de pe urma Strategiei
Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării cuprind atât dezvoltarea
economică, creșterea prosperității și a
bunăstării comunităților din proximitarea dunăreană cât și crearea de
locuri de muncă. Bineînțeles, toate
aceste chestiuni pozitive se vor resimți cu adevărat în rândul populației
doar dacă actori instituționali, de la
orice nivel, se implică cu adevărat în
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promovarea acestei Strategii dar mai
ales în implementarea de proiecte
SUERD în județele riverane Dunării.
Astfel, pot afirma că ipoteza inițială
se confirmă și că SUERD nu a reușit
să genereze plus-valoarea așteptată la
lansare.
Lipsa de conștientizare a persoanelor implicate pare a fi principala
problemă pentru strategiile regionale.
Regula celor trei nu: nici o finanțare
suplimentară, nici o structură nouă,
nici o legislație nouă nu permite ca
finanțarea să poată să provină din alte
surse. Deși există numeroase proiecte
de succes, acestea nu sunt suficient

de cunoscute de cetățeni. O gamă
largă de activități și strategie complexă necesită mai multe explicații și
promovare din partea autorităților
UE.
Concluzionând, SUERD este în
continuare o dimensiune subutilizată
dacă ne raportăm la nenumăratele
proiecte care se pliază pe aceasta și
care ar putea primi finanțare, dezvoltând astfel regiunea Dunării, în
special în România în cele 12 județe
riverane.
Într-o următoare analiză, post
2018, voi urmări exact tot ceea ce s-a
concretizat până în toamna a.c.
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Obiectivele Strategiei Naționale de Securitate
americane: relațiile SUA-Mexic privind securitatea
frontierelor și controlarea fluxurilor de imigranți
(The objectives of the American National Security Strategy: the
relationships between USA and Mexico regarding the security of
frontiers and controlling the flow of migrants)
Paul ȚAP
Abstract: Economic development, military strength and diplomatic influence are
not the only characteristics that measure state power. Others matter too and one
of them is the capacity to achieve internal and external security objectives. The
values, aims, policies and principles by which a state strives to fulfil its goals are
encapsulated in the National Security Strategies. These are relevant documents
because they promote directions, guidelines and strategies. National security
objectives cannot be always reached individually but through inter-state
cooperation. This article investigates the US National Security Strategy
throughout the 2016-2020 Trump administration. It provides a comprehensive
analysis of the principles, values and goals of the administration’s aims. It
outlines how the cooperation between the US and Mexico enhanced the border
securitization and controlled the illegal migrant flows. The article uses document
analysis and process tracing to explain the motivations behind the US-Mexico
security measures and their impact on reducing the flow of migrants. The main
findings show that states can reach easily their goals if they cooperate; the USMexico partnership is an appropriate example in that direction.
Keywords: The US, Mexico, strategy, migrants, border securitization, bilateral
relations.

Introducere
Conducătorii iscusiți și statele
puternice au încercat să identifice
cele mai eficiente strategii pentru
atingerea obiectivelor urmărite. Indiferent de idealul urmărit, o strategie
de calitate a făcut diferența dintre

învingători și învinși, iar aceasta a
oferit superioritate utilizatorului1.
Există multe studii care se axează
pe studierea strategiilor, mai ales pe
Strategiile Naționale de Securitate
(SNS) ale statelor. Unele analizează
SNS a Rusiei, Australiei, Regatului
Unit sau Olandei2, pe când altele
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modul în care statele nordice își
conturează interesele strategice de
securitate3. SNS ale SUA au fost
analizate într-o manieră extinsă de
către cercetători. Aceste analize se
concentrează fie pe diferite dimensiuni sau sectoare4, fie realizează
comparații cu SNS ale altor state (ex.
China, Rusia)5 sau organizații
transnaționale (ex. UE)6.
Studierea SNS ale statelor s-a
bucurat de suficientă notorietate în
mediile academice. Motivul principal
care explică acest interes este reprezentat de faptul că mulți cercetători
urmăresc să studieze modul în care
actorii statali sau non-statali își
conturează interesele de securitate,
interne și externe, dar și mijloacele
prin care le pot atinge.
Acest articol analizează SNS a
SUA promovată de administrația
Trump. Analiza pune un accent
specific pe valorile, principiile,
structura, principalele sectoare și
dimensiunile abordate de strategie.
De asemenea, studiul investighează
relațiile SUA-Mexic referitoare la
măsurile de asigurare a securității
granițelor și a controlării fluxurilor de
imigranți. Aceste elemente se află în
strânsă legătură cu Pilonul I al SNS a
SUA, care vorbește despre asigurarea
protecției poporului și a teritoriului
american. Articolul utilizează analiza
de document pentru studierea particularităților și caracteristicilor SNS a
SUA. Studiul utilizează două tipuri
de date, și anume primare (documentul SNS a SUA) și secundare
(preluate din literatura existentă sau
surse online). Analiza relațiilor SUA-
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Mexic este realizată prin utilizarea
preponderentă a surselor online.
Studiul dorește să completeze un gol
în cadrul literaturii existente și să
devină o lucrare de interes pentru cei
pasionați de asemenea problematici.
SUA este una dintre cele mai mari
puteri ale lumii, iar relațiile cu
Mexicul se bucură de o lungă tradiție
istorică. Cu toate acestea, există
puține studii care analizează modul în
care cooperarea dintre cele două state
s-a îndreptat înspre controlarea fluxurilor de imigranți și sporirea securității granițelor în timpul administrației Trump. Cei mai mulți
imigranți ilegali din SUA provin din
Mexic, iar una dintre promisiunile
administrației Trump este reprezentată de dorința de a asigura
securitatea propriilor cetățeni și de a
controla migrația ilegală. Relevanța
cercetării este reprezentată de faptul
că nu există multe studii care să
analizeze SNS a SUA promovată de
Trump, dar și modul în care principiile acesteia sunt oglindite în relația cu
Mexicul privind securitatea granițelor.
Articolul cuprinde patru secțiuni
cărora li se adaugă concluziile.
Următoarea secțiune prezintă conceptul de strategie, SNS și realizează
o revizuire a literaturii asupra studiilor care s-au concentrat pe analizarea SNS ale SUA din diferite
administrații. A doua secțiune este
cea metodologică, iar a treia analizează SNS a SUA promovată de
Trump. A patra secțiune este dedicată
relațiilor SUA-Mexic, iar concluziile
rezumă conținutul general al lucrării
și propun noi direcții de cercetare.
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Strategia: origini și evoluții
Strategiile au influențat într-o
manieră decisivă evoluția umanității,
iar acestea au izvorât din nevoia
oamenilor de a-și învinge dușmanii7.
Strategiile se bazează pe un echilibru
între înțelepciune, știință și meșteșug
și deseori sunt privite drept o activitate complexă, non-lineară, multidimensională, violentă și competitivă8.
Termenul de strategie provine din
grecesul strategos, care înseamnă
general. Cu toate că orginea etimologică a strategiei este atribuită grecilor, aceștia utilizau expresia
strategon sophia (înțelepciunea
generalului) pentru a se referi la strategie, și nu conceptul de strategos9.
Originea strategiei este antică și de-a
lungul istoriei au existat multiple
personalități care au expus beneficiile
acesteia prin lucrările lor. De
exemplu, Sun Tzu promova strategiile care prin utilizarea minimă a
forței să producă un impact mare10,
sau Carl von Clausewitz, ce susținea
necesitata creionării unei strategii în
care să păstrezi un nivel ridicat de
forță, atât la modul general, cât și în
momentele decisive11. Alături de
aceștia, B. H. Liddell Hart susținea
faptul că preludiul oricărei victorii
militare constă în dislocarea echilibrului fizic și psihic al adversarului12.
Strategia este un concept care de
cele mai multe ori a fost asociat cu
dimensiunea
politico-militară.
Aceasta poate fi definită drept
„utilizarea forței și a amenințării
forței cu scopul de a atinge anumite
idealuri politice”13 sau „arta utilizării

forței militare împotriva dușmanilor
cu scopul de a realiza o serie de
obiective politice”14. În plus, strategia
este definită drept puntea care leagă
lumea politică de cea militară,
aceasta fiind considerată atât o artă
practică, cât și o știință aplicată15.
Odată cu trecerea timpului,
conceptul de strategie a început să fie
aplicat și în alte domenii, nu numai în
cele politice și militare. Astfel, într-o
manieră generală, strategia „include
procesul de stabilire a obiectivelor,
elaborarea conceptelor și calcularea
riscurilor și beneficiilor angrenării
resurselor disponibile în acțiuni
direcționate către crearea unui mediu
mai favorabil”16. Dintr-o perspectivă
corporatistă, strategia reprezintă
„modul în care echipa își percepe
propria locație într-un anumit mediu,
dar și modul în care firma interacționează cu acel mediu (…)
Strategia există în mintea unui lider și
este întruchipată în activitățile și
rutinele unei firme”17. În plus, „în
business, la fel ca și pe câmpul de
luptă, obiectivul strategiei este acela
de a aduce condițiile cele mai
favorabile celui ce o utilizează,
judecând precis momentul de a ataca
sau a se retrage”18.
SNS: definiții și obiective. Dintr-o
perspectivă generală, SNS reprezintă
„planul unei națiuni de a coordona
utilizarea tuturor instrumentelor
puterii de stat, militare sau nonmilitare, cu scopul de a atinge o serie
de obiective care definesc interesul
național”19. O altă perspectivă definește SNS drept o artă prin care
puterile politice, militare și econo-
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mice ale statului sunt canalizate
înspre atingerea intereselor naționale
ale statului20. SNS sunt de două
tipuri: 1) implicite (care rezultă din
interacțiunile statului cu mediul de
securitate) și 2) explicite (documentele oficiale)21. De asemenea,
există două perspective care evidențiază cum sunt construite SNS. Prima
este cea tradițională, care se concentrează pe combaterea amenințărilor
militare, iar cea de-a doua este mai
extinsă și este specifică perioadei
post Război Rece. Aceasta abordează
construirea SNS prin abordarea
multiplelor amenințări securitare care
și-au făcut simțite prezența după anul
1991 (ex. amenințări climaterice,
tehnologice, societale, energetice,
teroriste etc.)22.
SNS de succes asigură comunicarea unei viziuni strategice a
mediului actual și viitor de securitate,
valorile națiunii, o analiză comprehensivă a unei game variate de amenințări, politicile și strategiile guvernului față de securitatea națională,
obiectivele prioritare de securitate,
bugetul, planificarea și organizarea
responsabilităților necesare implementării SNS23.
Pe scurt, SNS au apărut din
necesitatea statelor de a-și atinge
obiectivele naționale de securitate
internă și externă, iar acestea implică
utilizarea eficientă a resurselor statului, adoptându-se permanent la
particularitățile și evoluțiile contextelor strategice24.
Continuitatea
și
șabloanele
repetitive ale SNS ale SUA. Începând
cu anul 1987, fiecare SNS a SUA a
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avut la bază trei principii fundamentale: 1) furnizarea unei apărări
comune, 2) promovarea bunăstării
generale și 3) securizarea „binecuvântărilor libertății”25. Președintele
Reagan susținea îngrădirea expansiunii URSS, Bush I menținerea
leadershipului american și gestionarea noilor amenințări, Clinton
interdependența, globalizarea și menținerea primordialismului american,
Bush II lupta împotriva terorismului
internațional, iar Obama reconstruirea puterii și influenței americane,
multilateralismul și leadershipul
puternic și susținut26.
Dincolo de acest șablon repetitiv,
se observă o serie de similarități între
SNS ale lui Bush II și Obama din
perspectiva principalelor amenințări
securitare la adresa SUA. Atentatele
din 11/9 au evidențiat încrucișarea
radicalismului și a tehnologiei și au
identificat terorismul internațional ca
fiind principalul pericol la adresa
securității americane27. Cu toate
acestea, Obama a pus un accent
specific și pe amenințările venite din
zona crizelor economice globale, a
securității climaterice sau a pandemiilor, a rezervelor de mâncare
internaționale și a necesității creării
unei ordini mondiale bazate pe
leadershipul american28. Acesta a
evidențiat diplomația, utilizarea forței
și a aliaților și încheierea acordurilor
comerciale ca fiind principalele
mecanisme de atingere a obiectivelor
naționale de securitate29.
SNS promovată de Trump se
bazează pe elementele menționate
anterior, dar cu toate acestea, există
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anumite principii contradictorii față
de cele ale strategiilor precedente,
mai precis în direcția liberalismului
internațional30. Printre acestea putem
enumera importanța acordată naționalismului, tendințele protecționiste și izolaționiste sau promovarea
unei noi ere geopolitice guvernată de
valorile
realismului
pricipial31.
Trump a moștenit o continuitate a
SNS, fiind presat de necesitatea de
adaptare la o lume în schimbare și cu
toate că ultima SNS americană aduce
o serie de schimbări și promovează
anumite direcții diferite de strategiile
predecesoare, este greu de imaginat
un scenariu în care SUA nu ar
include trioul pace-prosperitatelibertate în SNS a acesteia32.
Metodologie și date
Acest articol utilizează drept
metodologie de cercetare analiza de
document. Există două motive pentru
care am ales această metodologie
pentru a analiza SNS a SUA promovată de Trump. Primul este marcat
de importanța pe care o are SUA la
nivel global și de aceea este
important să analizăm modul în care
una dintre cele mai mari puteri ale
lumii își creionează SNS. Al doilea
motiv este susținut de faptul că
Trump pare să se abadă de la
direcțiile urmate de predecesorii
acestuia, mai ales din perspectiva
modului în care este portretizat
mediul internațional de securitate și
locul pe care ar trebui să-l ocupe
SUA în lume. Analiza de document
este o metodologie potrivită pentru

analizarea elementelor enunțate anterior deoarece odată ce este aplicată
sistematic pe un document, poate
surprinde particularitățile și elementele de interes pentru cercetător.
Analiza de document reprezintă o
procedură sistematică, necesară
pentru examinarea și evaluarea
documentelor. La fel ca și în cazul
altor metodologii analitice de
cercetare calitativă, analiza de
document necesită ca datele să fie
examinate și interpretate cu scopul de
a produce și dezvolta cunoaștere
empirică33. Din perspectiva „costbeneficiu” analiza de document este
o alegere potrivită pentru a produce
dovezi empirice. Aceasta este o
metodă eficientă deoarece nu se
bazează pe colectarea datelor, ci pe
selecția acestora. Un alt beneficiu al
acestei metodologii este marcat de
disponibilitatea datelor, majoritatea
documentelor
oficiale
publice
existând pe internet. Cu toate acestea,
există și o serie de limitări ale acestei
metodologii. Printre acestea putem
enumera insuficiența informațiilor
necesare realizării unei lucrări
științifice sau faptul că analiza de
document ar putea produce materiale
lipsite de obiectivism, autorul concentrându-se doar pe acele elemente
de interes pentru acesta34.
Analiza utilizează două tipuri de
date: 1) primare (documentul oficial
al SNS a SUA) și 2) secundare
(extrase din presă sau literatura
existentă). Motivul pentru care
analiza utilizează și date secundare
este reprezentat de faptul că aceasta
cuprinde un cadru teoretic, dar și o
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componentă practică, și anume,
evidențierea modului în care valorile
și principiile SNS americane sunt
oglindite în relația cu Mexicul.
Elementele analizate sunt măsurile de
securitizare a granițelor SUA-Mexic,
dar și stoparea migrației ilegale.
Situația ambelor elemente analizate o
să fie creionată cu ajutorul analizării
datelor deja existente în literatură sau
în presă.
SNS a SUA promovată de
administrația Trump
SNS a SUA are 55 de pagini și
conține o introducere, patru piloni, o
secțiune dedicată strategiilor SUA pe
diferite contexte regionale și concluziile. Introducerea evidențiază
scopul, valorile și idealurile SNS, iar
cei patru piloni portretizează
principalele amenințări de securitate
interne și externe ale SUA combinate
cu direcțiile pe care autoritățile americane trebuie să le urmeze pentru ași atinge obiectivele. Secțiunea dedicată strategiilor pe contexte regionale
prezintă interesele geostrategice ale
SUA și promovează diferite modalități prin care aceasta le-ar putea
atinge. Concluziile reiau obiectivele
principale ale actualei administrații și
portretizează ideea conform căreia
adevărata putere a SUA este dată de
cetățenii americani. SNS a SUA are
un caracter descriptiv deoarece se
bazează în principal pe înșiruirea
unui set de obiective, practici și
interese primordiale pentru actuala
administrație, dar cu toate acestea
este o strategie complexă care
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integrază toate sectoarele securității
internaționale.
Analiza SNS a SUA. Încă din
introducere, SNS a SUA susține
faptul că „punerea Americii pe
primul loc este datoria Guvernului
nostru și baza leadershipului SUA în
lume”35. De asemenea, 1) protejarea
poporului
american,
asigurarea
securității internaționale și teritoriale
și protejarea stilului de viață american; 2) promovarea prosperității
americane; 3) prezervarea păcii prin
forță și 4) promovarea influenței
americane sunt întruchipate drept
principalele interese naționale de
securitate care sunt analizate în
cadrul celor patru piloni. Introducerea SNS face apel la anumite
evenimente istorice (ex. Războiul
Civil care a pus capăt sclaviei și a
promovat egalitatea, cele Două
Războaie Mondiale, Războiul din
Vietnam) pentru a marca momentele
critice depășite de SUA cu scopul de
a ajunge o mare putere a lumii și o
apărătoare a democrației și a libertății. Tot în introducere este
menționat faptul că „prima datorie a
Guvernului este de a servi interesele
cetățenilor, aceasta reprezentând o
condiție necesară pentru protejarea
celorlate patru interese naționale”36.
Pilonul I al SNS debutează prin a
marca faptul că „o să ne apărăm țara,
o să protejăm comunitățile noastre și
vom pune siguranța poporului american pe primul loc”37. După
afirmarea angajamentului de a
proteja poporul, teritoriul și stilul de
viață american sunt identificate
principalele amenințări externe la
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adresa SUA. Printre acestea putem
enumera Coreea de Nord, Iranul,
grupările jihadiste (ex. al-Qaeda,
ISIS) și grupările de criminalitate
transfrontalieră. Alături de acestea
sunt menționate obiectivele de apărare ale SUA, și anume, granițele
statale, teritoriul, sistemul democratic, politic, economic și infrastructura critică38. Alături de reliefarea
amenințărilor externe la adresa SUA,
documentul menționează modalitățile
prin care se poate realiza combaterea
și eliminarea acestora. Direcțiile de
combatere a amenințărilor externe
variază de la apărarea împotriva
pericolelor nucleare, biologice sau a
pandemiilor și până la combaterea
terorismului, întărirea securități
cibernetice, securitizarea granițelor,
eliminarea criminalității transfrontaliere și stoparea migrației ilegale.
Pilonul II al SNS evidențiează
încă de la început ideea conform
căreia „securitatea economică echivalează cu securitatea națională”39,
promovând bunăstarea cetățenilor și
exportarea valorilor americane. De
asemenea, se evidențiează faptul că
„încă de acum 70 de ani am lucrat cu
aliații noștri pentru a crea un sistem
economic internațional înrădăcinat în
principiile americane ale recirpocității și pieței libere care să
servească interesele economice și de
securitate”40. Pilonul II susține că „o
economie
puternică
protejează
poporul american, sprijină stilul de
viață și susține puterea americană
(…) o economie puternică susține o
forță militară pe măsură ce ajută la
protejarea teritoriului american”41,

marcându-se
complementaritatea
dintre dimensiunea militară și economică. Administrația Trump marchează faptul că restituirea încrederii
poporului în sistemul economic
american, care s-a degradat în timpul
ultimelor administrații, reprezintă una
dinte principalele motive pentru care
SUA trebuie să lupte pentru revitalizarea economiei42. SNS propune o
strategie economică prin care să se
stimuleze producția internă, inovațiile
tehnologice, protejarea mediului
înconjurător și, totodată, o strategie
de care să beneficieze cetățenii
americani, dar care să promoveze
pacea și securitatea internațională43.
Pilonul III portretizează principalele
amenințări care ar putea aduce
prejudicii atât SUA, cât și securității
și stabilității globale în ansamblu.
Ideea promovată încă de la început
este aceea că președintele Trump își
ia angajamentul că atât timp cât va fi
în funcție, instituțiile care se ocupă de
combaterea amenințărilor interne și
externe nu vor duce lipsă de echipamentele, finanțările și resursele
necesare îndeplinirii obiectivelor
urmărite44. În continuarea acestei
idei, este menționat faptul că istoria
lumii este caracterizată de o luptă
continuă pentru putere și sunt prezentate trei mari seturi de amenințări
globale: 1) puterile revizioniste
(China și Rusia), 2) statele care se
opun normelor internaționale (Coreea
de Nord și Iranul – rogue states) și 3)
terorismul jihadist45. Din perspectiva
SNS, statele și organizațiile regăsite
în principalele amenințări menționate
precedent luptă pentru sporirea
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arsenalelor militare, economice, politice, tehnologice și informaționale cu
scopul de a schimba balanțele de
putere regionale în favoarea lor și a
remodela lumea în funcție de alte
valori care sunt antitetice cu cele
promovate de SUA și aliații acestora.
SNS promovează reînnoirea avantajelor competitive ale SUA, a capabilităților militare și menținerea
leadershipului american46. Pilonul IV
este dedicat mijloacelor și motivelor
pentru care SUA trebuie să-și
promoveze influența în lume. Încă de
la început, este reliefată susținerea
SUA față de respectarea drepturilor și
a demnității umane, iar citatul de
debut reliefează faptul că „deasupra
tuturor, noi (statul american) valorificăm demnitatea fiecărei persoane,
protejăm drepturile fiecărui individ și
împărtășim speranța fiecărui suflet
care trăiește în libertate. Aceștia
suntem noi”47. Prin această secțiune
se promovează ideea conform căreia
politicile și idealurile americane au
influențat pacea și prosperitatea
globală și au susținut dezvoltarea
unei societăți de succes. În plus, se
amintește faptul că indivizii și
națiunile lumii admiră societatea și
valorile promovate de americani, iar
SUA este dispusă să concretizeze noi
parteneriate cu acele state care îmbrățișează valorile americane. Impunerea principiilor americane nu
reprezintă interes pentru administrația americană, de aceea reciprocitatea reprezintă unul dintre
elementele de bază ale acestui pilon.
SNS a SUA pe contexte regionale
se concentrează pe evidențierea
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direcțiilor strategice ale SUA care
trebuie aplicate în diferite regiuni.
Această secțiune vizează șase regiuni
principale: 1) Indo-Pacific, 2)
Continentul European, 3) Orientul
Mijlociu, 4) Asia Centrală și de Sud,
5) Statele din emisfera vestică și 6)
Continentul
African.
Interesele
americane în aceste regiuni se îmbină
cu cele expuse în cei patru piloni, iar
mijloacele de atingere a acestora sunt
influențate de relațiile pe care SUA le
are cu statele din regiunile respective.
Astfel, se pot observa trei abordări
principale a modului în care SUA
trebuie să-și organizeze acțiunile în
vederea atingerii obiectivelor strategice. Prima abordare vizează întărirea
parteneriatelor deja existente, dar și
crearea altora noi. Această abordare
se aplică tuturor zonelor geografice și
susține întărirea relațiilor dintre SUA
și statele care îi împărtășesc valorile
și idealurile (ex. statele europene,
cele din emisfera vestică sau statele
democratice din Asia, Africa sau
Orientul Mijlociu). De asemenea,
formarea noilor parteneriate cu alte
state care tind să îmbrățișeze valorile
americane reprezintă un alt obiectiv
strategic al SUA. A doua abordare se
referă la eliminarea amenințărilor
regionale care ar putea afecta influența americană sau chiar securitatea
internă și externă a SUA. Această
abordare cuprinde cooperarea cu
statele din Orientul Mijlociu pentru
eliminarea rețelelor teroriste, cooperarea cu Japonia sau Coreea de Sud
pentru supravegherea și controlarea
acțiunilor Coreei de Nord sau
cooperarea cu statele europene în
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direcția combaterii criminalității
transfrontaliere sau a altor pericole
internaționale. Cea de-a treia
abordare vizează implicarea SUA în
ceea ce privește sprijinirea statelor în
curs de dezvoltare cu scopul de a
elimina sărăcia, corupția și de a
susține integrarea acestora în
sistemele economice mondiale. Toate
aceste obiective se îmbină eficient cu
creionarea, consolidarea și îmbunătățirea acordurilor și tratatelor internaționale care să asigure atingerea
interesului american, dar care să
satisfacă și părțile semnatare (ex.
acorduri comerciale)48. Concluziile
SNS susțin faptul că obiectivul
fundamental al noii administrații este
acela de a „stabili o direcție strategică
pozitivă pentru SUA care să se
bazeze pe reafirmarea avantajelor pe
care SUA le are la nivel internațional,
dar și pe construirea noilor forțe”49,
dar și că cetățenii americani pot fi
siguri că securitatea și prosperitatea
acestora va fi plasată întotdeauna pe
primul loc. De asemenea, concluziile
afirmă că SNS a SUA este ghidată de
principiile realismului principial și că
adevărata putere a SUA este oferită
de poporul american50.
Relațiile SUA-Mexic:
cooperarea privind obiectivele
de securitate
Între SUA și Mexic există o
multitudine de acorduri, parteneriate
și strategii care au drept principal
scop acela de a asigura atingerea
obiectivelor interne și externe ale
celor două state (ex. economice,

comerciale, energetice, securitare
etc.)51. Cei 2000 de kilometri de
graniță comună combinați cu
interesele de securitate ale celor două
state reprezintă o caracteristică
fundamentală pentru consolidarea
cooperării dintre cei doi actori. În
plus, indiferent de potențialul celor
două state, acestea nu își pot atinge
idealurile numai în măsura în care
cooperează52.
Cooperarea SUA-Mexic se bazează încă din anii ’80 pe principiul
securității împărtășite, dar și pe o
viziune comună de combatere a
infracționalității. Începând cu anul
2007, inițiativa Merida promovează
întărirea și instituționalizarea cooperării bilaterale de securitate, iar
valorile promovate în direcția atingerii acestor obiective se bazează pe
responsabilitatea împărtășită și pe
înțelegerea faptului că prin cooperare, amenințările securitare pot fi
neutralizate. Piatra de temelie a
acestei inițiative e reprezentată de
eliminarea criminalității transfrontaliere fiind pus un accent specific pe
spălarea de bani, traficul de droguri,
arme sau persoane și controlarea
imigrației ilegale. Cu scopul atingerii
acestor obiective au fost create
grupuri de lucru comune, dar și
diferite mecanisme de aliniere a
politicilor de combatere a amenințărilor securitare. Schimbul de
bune practici, pregătirea comună a
forțelor polițienești și întărirea
cooperării dintre organismele de
securitate reprezintă alte principii
promovate de inițiativa Merida53.
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Securitatea granițelor: interesele
SUA-Mexic. Securitatea granițelor și
controlarea fluxurilor de imigranți
iligali au fost abordate frecvent în
discursurile președintelui Trump.
Unele dintre măsurile de securitate
vamală promovate de administrația
Trump au fost privite cu scepticism
sau au fost catalogate de mexicani
drept fiind mult prea drastice54.
Măsurile drastice promovate de
administrația Trump pot fi justificate
de dorința acestuia de a respecta unul
dintre obiectivele principale ale SNS
a SUA și anume asigurarea securității
cetățenilor americani. De asemenea,
Mexicul nu-și poate atinge obiectivele de securitate vamală și nu poate
neutraliza criminalitatea transfrontalieră fără sprijinul SUA și de aceea
oricât de drastice ar putea părea
anumite măsuri, acestea sunt necesare pentru atingerea obiectivelor
celor două părți. Interesele de
securitate ale Mexicului sunt legate
de: 1) reducerea nivelului de violență
letală / non-letală cu impact puternic
la adresa populației, 2) îmbunătățirea
capacității de acțiune în dimensiunea
juridică și legislativă, 3) demonstrarea faptului că Mexicul este
un partener fiabil și de încredere al
SUA în ceea ce privește asigurarea
securității granițelor și controlarea
fluxurilor de imigranți55. De cealaltă
parte, SUA urmărește securitatea
granițelor, controlarea fluxurilor de
imigranți și dezvoltarea politicilor
eficiente de eliminarea a traficului de
droguri56. Prin urmare, în ceea ce
privește dimensiunea securității
vamale și controlarea fluxurilor de
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imigranți se poate observa o similaritate între interesele celor două părți.
Migrația ilegală, măsurile de
securitate a granițelor și rezultatele
acestora. Din 1994, SUA a promovat
o serie politici de descurajare prin
care s-a urmărit prevenirea migrației
ilegale (ex. deportările masive, sporirea securității fizice sau a numărului
de arestări)57. De asemenea, discursurile politice americane au asociat
imaginea imigrației cu cea a riscului,
în special după 9/11 când terorismul
a fost frecvent asociat cu nevoia de
întărire a securității granițelor și a
controlării fluxurilor de imigranți58.
Mexicul reprezintă cea mai mare
sursă de imigranți pentru SUA, iar
din cei aproximativ 11,6 milioane de
imigranți mexicani, 43% dintre ei au
ajuns în SUA prin mijolace ilegale.
Administrația Trump a pomovat o
serie de măsuri sporite de securitate a
granițelor și de îmbunătățire a
politicilor de deportare. În timpul
mandatului Trump se poate observa o
scădere considerabilă a imigranților
ilegali. În 2017 numărul acestora a
ajuns la 4,9 milioane, față de 6,9
milioane în 200759. Printre măsurile
sporite de securitate a granițelor
promovate de administrația Trump
putem menționa: 1) construirea unui
zid de-a lungul graniței cu Mexicul
cu scopul de a stopa imigrația ilegală
și de a spori securitatea SUA, 2)
sporirea inițiativelor de deportare și
detenție, 3) sporirea personalului care
să asigure securitate granițelor și a
punctelor de frontieră, 4) înființarea
unor noi departamente care să
investigheze criminalitatea transfron-
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talieră și să sporească securitate
granițelor, 5) tratatrea cererilor de
acordare a azilului politic fără să se
permită accesul în SUA a solicitanților până la decizia finală sau 6)
sporirea cooperării cu guvernele
regionale și implicarea activă a
acestora față de controlarea imigranților din propiile state60.
În plus, merită menționat faptul că
măsurile adoptate de SUA s-au
dovedit, în mare parte, a fi eficiente61.
În anul 2019 au avut loc 977.000 de
rețineri a imigranților care doreau să
treacă granița în SUA și 851.000 care
doreau să intre în SUA prin diferite
porturi. De asemenea, tot în 2019,
76.000 de minori fără însoțitori au
încercat să intre în SUA, aceștia fiind
reținuți de către autorități.62 De
asemenea, Mexicul a fost de acord cu
cererile SUA de a trimite Garda
Națională la granița cu SUA pentru a
contribui activ la securitatea punctelor de frontieră, dar și la anihilarea
rețelelor de contrabandă și de criminalitate organizată63. Președintele
Trump și-a exprimat aprecierea
pentru implicarea Mexicului și a
guvernelor regionale față de sporirea
securității granițelor și stoparea
imigrației ilegale64. Acesta a declarat
că principalul motiv pentru sporirea
măsurilor de securitate vamală și
eficientizarea legislației care privește
imigrația ilegală este reprezentat de
dorința de a proteja cetățenii
americani65. În plus, scăderea
traficului de frontieră și combaterea
imigrației ilegale ar putea să fie
privite drept o serie de succese ale
președintelui Trump, care ar putea să-

l ajute în alegerile prezidențiale
următore sau să fie luate drept
exemplu de succesorii acestuia66.
Concluzii
Acest articol a prezentat valorile
și obiectivele SNS a SUA promovate
de administrația Trump și a analizat
impactul pe care l-a produs cooperarea SUA-Mexic în ceea ce
privește sporirea securității granițelor
și controlarea fluxurilor de imigranți.
SUA reprezintă una dintre cele mai
mari puteri de pe glob, iar valorile,
principiile și obiectivele promovate
prin intermediul SNS influențează nu
numai dinamicile interne și externe
ale SUA, ci și mediul global de
securitate în ansamblu. Articolului
evidențiază faptul că SNS a SUA este
foarte complexă, include principalele
dimensiuni de analiză, și totodată este
o strategie de actualitate care promovează o serie de principii, norme și
valori a căror aplicare ar putea oferi
garanții de securitate SUA și aliaților
săi. Cu toate că este o strategie mare,
ce cuprinde multiple sectoare de
analiză, SNS promovată de administrația Trump se bazează pe un
număr relativ redus de principii.
Printre acestea, combaterea terorismului și eliminarea influențelor
statelor revizioniste, promovarea
influenței americane, revitalizarea
economiei SUA, îmbunătățirea parteneriatelor existente și crearea altora
noi sau protejarea cetățenilor americani, sunt menționate ca fiind printre
cele mai importante. De asemenea,
plasarea SUA pe primul loc și
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sprijinirea statelor care doresc să
împărtășească valorile americane
reprezintă alte principii de bază ale
SNS americane.
Din perspectiva relației SUAMexic se poate afirma că cele două
state împărtășesc multiple interese și
obiective comune, iar securitatea
granițelor și controlarea fluxurilor de
imigranți reprezintă două dintre ele.
Măsurile promovate de administrația
Trump față de elementele menționate
anterior s-au dovedit a fi eficiente, iar
Mexicul s-a implicat activ în ceea ce
privește sporirea securității granițelor
și a controlului imigrației ilegale.
Motivațiile care au stat la baza
măsurilor SUA de îmbunătățire a
securității granițelor sunt portretizate
în cadrul Pilonului I al SNS, iar toate
acele acțiuni au fost îndreptate înspre
asigurarea
securității
poporului
american.
Acest articol a reliefat două
rezultate principale. Primul conturează ideea conform căreia actuala
SNS a SUA este construită în raport
cu realitățile dinamicilor de pe scena
internațională, iar respectarea principiilor expuse de aceasta ar putea
satisface interesele de securitate ale
SUA. Al doilea rezultat demonstrează faptul că o cooperare
accentuată dintre două sau mai multe
entități reprezintă una dintre soluțiile
optime de atingere a idealurilor
comune. În cazul nostru, întărirea
cooperării SUA-Mexic cu privire la
sporirea securității granițelor și a
controlării fluxurilor de imigranți a
produs efecte benefice pentru ambele
părți. Astfel, rezultă faptul că dorința
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și disponibilitatea de a coopera sporește șansele ca obiectivele comune
de securitate să fie atinse.
Din perspectiva datelor și informațiilor utilizate acest articol nu a
întrunit limitări majore. Analiza de
document se aplică documentelor
deja existente, iar informațiile de
interes pentru cercetător se regăsesc
în cadrul acestora. În plus, majoritatea SNS sunt publicate online, iar
acest aspect facilitează procesul de
identificare a documentelor relevante
pentru analiză. Din perspectiva studiului de caz, există multiple
strategii, declarații sau planuri care
evidențiază măsurile aplicate pentru
sporirea securității granițelor și a fluxurilor de imigranți, dar și a rezultatelor generate de a aceste măsuri.
Cu toate acestea, majoritatea informațiilor calitative și relevante pentru
scopul articolului se găsesc cu
precădere în limba engleză, iar acest
aspect reprezintă o limitare pentru
persoanele pasionate de asemenea
problematici dar care nu vorbesc
limba engleză. Prin urmare, obiectivul acestui studiu este acela de a
completa un gol în cadrul literaturii
existente și de a produce un material
relevant pentru persoanele pasionate
de asemenea subiecte sau pentru
specialiștii din domeniu.
Pornindu-se de la subiectul
articolului se pot realiza multiple alte
cercetări. Printre acestea se poate
analiza modul în care unele măsuri
promovate de actuala administrație
americană ar putea fi contrare cu
respectarea drepturilor omului (ex.
construirea zidului sau sporirea
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arestărilor). De asemenea, s-ar putea
analiza relațiile SUA cu alte state și
pe alți piloni ai SNS, dar și modul în
care peisajul terorismului internațional s-a schimbat odată cu publicarea noii SNS și cu implementarea

măsurilor promovate de aceasta. În
plus, se pot realiza analize comparative între SNS a SUA promovată de
administrația Trump și alte state,
aceasta fiind o altă direcție posibilă
de cercetare.
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RECENZII

O nostalgie, mai multe nostalgii

Svetlana Boym, The Future of
Nostalgia, New York, Basic Books,
2001, 432 p.

Svetlana Boym, specialistă în
literatură slavă și literaturi comparate,
profesor la Universitatea Harvard,
realizează în The Future of Nostalgia
o istorie a nostalgiei, înțeleasă drept
rezultatul relației dintre biografia
personală și istoria unui grup sau a
unei națiuni, a relației dintre memoria
personală și cea colectivă. Svetlana
Boym analizează nostalgia ca emoție
istorică, cu dimensiunea sa utopică,

devenită o caracteristică a culturii
globale.
Lucrarea este împărțită în trei
părți. Prima parte, Hypochondria of
the Heart: Nostalgia, History and
Memory, este dedicată evoluției
istorice a nostalgiei de la o boală
curabilă, așa cum era percepută în
secolul al XVIII-lea, la o stare a
timpurilor moderne.
Svetlana Boym propune înțelegerea nostalgiei dintr-o triplă
perspectivă: în primul rând, nu i se
poate atribui o conotație „antimodernă“, ci dimpotrivă reprezintă o
nouă abordare a timpului și spațiului
ce face posibilă divizarea între
„local“ și „universal“; în al doilea
rând, nostalgia, subliniază Boym,
este similară cu revolta împotriva
ideii moderne de timp, care este un
timp al istoriei și al progresului, altfel
spus un timp în afara timpului; în al
treilea rând, nostalgia nu este
întotdeauna retrospectivă, ci poate fi,
în egală măsură, prospectivă. Proiecțiile asupra trecutului, determinate
de nevoile prezentului, au un impact
direct asupra realităților viitorului. În
opinia sa, nostalgia ține de relația
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dintre biografia individuală și cea de
grup/națională și, de asemenea, de
relația dintre memoria individuală și
cea colectivă.
Explorând reprezentările nostalgiei de la naționalismul romantic al
secolului al XIX-lea până la modernismul precedentului veac, autoarea
face distincția între nostalgia reconfortantă, încercarea transistorică de a
reconstrui un trecut ideal, o formă de
nostalgie care se prezintă pe sine sub
forma tradiției și a adevărului absolut
și care s-a aflat la baza tuturor
renașterilor politice și religioase din
ultimele două secole, și nostalgia
reflexivă, un construct ambivalent,
pendulând între dor și apartenență,
care a generat mult mai complexa
memorie socială.
Cea de-a doua parte, Cities and
Re-Invented Traditions, pune în
discuție memoria post-comunistă,
alegând drept obiect al analizei
Moscova, Sankt Petersburg și Berlin,
ale căror ruine, moșteniri istorice sau
noi construcții produc deopotrivă
nostalgie și ceea ce numește autoarea
antinostalgie. Analiza spațiului urban
propriu-zis, a miturilor urbane, prin
intermediul literaturii, arhitecturii și a
noilor sau vechilor ceremonii, relevă
apariția unor noi forme de identități
locale, care, spre deosebire de tradiționalele forme de patriotism local, se
caracterizează prin cosmopolitanism.
Ultima parte, Exiles and Imagined
Homelands, explorează universul
creat de emigranți și exilați, o intimitate complexă și contradictorie,
caracterizată în același timp de
înstrăinare și melancolie. Cercetările
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acestei ultime părți sunt construite pe
baza experiențelor din emigrație a
artiștilor ruși: Vladimir Nabokov,
Joseph Brodsky și Ilya Kabakov.
***

Maria Todorova (ed.), Remembering
Communism, New York, Social Science
Research Council, 2010, 450 p.

Parte a unui proiect internațional
finanțat de Social Science Research
Council
coordonat
de
Maria
Todorova, volumul Remembering
Communism explorează aspectele
sociale și culturale ale experienței
comuniste. Fără a nega sau subevalua
abordarea structurală, și teoretică,
Maria Todorova și colaboratorii săi,
aparținând diverselor domenii ale
științelor umaniste (istorie, sociologie, antropologie, etnologie, filologie), propun o serie de analize care au
în centru experiența individuală
trăită, realitatea subiectivă a individului în comunism. Aceasta este o
parte a conceptului de remembering
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communism, aflat la baza cercetărilor,
despre care autorii consideră că
relevă alte două fațete ale problemei:
dinamismul procesului de reinterpretare constantă și succesivă a
experienței comuniste, și scoaterea în
evidență a experienței individuale sau
de grup, modelată însă de exigențele
prezentului.
Volumul însumează șaisprezece
studii și este împărțit în cinci secțiuni.
În
cadrul
primei
secțiuni,
International Discourse, atenția este
îndreptată deopotrivă către elite și
către societate, în vederea conturării
percepții despre sine în timpul
regimului comunist. Prin aceasta se
ilustrează în egală măsură o serie de
caracteristici ale epocii socialiste, dar
și ale prezentului, spre exemplu
înclinația spre stânga politică a
societăților foste comuniste. Cea de-a
doua secțiune, Oral History and
Anthropology, este constituită din
patru studii antropologice, care pun
în discuție concepte precum memorie, nostalgie, identitate etnică și de
clasă a unor bine delimitate grupuri
țintă: muncitori din industria textilă și
industria grea din fosta Iugoslavie,
imigranții politici greci în Ungaria,
minoritatea bulgară din Ucraina.
A treia secțiune a volumului,
Archives and Memory, la care au
contribuit istorici și arhiviști, analizează tranziția instituției arhivelor în
Bulgaria și Rusia, pornind de la
premisa că acestea sunt mai mult
decât un depozitar al adevărului
istoric, ci surse car pun în evidență
complexitatea
vieții
oamenilor
obișnuiți în comunism. Aceeași

percepție de sursă a adevărului istoric
este regăsită și în cazul literaturii
memorialistice, unul dintre studii
fiind dedicat evoluției acestui gen în
Bulgaria postcomunistă. Cea de-a
patru secțiune, How Textbooks
Remember, analizează maniera în
care epoca comunistă este reflectată
în prezent în manualele școlare din
Germania, Bulgaria, Croația și
Slovenia. În cadrul ultimei secțiuni,
Visual Memory, sunt analizate,
pornind de la materialele vizuale,
construcția ideologică a culturii
consumeriste în Bulgaria anilor ’60,
imaginea epocii comuniste în cinematografia bulgară postcomunistă și
impactul asupra mentalului colectiv
al distrugerii mausoleului lui Georgi
Dimitrov din Sofia.
***

Maria Todorova, Zsuzsa Gille (eds.),
Post-Communist Nostalgia, New York,
Oxford, Berghahn Books, 2010, 299 p.

Volumul de studii coordonat de
Maria Todorova, specialistă în istoria
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Balcanilor și profesor la Universitatea
Illinois, respectiv Zsuzsa Gille,
sociolog și profesor în cadrul aceleiași universități, abordează problema nostalgiei din fostele țări
comuniste. Fenomenul nostalgiei față
de trecut nu este unul specific
spațiului est-european, ci este un
fenomen universal, intrat sub lupa
specialiștilor în ultimele două-trei
decenii. Ceea ce particularizează
fostul lagăr socialist și motivează
cercetările în această direcție este
puterea utopiei, filtrată prin prisma
nostalgiei, și care continuă să exercite
o influență semnificativă în societățile foste comuniste.
Prin intermediul celor cincisprezece studii, grupate în două secțiuni,
Rupture and the Economies of
Nostalgia și Nostalgic Realms in
Word, Sound and Screen, specialiști
din domenii precum istorie, sociologie, antropologie, literatură,
studii culturale, muzicologie, încearcă
să definească și să ofere explicații
pentru fenomenul nostalgiei postcomuniste. Principalele ipoteze pe
baza cărora se construiește volumul
vizează agenții, grupurile sociale sau
etnice care pot fi identificate cu acest
proces
cultural,
factorii
sau
elementele care determină această
nostalgie – reorganizarea economică
și socială a societăților est-europene,
căutarea demnității, dezamăgire față
de prezent și critica acestuia în
comparație cu trecutul. În egală
măsură, de aceeași atenție se bucură
și diversele căi de propagare a
nostalgiei roșii, fie ele neoficiale sau
informale, de la simplele conversații,
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concentrate în jurul amintirilor despre
trecut, la prezența sa în muzică,
literatură, cinematografie. Un aspect
deloc neglijat este cel al cenzurii, în
special al autocenzurii, care își are
geneza în perspectiva peiorativă
atribuită în mass-media nostalgiei
postcomuniste.
Amintim câteva studii care se regăsesc în cuprinsul volumului, printre
care și două contribuții românești:
Dominic Boyer, From Algos to
Autonomos. Nostalgic Eastern Europe
as Postimperial Mania (pp. 17-28);
Oana Popescu-Sandu, „Let’s all freeze
up until 2100 or so“: Nostalgic
Directions in Post-Communist Romania
(pp. 113-128); Diana Georgescu,
„Ceaușescu hasn’t died“. Irony as a
countermemory in Post-Socialist
Romania (pp. 155-176).
Studiile cuprinse în volumul PostCommunist Nostalgia analizează în
mod echilibrat condițiile și evoluțiile
din Bulgaria, Germania, Ungaria,
România, Bulgaria, fosta Uniune
Sovietică și fosta Iugoslavie, singurele excepții notabile fiind Polonia
și Cehoslovacia. Analizând însă mare
parte din fostul lagăr socialist, autorii
sudiilor lansează provocarea identificării unei tipologii a nostalgiei
postcomuniste aplicabilă întregului
spațiu est-european.
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***

Maya
Nadkarni,
Remains
of
Socialism. Memory and the Futures of
the Past in Postsocialist Hungary, Ithaca
and London, Cornell University Press,
2020, 252 p.

Maya Nadkarni, antropolog,
profesor la Colegiul Swarthmore din
Statele Unite, propune în Remains of
Socialism. Memory and the Futures
of the Past in Postsocialist Hungary
o analiză exhaustivă a memoriei trecutului comunist din Ungaria democrată. În tratarea acestei complexe
teme, autoarea avansează conceptul
de rămășițe ale comunismului.
Acestea, deopotrivă obiecte fizice și
reflexe culturale, reprezintă tot ceea
ce societatea ungară a căutat să
îndepărteze în procesul tranziției,
însă ele nu trebuie interpretate sau
limitate la doar simple moșteniri ale
trecutului.
Rămășițelor comunismului pun în
lumină speranțele, așteptările, dar și
frustrările societății maghiare post-

comuniste, începând cu entuziasmul
primilor ani de democrație, până la
dezamăgirea și deziluzia resimțite
două decenii mai târziu, care au
împins Ungaria spre un regim autoritarism de dreapta.
În cuprinsul lucrării se regăsesc
șase capitole, în primele cinci fiind
analizate artefactele culturale în jurul
cărora se articulează conceptul de
rămășițelor ale comunismului: statuile lui Lenin și a altor lideri comuniști sovietici și maghiari reunite în
parcul Szoborpark și dezbaterea
produsă de crearea unui astfel de
parc; celebrarea revoluției maghiare
din 1956 și sărbătorirea unui mileniu
de statalitate ungară în încercarea de
a crea o nouă memorie istorică,
democratică, care să înlocuiască
memoria comunistă; glume, mituri și
alte elemente aparținând popular
culture, născute dintr-un sentiment al
nostalgiei, care nu vizează însă
revenirea la regimul comunist, ci
reflectă frustrările și dezamăgirile
prezentului; inaugurarea muzeului
Casa Terorii ca dovadă a încheierii
trecutului socialist al Ungariei, dar și
ca avertisment privind pericolele
revenirii unui regim de stânga; dezbaterea din jurul activității informatorilor regimului comunist, care a
produs un conflict generațional și
care a radicalizat generația tânără
împotriva stângii politice și a unei
posibile
repetări
a
trecutului
comunist.
Ultimul capitol analizează maniera în care toate aceste dezbateri
din viața publică, crizele interne,
precum și cea economică din 2008 au
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contribuit la dezvoltarea unui dezamăgiri generale în Ungaria, a
sentimentului că țara nu a reușit să
evolueze, să depășească moștenirea
comunistă, să îndeplinească acele
idealuri imaginate la prăbușirea
socialismului. Această deziluzie a
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permis victoria coaliției politice de
dreapta Fidesz, în 2010, a cărei
promisiune electorală a fost îndepărtarea tuturor rămășițelor comunismului.
Gabriela DRISTARU
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O incursiune în istoria Cenaclului Flacăra

Alexandru Mamina, Cenaclul Flacăra:
istorie, cultură, politică, Editura Cetatea de
Scaun, Târgoviște, 2020, 456 p.

Cenaclul Flacăra a fost un fenomen cultural și propagandistic ce a
marcat o întreagă generație ce s-a
format în anii ’70-’80 ai secolului
trecut. În ce fel? În bine sau în rău?
Greu de spus. Încă din timpul
existenței sale părerile au fost împărțite în ceea ce privește încadrarea
sa: era un fenomen cultural sau unul
propagandistic? Sau ambele? Dacă
majoritatea tinerilor de atunci
așteptau cu nerăbdare sosirea în
orașele lor a Cenaclului și difuzarea
săptămânală a emisiunii „Radio
Cenaclul Flacăra”, nu la fel de
entuziaști au fost activiștii oficiali.
Este cunoscut faptul că, imediat după

închiderea Cenaclului, ca urmare a
incidentului de la Ploiești din 1985, a
circulat celebrul pamflet Folkul și
porcul, atribuit lui Eugen Barbu, în
care erau scoase la iveală „grozăviile” ce se petreceau la spectacolele
ce se bucuraseră de mare popularitate
în rândul tinerilor. Disputele pe tema
efectelor benefice sau malefice
asupra tinerilor au continuat și după
căderea comunismului, pozițiile
echilibrate fiind foarte puține.
În lucrarea pe care o prezentăm,
istoricul Alexandru Mamina își propune să analizeze Cenaclul Flacăra
ieșind din dualismul ce a dominat
discuția pe acest subiect până în
prezent. „Cenaclul Flacăra nu poate fi
epuizat într-o etichetare simplistă,
unilaterală, fie condamnatorie, fie
elogioasă; trebuie să distingem nu
numai între omul, poetul și personajul angajat politic Adrian
Păunescu, ci eventual chiar între
acesta și cenaclul pe care l-a condus,
întrucât mesajul cenaclului compus
fundamental din cântece și poezii,
odată lansat în public, a dobândit
autonomie semantică în raport cu
emitenții, a fost perceput de spectatori în funcție de afectivitatea și
așteptările lor, generând la rigoare
efecte pe care nici Adrian Păunescu
personal nu le-ar fi anticipat.
Cenaclul Flacăra a înregistrat mo-
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mente, variații, nuanțe, or condamnările și elogiile nu comportă nuanțe,
ele proclamă ceva rău sau bine și atât,
ceea ce le face incompatibile cu
raționalitatea critică și argumentativă
a demersului științific” (p. 26).
Alexandru Mamina propune o
ieșire din războiul etichetărilor ce vin
din cele două tabere prin analiza
„materialului faptic”, a conținutului
mesajelor și a contextelor în care s-au
desfășurat spectacolele. Și, mai mult
decât atât, judecarea faptelor prin
prisma opțiunilor individuale ale
actorilor sociali: „interpretarea fenomenelor din epocă nu trebuie să se
rezume la identificările formale pe
bază de funcție, deci la dihotomia
buni-răi dedusă din apartenența unora
la funcțiile în cauză. În fond, este
vorba să le restituim oamenilor
umanitatea, dincolo de calitatea lor
de membri de partid, activiști, șefi de
organizație ș.a.m.d.” (p. 54). În
opinia istoricului, aceasta este o
exigență necesară oricărui demers de
analiză a comunismului, dacă se
dorește o analiză și nu un discurs
moralist. Revenind la demersul de
înțelegere a Cenaclului Flacăra,
„trebuie să ne concentrăm asupra
motivațiilor conjuncturale, asupra
opțiunilor subiective și a relațiilor
interpersonale. Trebuie, așadar, să
privim lucrurile mai degrabă din
perspectiva funcționalistă a tipurilor
de reacție individuală sau de grup la
stimulii puterii, decât în termenii
moraliști ai opoziției schematice și
inevitabil înșelătoare între «colaboraționiști» și «rezistenți»” (p. 58).
Preocuparea pentru acest subiect a
venit după ce istoricul a elaborat o
lucrare despre formele protestului
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cultural din Occident (Morfologia
protestului cultural. Romantism,
avangardă,
folk-rock,
Editura
Academiei Române, 2019), fiind
cunoscut faptul că Păunescu a avut ca
model manifestările mișcării flower
power, în cadrul Cenaclului evoluând
cele mai importante formații rock din
România și cei mai importanți
folkiști.
După o scurtă istorie a cenaclurilor din societatea românească
modernă și contemporană, Alexandru
Mamina prezintă Cenaclul Flacăra.
Un lucru mai puțin cunoscut este
acela că, inițial, Cenaclul i-a reunit pe
unii dintre cei mai importanți scriitori
și artiști din România anilor ’70. „O
specificitate a Cenaclului Flacăra –
arată autorul –, din punctul de vedere
al structurii sale organizaționale și al
tipului de comunicare practicat, a fost
aceea de a recapitula întreaga tipologie a sociabilității literare, de la
boema spontană la cenaclul propriuzis, apoi rapid la cenaclul-spectacol...
Tocmai atare încorporare a unor
forme de relaționare deosebite, corelative, mai multor direcții de interes
și mai multor tipuri de sensibilitate,
lămurește capacitatea Cenaclului
Flacăra de a reuni de-a lungul
timpului participanți diferiți ca formație și preocupări, fiecare dintre ei
regăsindu-se într-un anumit aspect al
activității acestuia sau într-o anumită
componentă a mesajului transmis”
(pp. 75-76). Însă, această caracteristică l-a făcut eclectic, fapt ce i-a
îndepărtat ulterior pe mulți dintre
membrii inițiali.
Autorul marchează etapele evoluției Cenaclului până la stadiul
specific industriei muzicale, un
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moment de cotitură fiind intrarea, în
martei 1976, sub egida Uniunii
Tineretului
Comunist.
Pentru
Cenaclu a însemnat un avantaj sub
aspect logistic, dar un dezavantaj sub
aspectul credibilității, întrucât apărea
ca slujind regimul. Ajungerea în acest
stadiu a Cenaclului a însemnat și
schimbarea atmosferei, de la convivialitate la disciplină cu iz de
cazarmă, Păunescu recurgând la un
limbaj violent, la amenințări, excluderi din spectacole sau de la plată a
celor care îl deranjau.
După cum am mai spus, în evaluarea fenomenului analizat autorul
recurge la conținuturile puse în circulație. Aici a fost necesară răbdarea
arhivarului, pentru că și-a luat datele
din colecția Revistei Flacăra, intervalul septembrie 1973-iunie 1985, a
ascultat înregistrările emisiunii Radio
Cenaclul Flacăra și ale concertelor
de după 1983 de la Arhiva Sonoră a
Societății Române de Radiodifuziune
și cele 12 discuri din colecția
Cenaclul Flacăra. De asemenea,
istoricul a parcurs și dosarul de
urmărire informativă a lui Adrian
Păunescu și un alt volum de informații despre Cenaclu de la CNSAS.
La acestea, s-a adăugat mai multe
dosare din Fondul CC al PCR. În
afară de partea de documentare în
arhive, lucrarea mai conține și o parte
însemnată interviuri. Alexandru
Mamina i-a contactat pe 45 de
membri ai Cenaclului, pentru a aplica
următorul pachet de 7 întrebări: Când
ați aflat de existența cenaclului și
cum ați devenit membru al acestuia?
Cum se desfășura activitatea cenaclului: alegerea textelor, compoziția
melodiilor, stabilirea interpreților?

Cum comunicau și relaționau membrii cenaclului în timpul turneelor, în
afara spectacolelor propriu-zise?
Cum era perceput cenaclul în epocă
de către lumea muzicală, instituțiile
media și autorități? Cum ați receptat
relația personală a inițiatorului și
conducătorului cenaclului cu autoritățile vremii și implicarea sa
politică? Dacă și în ce împrejurări ați
părăsit cenaclul? Cum evaluați
experiența cenaclului pentru cariera
dumneavoastră și pentru mișcarea
culturală din România? Dintre cei 45
de foșit membri ai Cenaclului, 40 au
acceptat să răspundă, dar în final au
răspuns doar următorii 23: George
Stanca, Doru Stănculescu, Mircea
Florian, Marcela Saftiuc, Dan
Chebac, Dan Andrei Aldea, Ilie
Vorvoreanu, Ilie Stepan, Adriana
Ausch Simmel, Nicu Alifantis,
Evandro Rossetti, Eugen Cristea,
Radu Gheorghe, Adrian Ivanițchi,
Mircea Bodolan, Mihaela Popescu
(Mărginean), Victor Socaciu, Zoia
Alecu, Ducu Bertzi, Cristian Buică,
Sorina Claudia Feier (Bloj), Majay
Gyözö ș Florin Săsărman.
Cea mai dificilă misiune, prin
amploarea ei și prin răbdarea și
acribia pe care le presupune, a fost
repertorierea producțiilor Cenaclului
(poezii, cântece, momente artistice și
secvențe declarative) consemnate în
revista Flacăra sau înregistrate la
Radio România. Acest demers este
unic. Însă, ne avertizează autorul,
„Este vorba... despre o repertoriere în
funcție de conținut și nu de valoarea
literară sau artistică, inevitabil inegală. Ceea ce ne propunem nu este o
evaluare de ordin estetic, ci
observarea tendințelor caracteristice
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din punctul de vedere al mesajului
transmis” (p. 100).
Întreaga repertoriere este realizată
în următoarele 10 registre: afectivmeditativ, național-istoric, umanistcontestatar, partinic, social și
generațional, ludic, folcloric, clasic,
internațional și neidentificabil. Astfel
încadrate, producțiile sunt urmărite
diacronic, pentru a putea percepe
preferințele pentru anumite registre în
diferiți ani sau perioade. La finalul
fiecărui an, autorul face suma producțiilor, astfel încât putem aprecia
care dintre acestea au avut ponderi
mai mari. Astfel, se poate observa
frecvența anumitor producții de la un
an la altul. Pornind de la această
repertorizare, se poate realiza o
analiză calitativă evitând riscul
repetării unor etichete și prejudecăți.
Poate că utile ar fi fost reprezentările
grafice ale datelor din acest reportoriu. Iată ce observă Alexandru
Mamina: „Ceea ce se observă însă cu
titlu general din tabelul de mai sus
este că cenaclul a reprezentat, cum
spunea Ilie Stepan, parafrazând
formula lui Deng Xiaoping, un
spectacol cu două sisteme, având cu
alte cuvinte o coordonată culturală
autentică, inclusiv cu note subversive
la atresa regimului, respectiv o alta
propagandistică. În unghiul format la
intersecția dintre cele două, s-a creat
un spațiu favorabil de manifestare
pentru artiști, în sensul că aceștia, la
adăpostul enunțurilor apreciative
despre
socialism
și
Nicolae
Ceaușescu, dispuneau de o libertate de
exprimare nemaiîntâlnită altundeva în
România” (pp. 283-284).
În ceea ce-l privește pe Adrian
Păunescu, care a fost etichetat ca
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„poet de curte”, Alexandru Mamina
consideră că „trecând peste manevrele de amenajare personală, nu
credem că Adrian Păunescu poate fi
considerat propriu-zis poet de curte,
adică un personaj ocupat exclusiv cu
laudele. Rolul pe care și l-a asumat a
fost mai degrabă acela de «nebun al
regelui» – un tip căruia, în virtutea
excentricității, i se permiteau libertăți
de exprimare aparte, așadar un tip
care vedea și numea relele din țară,
spiritul său critic oprindu-se, desigur,
la persoana «regelui» ce-l întreținea
și tolera. Vinovați erau numai «consilierii» sau «miniștrii» acestuia...” (p. 292).
Istoricul arată că, pentru a
menține Cenaclul, Păunescu a preluat
temele discursului oficial, un nou
militantism și naționalismul, care „au
fost fie resemnificate, fie transgresate
în sensuri mai curând neconforme cu
ideologia și cu scopurile regimului,
mai exact cu înclinație spre critică și
frondă juvenilă, ca sentiment al
apartenenței naționale dincolo de prezența conjuncturală a comunismului,
respectiv ca disponibilitate pentru
modelele occidentale” (p. 320).
La trei decenii de la căderea
comunismului, avem și o prezentare
profesionistă a unui fenomen cultural
de amploare precum Cenaclul
Flacăra. Pentru cine dorește să
înțeleagă acest fenomen mai mult
decât să emită judecăți de valoare,
lectura lucrării lui Alexandru
Mamina devine obligatorie.
Silvia BOCANCEA
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Despre comunism și postcomunism într-o privire

Maria Bucur, Mihaela Miroiu,
Nașterea cetățeniei democratice. Femeile
și puterea în România modernă, Editura
Humanitas, București, 2019.

Lucrarea scrisă de Maria Bucur și
Mihaela Miroiu, Nașterea cetățeniei
democratice. Femeile și puterea în
România modernă a apărut întâi în
SUA
(Birth
of
Democratic
Citizenship. Women and Power in
Modern Romania), la Indiana
University Press, iar apoi în
România, la Editura Humanitas.
Cele două autoare aduc în discuție
rolul femeilor în nașterea și dezvoltarea cetățeniei democratice în
România, atât din perspectiva de
istoric (Maria Bucur), cât și din
perspectiva specialistului în științe
politice (Mihaela Miroiu). Cartea se

fundamentează, ca demers investigativ, pe metoda interviului sociologic aprofundat, iar cele 101 de
femei repondente la interviuri sunt
numite în text „coautoare”, datorită
faptului că sunt prezențe vii până
către sfârșitul cărții. Privind această
lucrare într-o imagine de ansamblu,
Maria Bucur și Mihaela Miroiu par a
fi detectivii care bănuiesc cu metodă,
confruntă păreri, ajută cu interpretarea datelor, dar nu intervin decât
delicat în structura argumentării,
orientând discursul și adunând datele.
Călătoria către finalul cărții este
captivantă, la acest lucru contribuind
din plin limbajul, structura argumentării, dar, mai ales, prezența „coautoarelor,” prin citări care apar în
text suficient de des pentru a
clarifica, susține sau intriga, dar
suficient de rar pentru a nu încărca
inutil. În afară de cele 101 interviuri,
au fost realizate și trei focus-grupuri,
în Hunedoara, Simeria și Sîncrai, „un
sat situat la 16 kilometri depărtare de
orașul Hunedoara”. Prin tehnica de
eșantionare prin acumulare treptată
(snowballing), au fost testate, în
perioada 2009-2010, ipotezele de
cercetare pe trei categorii de femei:
generația
comunismului
(femei
născute în perioada 1930-1940, cu
vârste cuprinse între 60 și 84 de ani,
cu o experiență plenară a comu-
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nismului), generația tranziției (femei
născute în perioada 1950-1960, cu
vârste cuprinse între 40 și 59 de ani,
suficient de tinere și cu o maturitate
care să le permită, la sfârșitul
perioadei comuniste, să-și dorească
schimbarea în noul context politic) și
generația democrației (femei născute
în perioada 1970-1980, cu vârste
între 24 și 39 de ani, cu experiență de
viață redusă în vechiul regim politic).
Temele care structurează interviurile
și focus-grup-urile sunt: familia, relațiile cu vecinii, rudele sau prietenii,
comunitatea, administrația locală,
comunitatea
politică
națională,
europeană sau internațională.
Pornind de la aceste elemente,
cartea începe cu un scurt reper istoric
asupra feminismului în România,
pentru a continua, mai apoi, cu abordarea tematică a rezultatelor istoriei
orale surprinse prin intermediul
interviurilor. Mai cu seamă ultimele
două capitole reprezintă un centru de
interes pentru specialiștii din științele
politice. Ghidat de autoare, cititorul
face o incursiune în comunism, cu tot
ce a reprezentat el pentru cei nevoiți
să trăiască într-un asemenea regim, și
în postcomunismul românesc, cu
iluziile și durerile sale, dar și cu
speranțele și prefacerile inerente.
Lucrarea pe care ne-o propun
Maria Bucur și Mihaela Miroiu pare
a fi o imagine clară a celor două
lumi: comunismul cu paternalismul
său, cu instituțiile care nesocoteau
orice idee de spațiu privat, în care
femeile „simțeau acest lucru până la
nivel uterin”, așa cum se exprimă
autoarele în carte, și postcomunismul,
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cu încercarea de a construi separația
public-privat în condiții de incertitudine. Atunci când se referă la perioada comunistă, cartea își propune
să rămână obiectivă până la capăt.
Făcându-le într-un anumit sens egale
bărbaților, ca „tovarășe”, comunismul le-a adus femeilor din
România un beneficiu la care ar fi
sperat cu greu în urma experienței de
viață într-o societate vădit conservatoare. Creșterea ratei alfabetizării, a
salariilor și a locurilor de muncă au
fost câteva dintre beneficiile de care
femeile, ca grup social, s-au bucurat
după instaurarea comunismului în
România. Doar că acest lucru, pe
lângă perspectiva totalitară, le-a adus
femeilor și dubla zi de lucru (pe de o
parte, munca plătită de la serviciu,
iar, pe de altă parte, munca neplătită
din gospodărie), o încălcare încă și
mai mare a spațiului privat, dacă ne
gândim la momentele umilitoare în
care femeile erau controlate medical
forțat de regimul politic, pentru a nu
ascunde vreo urmă a unui avort.
Regimul avea nevoie de vlăstare care
să poată fi crescute pentru a duce
socialismul „pe noi culmi de
progres”. Omul multilateral dezvoltat
nu putea să apară de nicăieri. El
trebuia mai întâi să se nască. Iar
pentru asta regimul avea nevoie să
știe că femeile nu pot să se sustragă
acestui rol.
„Ce să fi făcut? Am trăit cum au
fost vremurile. Nu ne-a întrebat
nimeni ce vrem”, este remarca fatalistă a uneia din femeile care au
răspuns la interviu, în paginile cărții.
Chiar așa, ce se putea face? La o
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primă vedere ar părea că solidaritatea
oamenilor în fața unei asemenea
încercări pare să spele minusurile
regimului comunist. Dar solidaritatea
era mai degrabă o solidaritate a
frustrării și a lipsurilor.
În capitolul ultim, cel de-al șaptelea, demersul continuă cu perioada
postcomunismului românesc. Femeile au trăit din plin „șocul postcomunismului” și, în special, „șocul
capitalismului”, cu tot ce a însemnat
acesta în privința locurilor de muncă,
în privința schimbărilor substanțiale
din industrie sau agricultură, sau în
ce privește goana acerbă după bani și
transformarea acestora în scop în
sine. Însă se pare că cele 101 de
femei intervievate înțeleg prea bine
ideea cetățeniei active și susțin cu
tărie lucruri precum munca în folosul
comunității
pentru
obținerea
ajutorului social, mai multe programe
pentru copii și vârstnici, pentru
protecția mediului, precum și mai
multe investiții în educație, în
formarea noilor generații. Femeile
condamnă vehement corupția și
consideră moralitatea o problemă
fundamentală, susținând că o
democrație adevărată nu se poate
realiza fără simțul responsabilității.
Fiindcă perspectiva etică pare a fi
mult mai importantă, atât în ceea ce
privește politicile publice, dar și în
legătură cu acțiunile politicienilor,
coautoarele cărții se îndepărtează,
mai degrabă, de spațiul deciziilor
comune. Să fie oare acest refuz un
reflex al fatalismului din perioada
comunistă? „Chiar noi suntem de
vină, fiindcă continuăm să credem că

femeia trebuie să stea la locul ei, că
noi nu suntem în stare să facem ce
fac bărbații”, este remarca unei
repondente. Chiar dacă textul nu își
propune astfel de clarificări, poate fi
o întrebare bună pentru cercetări
viitoare.
Femeile care au curajul să
pătrundă în lumea politicii riscă mult.
Întâlnim tiparul femeii divorțate din
acest motiv, pentru că soții nu își
doresc soțiile în politică. Dar cum se
împacă activismul politic cu ideea de
feminitate și, mai ales, cu cea de
maternitate? Renunță femeia activă
politic în special la ultima dintre ele?
Cele mai multe dintre răspunsurile
femeilor intervievate merg puternic
spre nu: femeile gestionează și statusul de „carieriste”, și statusul
matern. De ce ar fi necesară prezența
femeilor în politică? Răspund coautoarele cărții: „pentru că sunt mai
responsabile și mai muncitoare”.
Femeile manifestă o vădită neîncredere în politică și politicieni, de unde
și foarte puternica demotivare. Inclusiv față de alegeri, femeile intervievate au o percepție negativă. Le
consideră un fenomen populist și
manipulator. Femeile sunt folosite în
campaniile electorale, însă nu se
regăsesc pe liste. Femeile consideră
că relațiile politice influențează inclusiv alocările de fonduri, iar cheltuielile publice nu se fac în concordanță
cu promisiunile electorale. Iar pentru
mai multă eficiență, repondentele văd
necesară o restructurare a administrațiilor locale.
Înțelegând democrația ca sistemul
politic care „promovează egalitatea în
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drepturi și responsabilități prin
angajarea activă în viața polisului” și,
în baza acestei definiri, cetățenia ca
fiind „apartenența unui individ la o
comunitate, având drepturi politice și
civice depline”, perspectiva de la
finalul cărții pleacă de la premisa că
etica grijii/îngrijirii, specifică femeilor intervievate, poate fi noul
fundament al construcției cetățeniei.
A-i ajuta pe ceilalți, adică a lua
decizii pentru și în comunitate,
respingând tot mai apăsat distincția
dintre politică și morală, poate reprezenta modelul cetățeniei democratice,
de tip liberal. Doar că, pare a avertiza
ultimul paragraf al cărții, e necesar ca
acest pariu să se bazeze, din
perspectivă morală, pe un fundament
laic-ecumenic. Iată, așadar, că una
din ideile centrale ale lucrării este
aceea că femeile văd în ideea de
putere posibilitatea de a face bine,
posibilitatea de a face lucruri pentru
binele comun, pentru binele public.
Opinia uneia dintre repondente
îndeamnă la reflecție: „Fiindcă am
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dovedit că în perioadele de criză
femeile lucrează mai mult și ies în
față, câștigă și sunt capabile, pot duce
greutățile de zi cu zi și se implică în
activitățile comunității, cred că a
venit timpul ca bărbații să renunțe la
ambiția de a fi singurii lideri politici”.
La final, ne putem întreba cum se
poate naște cetățenia democratică?
Cartea Mariei Bucur și a Mihaelei
Miroiu ne propune o perspectivă:
femeile pot aduce în politică o
perspectivă morală. Stă cumva în
firea lucrurilor, pare a concluziona
cartea. Pe cale de consecință, lipsa
endemică a femeilor în politică, mai
ales în România, lasă un spațiu gol,
populat lesne de o perspectivă mai
„bărbătească”, fără o contra-greutate
necesară. O lume în care femeile care
fac pasul către politică capătă mai
degrabă valențe masculine, „femei de
fier”, „femei-bărbate” pe un câmp de
luptă dominat de bărbați.
Bogdan GHEORGHIȚĂ
Sabina-Adina LUCA
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Dimitri Bontinck, Scăpat din ghearele ISIS. Povestea adevărată a
unui tată care și-a salvat fiul

Dimitri Bontinck, Scăpat din
ghearele ISIS. Povestea adevărată a unui
tată care și-a salvat fiul, traducere de
Silvia Palade, Editura Niculescu,
București, 2018, 286 p.

Aproape de finalul anului 2018, în
luna octombrie, liderul islaminst al
grupării Sharia4Belgium, Fouad
Belkacem1, de origine belgiană, își
pierde cetățenia și riscă să fie
deportat în Maroc, după ce a fost
acuzat că a trimis numeroși tineri
belgieni să se înroleze în armata ISIS
și să lupte pe frontul din Siria.
Această decizie a fost contestată de
avocata sa, care a argumentat că
„familia lui a fost aici de 50 de ani,
peste trei generații și că naționalitatea
sa belgiană face parte din identitatea

lui. Mai mult decât atât, în urma
procesului, singura variantă ar fi
deportatea în Maroc, stat unde valorile democratice nu sunt respectate,
mai ales că acest caz a fost făcut
public”. Cazul lui Fouad Belkacem
nu este unul izolat: Malika el-Aroud2
a fost prima femeie belgiană căreia i
s-a retras cetățenia pentru legături cu
organizația teroristă Al-Qaida în anul
2017, a executat o pedeapsă de 8 ani
într-o închisoare din Belgia și se află
în situația de a fi deportată în Maroc,
țara de origine, dacă nu i se acceptă
solicitarea de azil politic.
Autoritățile belgiene au acționat
târziu în cazul lui Fouad Belkacem
având în vedere că în anul 2015 a fost
condamnat la 12 ani de închisoare
pentru organizarea unui grup terorist.
Dintre toate statele europene, cei mai
mulți luptători în cadrul ISIS au
provenit din Belgia. Este și cazul lui
Jay, un tânăr belgian care începe să
fie atras de religia musulmană și în
scurt timp este prins în capcana
extremismului islamist3, după cum
relatează chiar tatăl său, Dimitri
Bontinck, în cartea Scăpat din
ghearele ISIS. Povestea adevărată a
unui tată care și-a salvat fiul, titlul
original fiind Rescued from ISIS: the
gripping true story of how a father
saved his son.
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Dimitri Bontinck își începe cartea
printr-un scurt paragraf în care
descrie un motiv pentru care un
adolescent și-ar schimba vizibil
comportamentul: „o tânără marocancă și o criză prin care a trecut fiul
meu după ce s-a despărțit de iubita
lui”4. Prin urmare, de la o întâmplare
obișnuită, acest tânăr devine debusolat, dezamăgit, nu împărtășește
același valori precum prietenii săi,
așa că încearcă să găsească răspunsuri în religie după ce prietena lui îl
întrebase de ce nu se convertește la
islamism. Cu ajutorul internetului a
început să se documenteze temeinic
despre islam și, când această sursă a
încetat în a-i oferi răspusurile dorite,
Jay a început să viziteze moscheea
De-Koepel din Belgia, unde a
cunoscut un imam și, la frageda vârstă
de 16 ani, s-a convertit rostind „La
ilaha illa Allah, Muhammad rasoolu
Allah” (Nu există alt Dumnezeu
adevărat decât Allah, iar eu mărturisesc că Mahomed este Mesagerul
lui) (p. 28). În aceeași zonă, era
localizat un grup format din salafiști
radicali, intitulați Sharia4Belgium și
conduși de Fouad Belkacem, „care
doreau transformarea Belgiei într-un
stat islamic care să fie administrat
după regulile rigide ale Shariei.
Primul-ministru trebuia să fie înlocuit
de un calif, parlamentul trebuia să
devină un Consiliu Shura, iar toți cei
care nu erau musulmani ar urma să
fie obligați ori să părăsească țara, ori
să plătească jizya (taxă pentru necredincioși)” (p. 29).
Ce reprezintă legea Sharia? Sharia
este legea musulmană fundamentală
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prezentă în toate instituțiile statului și
după care se ghidează comunitatea
islamică. Reprezintă legea supremă
în stat deoarece încorporează sistemul civil și cel penal, aspecte ce țin
de dogma religioasă, dar și diferite
cutume transmise de generațiile
anterioare, care au un grad ridicat de
importanță. Modelul după care funcționează este preluat din Sfântul
Coran și după învățăturile lui
Mahommed traspuse în cartea sacră
numită Sunna. În acest sens, conduita
este esențială și nu se poate discuta
despre conceptul de egalitate între
sexe din prisma faptului că femeile
sunt tratate inferior și nu au aceleași
drepturi ca și bărbații.
Un alt aspect pe care îl regăsim în
comunitatea islamică este legea
criminală care presupune pedepse
stabilite de Sfântul Coran, pedepse
stabilite de o autoritate judecătorească și pedepse ce includ „legea
talionului”. De asemenea, căsătoria și
divorțul sunt exemple consacrate
pentru țările islamice și pedepsele
preluate din Coran sunt aplicate atunci
când o persoană este acuzată de adulter
sau întreține relații sexuale înainte de
căsătorie, furtul, consumul de băuturi
alcoolice etc, conform articolului lui
Toni Johnson, „Islam: Governing
under Sharia”5. Pentru astfel de
ofense, pedepsele pot fi relativ mai
mici, prin biciuire, până la amputare
sau chiar execuție. În același articol
este menționat și faptul că pedepsele
care țin de execuție sunt mai rare, în
schimb toate celelalte sunt aplicate.
Radicalizarea lui Jay a pornit cu
un curs de ideologie care dura 24 de
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săptămâni și un curs de arte marțiale,
fapt care l-a convins pe tată că în
realitate fiul său era pregătit pentru
război. Astfel, în data de 21 februarie
a anului 2013 Jay a plecat spre
Amsterdam, a cumpărat un bilet de
avion pentru aeroportul din Istanbul
și de acolo destinația următoare a fost
Siria pentru a face parte din grupările
rebele care luptă împotriva armatei
siriene, rebeli care mai târziu s-au
alăturat radicalilor islamiști Daesh.
Fiul lui Bontinck a afirmat că decizia
plecării lui în Siria a fost motivată de
atrocitățile comise de guvernul
Bashar al-Assad împotriva civililor și
a vrut să meargă în teritoriu să ofere
ajutor. În prezent, acesta refuză să
vorbească despre perioada petrecută
în Siria, în schimb a declarat că nu
regretă decizia aleasă. Când a ajuns
în Siria, după „o perioadă de pregătire compusă dintr-un antrenament
pentru anduranță, exerciții de tactică
și curs de ideologie” (p. 55), jihadiștii
l-au acuzat de spionaj și l-au trimis în
închisoare timp de șapte luni, iar în
scurtele conversații cu tatăl său îl
mințea spunându-i că s-a dus in Egipt
pentru a studia limba arabă, dorință
deloc străină pentru părinți având în
vedere pasiunea pentru islam.
În cartea lui Dimitri Bontinck sunt
descrise și detalii despre propaganda
ISIS necunoscută de statele occidentale, de exemplu sediul unde a
locuit Jay era localizat în Kafr Hamra
într-o fostă vilă a unui oficial al
guvernului Assad dotată cu internet,
playstation, televizoare moderne,
piscine interioare și exterioare,
livadă, mâncare din belșug, toate

acestea pentru ca tinerii să nu simtă
„dorul de casă” (p. 56). Din nou
observăm o diferență între modul în
care sunt tratați luptătorii europeni
Daesh și soțiile acestora tot europene
care nu au acces la astfel de resurse
importante, de cele mai multe ori
sunt închise și bătute. O altă față
nevăzută a războiului purtat în
Orientul Mijlociu se referă la uciderea dușmanilor pentru a fi răsplătit
sau răpirea creștinilor pentru care sau plătit recompense chiar și de
„70.000 de euro pentru un singur
ostatic” (p. 57).
Dimitri Bontinck menționează și
cum s-a dezvoltat una dintre cele mai
cunoscute rețele teroriste: „ISIS își
are rădăcinile în Irak, în gruparea
sunit-salafistă al-Qaida, care a fost
înființată sub o altă denumire în 1999
de către iordanianul Abu Musab alZarqawi, un extremist care în anii
1990 încercase să răstoarne guvernul
iordanian” (p. 99). În anul 2006,
trupele americane îl ucid pe alZarqawi și puterea a fost preluată de
Abu Ayyub al-Masri. După doar
patru ani acesta moare și în fruntea
organizației ajunge irakianul Abu
Bakr al-Bagdadi (p. 100), cel mai
longeviv lider ISIS și cel care decide
întreruperea relațiilor cu al-Qaida.
Din aceeași carte aflăm că gruparea
teroristă Jabhat al-Nustra s-a format
tot din vechea ramură al-Qaida în
anul 2012 când noul lider al-Bagdadi
a trimis și a finanțat luptători pe
frontul din Siria, grupare la care au
aderat numeroși sirieni, fapt care va
complica situația deoarece un an mai
târziu, al-Bagdadi își redenumește
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mișcarea cunoscută ca Statul Islamic
al Irakului și Siriei Mari (p.105) cu
mențiunea că gruparea Jabhat alNustra face parte din acestă construcție. Acum este momentul în care
cele 2 două grupări se despart și
devin rivale întrucât aveau fixate
obiective incompatibile: Jabhat alNustra lupta pentru înlăturarea de la
puterea a guvernului Assad și ISIS
lupta pentru înființarea califatului pe
teritoriul Siriei și al Irakului.
În perioada în care Jay a stat în
închisoare l-a cunoscut pe jurnalistul
american James Foley pentru care
jihadiștii cereau o recompensă în
valoare de 100 milioane de euro.
După șapte luni de închisoare,
jihadiștii s-au convins că Jay nu era
spion așa că l-au trimis ca santinelă
în complexul Sheikh Najjar situat la o
distanță de 16 km de Alep. Dacă
înainte de începerea războiului civil
acest complex reprezenta economia
înfloritoare a Siriei, acum era cunoscut sub numele de Porțile Raiului
pentru luptele sângeroase din zonă în
urma cărora piereau sute de oameni:
“ ceea ce a fost cândva unul dintre
cele mai moderne centre industriale
ale Siriei a deveit acum un loc al
morții: depozite de alimente și mori
de cereale au fost transformate în
depozite de armament, subsolurile
acestor clădiri au devenit acum
dormitoare pentru rebelii care trăiesc
aici ” (p. 136).
Noua funcție a lui Jay a conturat
o doză de încredere din partea
jihadiștilor și nu îl mai urmăreau ca
în tabăra de atrenament, moment
oportun pentru acesta să ia legătura
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cu tatăl său și să planifice evadarea
prin Turcia. Întors în Belgia, a fost
anchetat de polițiști și a povestit
despre închisoarea în care era ținut
prizonier jurnalistul american, însă
nu a fost decisă nici o acțiune.
Abia în anul 2014 a avut loc o
intervenție în locația descrisă de Jay,
dar teroriștii mutaseră toți prizonierii,
iar pe James Foley l-au decapital întrun mod brutal și au postat videoclipul
pe internet.
În prezent, din motive de siguranță locația lui Jay este necunoscută
după ce a participat la procesul de
punere sub acuzare a organizației
Sharia4Belgium descriind toate etapele de recrutare folosite de Fouad
Belkacem. Întoarcerea lui Jay în
orașul natal a însemnat și o opinie
publică divizată, chiar primarul
declara jurnaliștilor că “nu dorește să
aibă în orașul lui modele de radicalism musulman sau jihadiști care să
atragă recruți pentru un război sfânt
sau chiar să fie o sursă de nou
radicalism și poate chiar de terorism”
(p. 185). Prin urmare, o reintegrare în
societate nu este posibilă odată ce ai
facut o greșeală de această natură
pentru că sentimentul de frică este
mai puternic decât cel al iertării și
înțelegerii. Experiența lui Jay pe
teritoriul Siriei poate ajuta experții să
obțină mai multe informații despre
gruparea teroristă, modul în care e
purtat războiul, în ce constă tranziția
unui adolescent spre extremismul
musulman, care este traseul parcurs
până în zona de război, etc.
La rândul său, liderul grupării
Sharia4Belgium considera în mo-
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mentul începerii procesului lui Jay în
anul 2014 că principalul vinovat
pentru ororile petrecute în Siria este
Occidentul prin alegerea sa de a
sponsoriza regimul Assad timp de
decenii și că vina nu aparține acelora
„care recrutează în întreaga lume și îi
trimit pe musulmani în Siria, ci
evidenta nepreptate a comunității
internaționale” (p. 202).
Prin ce se diferențiază acest tată
de alți părinți care trec prin situații
similare? Dimitri are experiență

militară, de la vârsta de 18 ani s-a
înrolat în armata belgiană, a
participat alături de ONU la misiunile
de instaurare a păcii în Slovenia și a
făcut parte din serviciile secrete.
Chiar el spune că dacă nu ar fi avut
această pregătire și experiență din
trecut nu ar fi fost capabil să plece în
Siria să-și aducă fiul acasă și după
aceea să călătorească din nou și
pentru alte familii să le salveze copiii
dintr-o țară care nu le aparține pentru
că nu este revoluția lor.
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Alexis CHAPELAN este in prezent student doctorand la Facultatea de
Științe Politice a Universității București. Este licențiat în Științe Politice al
Universității București, cu o lucrare de istorie a ideilor despre influența
gândirii lui Charles Maurras asupra dreptei românești interbelice. A urmat un
master de Studii Politice la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
din Paris, în cadrul unei cotutele cu Universitatea București. Lucrarea de
master aborda chestiunea evoluțiilor imaginarului politic al mișcărilor
conservatoare creștine, într-o perspectiva comparatistă europeană. Teza a
fost coordonata de Prof. univ. dr. Florin Țurcanu (UB) si de Prof. univ. dr.
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Céline Béraud (EHESS). Lucrarea de doctorat, coordonată de Prof.univ.dr.
Florin Turcanu, are ca subiect (re)construirea unei identități conservatoare în
jurul retoricii „libertății de expresie” și „anti-corectitudinii politice” (antiPC), precum și punctele de intersecție între conservatorism și populismul de
dreapta. Subiectele sale principale de interes sunt istoria ideilor și istoria
intelectuală, analiza de discurs, conservatorismul, populismul și extrema
dreaptă, politica simbolică și „paradigma narativității” în științele sociale.
Este, de asemenea, membru al Asociației Internaționale de Științe Politice
(IPSA).
Andreea-Mădălina CIMPOEȘU este doctorand la Școala Națională de
Ștudii Politice și Administrative (SNSPA), domeniul Științe Politice/Relații
Internaționale. A absolvit Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,
specializarea Științe Politice, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași (2016), precum și un masterat, specializarea Dezvoltare Regională,
în cadrul Facultății de Drept, UAIC-CSE Iași (2018). Interesele de cercetare
se axează pe teme precum: politici la nivelul UE – în special politica de
coeziune, strategii pentru regiuni ale Uniunii Europene – în special Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, dezvoltare regională și analiză
politică.
Emanuel COPILAȘ este lector doctor și coordonator de doctorate la
Departamentul de Științe Politice din cadrul Universității de Vest din
Timișoara. Este autorul lucrărilor Geneza leninismului romantic. O
perspectivă teoretică asupra orientării internaționale a comunismului
românesc. 1948-1989, Institutul European, Iași, 2012; Incursiuni în istoria
politică și intelectuală a secolului XX, Adenium, Iași, 2014; Națiunea
socialistă. Politica identității în Epoca de Aur, Polirom, Iași, 2015; Cetățenii
și revoluția. Contradicții între partid și stat în Epoca de Aur, Cetatea de
Scaun, Târgoviște, 2017; (O)poziții. Lecturi politice în vremuri depolitizate,
Alexandria Publishing House, Suceava, 2017; De la ideologie la hegemonie.
Explorări critice în postcomunismul românesc, Tritonic, București, 2018;
Generația anului 2000. Cultură și subculturi ale tineretului în România
socialistă. 1965-1989. Studiu de caz: Timișoara, Tritonic, București, 2019;
Ce ne desparte, Contribuții la fragmentarea discursului hegemonic
postcomunist, Alexandria Publishing House, Suceava, 2019. Cărți coordonate: Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului,
Adenium, Iași, 2017; Liberalismul: pro și contra. O idee ce refuză să moară,
deși nu știe ce o ține în viață (împreună cu Sorin Adam Matei și Caius
Dobrescu), Adenium, Iași, 2017; Sfârșitul istoriei se amână. O radiografie a
postcomunismului românesc, Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017;
Resurgența ideologiilor nedemocratice în România contemporană. Volum
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dedicat profesorului Michael Shafir cu ocazia împlinirii a 75 de ani, Editura
Universității de Vest, Timișoara, 2019; Lume și tehnică, lumea ca tehnică.
Claude Karnoouh la 80 de ani, Alexandria Publishing House, Suceava. A
publicat articole în diferite volume colective și reviste de specialitate: East
European Politics and Society, Romanian Journal of Political Science,
Metal Music Studies, Sfera Politicii, Studia Europaea, Meta. Research in
Hermeneutics, Phenomenologiy and Practical Philosophy, Hermeneia.
Journal of Hermeneuticsm Art Theory and Criticism, Agathos: An
International Review of the Humanities and Social Sciences, Analele
Universității din București, Seria Filozofie, Revista de Științe Politice,
Revista Română de Geografie Politică, Impact Strategic, Geopolitica,
Annales Universitatis Apulensis, Seria Historica, Anuarul Institutului de
Istorie „George Barițiu” Series Historica, Valahian Journal of Historical
Studies, Romanian Review of International Studies, Political Studies Forum,
Geographica Timisensis, Colloquium Politicum, South East European
Journal of Political Science, Colocviu Strategic, Symposion. Colaborator
ocazional al revistelor Observator Cultural, Cultura, Timpul și al
platformelor Baricada, Argumente și Fapte, Platzforma și CriticAtac.
Domenii de interes: ideologii politice, economie politică, sociologie politică,
istorie politică, radicalism politic.
Alexandru-Ionuț DRĂGULIN este doctorand al Facultății de Științe
Politice, Universitatea din București. Este licențiat în științe politice (2010)
și are un master în politică mondială și europeană (2012) la Facultatea de
Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius” din Constanța. Domenii
principale de interes și cercetare: democrație, instituții și guvernare în
Uniunea Europeană, ideologii și partide politice în Europa contemporană.
Preocupări secundare: politică și istorie contemporană românească (secolul
XX). Articole publicate în: Siguranța persoanei și construirea capitalului
social. Criminalitatea transfrontalieră și dimensiunea cooperării interetnice
– 100 de ani de abordări interdisciplinare (editor prof. dr. Elena-Ana Iancu,
Universul Juridic, 2019), Journal of Identity and Migration Studies,
Romanian Review of Eurasian Studies, Revista de Științe Politice și Relații
Internaționale, Analele Universității „Ovidius” din Constanța (Seria Științe
Politice), Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics,
Studia Politica. Romanian Political Science Review (recenzii de carte). În
prezent
este
colaborator
la
platforma
online
45NORTH
(https://www.45north.ro), cu articole pe teme de politică europeană.
Gabriela DRISTARU este asistent de cercetare și doctorand în cadrul
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române. În prezent
pregătește o teză de doctorat intitulată „Relațiile româno-ruse în timpul
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Primului Război Mondial (1914-1918)”. Domeniile de interes sunt politica
externă a României și istoria relațiilor diplomatice româno-ruse în primele
decenii ale secolului XX, relațiile culturale româno-ruse.
Bogdan GHEORGHIȚĂ este doctor în sociologie (din 2011) titlu obţinut
la Universitatea din Bucureşti. În prezent este lector la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. A participat în diferite
proiecte de cercetare finanţate prin granturi CNCSIS, a publicat articole în
diferite reviste naţionale şi internaţionale şi capitole în volume colective la
edituri recunoscute din România pe teme ca: structură socială, comportament
electoral sau marketing politic. Temele sale de interes sunt partidele politice,
comportamentul electoral, teoria democraţiei, marketingul politic. Publicații
recente: „Romania: Regional Persistence in a Highly Nationalized Party
System” (cu Dragoș Dragoman), în Regional and National Elections in
Eastern Europe: Territoriality of the Vote in Ten Countries, edited by Arjan
Schakel, pp. 155-176, Palgrave Macmillan, London, 2017; Alegeri, alegători
și aleși în România 2009-2014 (editor), Editura Techno Media, Sibiu, 2016.
Sabina-Adina LUCA este lector universitar doctor la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. A participat la mai
multe proiecte de cercetare, finanţate prin granturi CNCSIS sau ANSTI, în
calitate de membru sau director, pe teme privind reconstrucţia identitară a
tinerilor şi participarea politică a acestora, politicile culturale sau sociale şi
integrarea europeană sau strategiile acţionale în IMM-uri. Pe lângă articole
în reviste de specialitate (în BDI sau cotate CNCSIS) şi volume colective, a
publicat, în 2013, Tânăr în România. Noi valori, noi identităţi (coord.),
Editura Institutul European, Iaşi, în 2011 Alegeri, alegători şi aleşi în
România: 2004-2009 (coord.), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
și în 2010, volumul Identitatea socioculturală a tinerilor. Repere în contextul
globalizării şi al schimbării sociale, Editura Institutul European, Iaşi.
Alexandru MURARU este politolog şi istoric, specializat în problematica
memoriei, istoriei Holocaustului și comunismului, istoriei ideilor,
mentalităților și istoriei intelectuale românești din secolele XX-XXI. Este
profesor asociat în Științe Politice și cercetător științific în cadrul
Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
al Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi. Este, de asemenea, cercetător asociat al Institutului
Român de Istorie Recentă. Predă cursuri universitare despre instituțiile și
politicile europene, Holocaust, genocid, justiție de tranziție, relații internaționale etc. În anul academic 2019-2020 a fost profesor invitat Senior
Fulbright la New York University. Şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe politice
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în 2011, cu o teză despre dezbaterile privind regalitatea în România
postcomunistă. Absolvent şi doctor al şcolii de ştiinţe politice ieşene, a urmat
şi două programe de master, în istorie şi studii europene, la aceeaşi
universitate. A beneficiat de numeroase burse de studiu în Europa şi
America de Nord în domeniile științelor politice, istoriei, naționalismului,
studiilor privind Holocaustul și istoria evreilor (Utrecht University (Olanda,
2004), USHMM, Center for Advanced Holocaust Studies, Washington DC
(SUA, 2010-2011), Northwestern University, (SUA, 2013), Royal Holloway
University of London (UK, 2016) New York University (SUA, 20192020)ș.a.). A participat la numeroase programe postuniversitare avansate de
cercetare şi a susţinut prelegeri şi conferințe internaționale pe teme de istorie
recentă sau istoria mentalităților în centre academice sau de cercetare din
Europa și SUA. Este autor sau coordonator a zece volume de istorie și științe
politice. Este autorul lucrărilor Cum supraviețuiește monarhia într-o
republică? Regele Mihai, românii şi regalitatea după 1989 (2015)
şi Republica Monarhică. Aportul Familiei Regale la integrarea euro-atlantică
a României (2009). A coordonat volumele Ana, Regina. Acasă pentru
totdeauna (2016), Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la
fondarea Casei Regale a României (coed. Daniel Şandru, 2016), Regele,
comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I (coed. Andrei
Muraru, 2017), Mihai I al României. Regele nostru. Martori, experienţe,
amintiri regale (2018), Lumea Majestăţii Sale. Jubileul Custodelui Coroanei
Române (coed. Daniel Şandru, 2019), Revoluția din 1989. Învinși și
învingători (coed. Anneli Ute Gabanyi, Andrei Muraru, Daniel Șandru,
2020). De asemenea, la editura Polirom urmează să apară volumul coordonat
Întoarcerea Regelui: 23 august 1944, controversata istorie a unei zile care a
schimbat soarta României. Mihai I și Mareșalul Antonescu între Germania
lui Hitler și Rusia lui Stalin (coed. Andrei Muraru, 2020), iar la Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este sub tipar volumul
coordonat România – de la Marea Unire la integrarea europeană (coed.
Bogdan Ștefanachi, 2020). A publicat zeci de studii şi articole privind
problema monarhică în România postcomunistă, istoria Holocaustului,
istoria mentalităților și evoluțiile generate de aceste subiecte. A fost consilier
la Cancelaria Prim-ministrului (2005-2009), director general al Institutului
National al Patrimoniului (2013-2014) şi este membru în conducerea
Societăţii Române de Radiodifuziune (2014-prezent). Pentru pozițiile sale
publice şi lucrările despre regalitate, a fost decorat de două ori de MS Regele
Mihai I al României cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2008) şi
cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofiţer (2015).
Andreea-Nicoleta SAVA este doctorand în anul III la Școala Doctorală din
cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, cu teza
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intitulată Intervenția marilor puteri în Orientul Mijlociu: Republica Arabă
Siriană între război civil și extremism musulman.
Daniel ȘANDRU este politolog, profesor universitar doctor la Facultatea de
Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași,
instituție în cadrul căreia a deținut funcția de președinte al senatului
universitar și pe cea de prorector. Licențiat, ca șef de promoție, al Facultății
de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași (1999) și, ulterior,
absolvent de Științe Politice (2002) în cadrul aceleiași instituții, are un
Master în Filosofie Politică (2000), un doctorat magna cum laude în
Filosofie (2008), cu teza „Valențe epistemologice ale conceptului de
ideologie” și a obținut în 2019 un doctorat summa cum laude în Științe
Politice, cu teza „Dimensiuni ale populismului în România contemporană”,
la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între 2010 și 2013 a fost
bursier postdoctoral al Academiei Române și a efectuat stagii de cercetare la
Universitaet Konstanz (2010, 2012) și la Humboldt-Universitaet, Berlin
(2011). A publicat Reinventarea ideologiei (2009, Premiul „Ion Petrovici” al
Academiei Române, Premiul revistei Sfera Politicii și Premiul revistei
Transilvania pentru filosofie politică), Sub semnul paradoxului cotidian
(2010, publicistică) , Ipostaze ale ideologiei în teoria politică (2014, Premiul
revistei Transilvania pentru teorie politică) și Maladii postcomuniste și a
coordonat, în colaborare, volumele: Mass-media și democrația în România
postcomunistă (ed. I, 2011; ed. a II-a, revăzută și adăugită, 2013),
Totalitarismul. De la origini la consecințe (2011), Sinteze de știință politică
(2012), Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei (2012), Zece
exerciții de „inginerie constituțională” (2013), Cuvintele puterii. Literatură,
intelectuali și ideologie în România comunistă (2015), Repere ale
comunicării interculturale (2015), Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de
ani de la fondarea Casei Regale a României (2016), Cine suntem și ce ne
ține împreună? Reflecții post-Centenar despre natura democrației din
România (2019), Lumea Majestății Sale. Jubileul Custodelui Coroanei
Române (2019) și Revoluția din 1989. Învinși și învingători (2020). Între
august 2016 și februarie 2017 a fost secretar de stat, coordonator al
Departamentului Centenar din cadrul Cancelariei Prim-ministrului
Guvernului României, iar în intervalul aprilie 2017-aprilie 2020 a coordonat
Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași. În 2016, în calitate de
director al revistei de cultură contemporană Timpul (2014-2017), a fost
decorat de către Președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad
de Cavaler, categoria „Promovarea culturii”. De asemenea, pentru
coordonarea activităților Departamentului Centenar, în 2019 a fost decorat
de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, cu Medalia
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Regală pentru Loialitate și i s-a conferit „Meritul Academic”, cea mai înaltă
distincție a Academiei Române.
Paul ȚAP este masterand în cadrul programelor „Leadership și comunicare
în organizații internaționale” și „Managementul securității în societatea
contemporană”, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie
Contemporană, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca. Deține o diplomă de licență în Științe Politice,
fiind absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie, specializarea Studii de
securitate, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domeniile sale de
interes sunt relațiile internaționale, științele politice și studiile de securitate,
accentul fiind pus pe relațiile diplomatice SUA-UE, politica externă
americană, leadership politic, terorism internațional. Publicațiile autorului:
,,Terorismul-fenomen antic proiectat în contemporaneitate”, în Hello World.
Provocări Regionale și Globale Contemporane, CA Publishing, ClujNapoca, 2019; ,,Ideea europeană. Ideea veche, proiect nou”, în Ghidul
Uniunii Europene pentru elevi și profesori: Educație pentru Cetățenie,
Democrație și Diversitate într-o Europă a tinerilor, CA Publishing, ClujNapoca, 2018.
Dan Mihai ȚĂLNARU este absolvent al programului de master „Istoria
comunismului în România”, al Facultății de Istorie din cadrul Universității
din București, cu lucrarea „Represiunea din România comunistă ca istorie
socială. Delegați la Marea Adunare de la Alba Iulia în arhiva Securității,
1945-1989”. În calitate de director general al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a fost unul dintre
coordonatorii campaniei de aducere în faţa justiţiei a unor foști lucrători ai
Direcției Generale a Penitenciarelor, suspectați de comiterea unor abuzuri și
crime politice în aparatul comunist de represiune, demers soldat cu
condamnarea în premieră a doi foști comandanți de unități penitenciare:
Alexandru Vişinescu și Ioan Ficior. A condus serviciul „Analize şi Sinteze”
din cadrul Departamentului CENTENAR, structură guvernamentală cu
atribuții de coordonare la nivel național a pregătirii, organizării și
desfășurării manifestărilor, a acțiunilor și proiectelor de aniversare a
Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial. Autor al
mai multor articole în reviste de specialitate pe diverse teme de istorie
recentă, în prezent lucrează în domeniul programelor culturale și
educaționale în cadrul Muzeului Național Cotroceni.
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Instrucţiuni pentru autori
Revista Polis acceptă manuscrise originale, nepublicate anterior şi neaflate în
faza de evaluare preliminară a altor publicaţii ştiinţifice. Manuscrisele primite
vor fi anonimizate şi supuse evaluării critice a recenzorilor de specialitate ai
revistei. Fişa de evaluare, cu menţiunea de acceptare / modificare / respingere a
articolului propus, vă va fi remisă într-un interval de 2–5 săptămâni de la
confirmarea primirii manuscrisului. Adresa la care ne puteţi trimite manuscrisele
dumneavoastră în format electronic (.doc sau .docx) este: polis@upa.ro
La redactarea articolelor, vă rugăm să ţineţi cont de instrucţiunile de mai jos.
Revista Polis îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea articolelor care nu respectă
aceste instrucţiuni.
STRUCTURA GENERALĂ A TEXTULUI
Revista Polis publică studii redactate în limbile română şi engleză. Toate
articolele în limba română trebuie însoţite, obligatoriu, şi de traducerea
integrală în limba engleză. Articolele trebuie să respecte normele general valabile
pentru redactarea lucrărilor ştiinţifice, conţinând în mod obligatoriu o parte
introductivă, capitole / secţiuni distincte şi concluzii, având dimensiuni cuprinse
între 20.000 – 40.000 de caractere cu spaţii (10-20 de pagini standard). Articolele
vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind
fontul Times New Roman, 12 pct, cu spaţii de 1,5, fără a lăsa spaţii libere între
paragrafe. Prima pagină a lucrării va conţine, obligatoriu, următoarele informaţii:
titlu, autor (afiliere instituţională şi adresă de corespondenţă), rezumat de 200-350 de
cuvinte şi 4-6 cuvinte cheie.
Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos.
TITLUL ARTICOLULUI
Prenume NUME
Afiliere instituţională
Adresa de mail
Rezumat
Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt,
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise,
argumentele folosite şi concluziile articolului. Vă rugăm să verificaţi corectitudinea
gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu
greşeli flagrante de traducere.
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză
Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de

Regionalizarea, între eficienţa administrativă şi mitologie
cercetare menţionate în partea introductivă să fie demonstrate sau infirmate, şi o
secţiune de concluzii.
Bibliografie
CARPINSCHI, Anton, BOCANCEA, Cristian, Ştiinţa politicului. Tratat, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.
PETREU, Marta, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura
Polirom, Iaşi, 2011.
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”,
Transilvania, Nr. 11, 2011.
Resurse electronice
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania,
Nr. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_
view/ 45-anul-editorial-2011.html, p. 60 (accesat pe 23 februarie 2013)
_____
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi
figurile în mod excesiv.

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
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […]
_____
1

Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261.
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol,
listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul
electronic a fost accesat de către autorul articolului.
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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
(ibid., op. cit. etc.).
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Instructions to Authors
The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific
journals.
Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial
confirmation of receipt.
Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form
(.doc or .docx):polis@upa.ro
Before sending us your work, please use the following guidelines to write your
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these
instructions.
GENERAL STRUCTURE
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,
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with
spaces (10 to 20 standard pages).
Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word,
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before
and after paragraphs.
The first page of your article should include the following information: article
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350
words, and 4-6 keywords.
Please use the following template to format your paper.
ARTICLE TITLE
First name(s) SURNAME
Institutional affiliation
E-mail address
Abstract
Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language
and avoid using programs for automatic translation. We reserve the right to reject
articles with flagrant translation mistakes.
Keywords: 4-6 keywords in English
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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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NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order
of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in
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Table 1: Table model
CITATION STYLE
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian
Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in
footnotes.
Example:
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The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes,
listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author.
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In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option
available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details,
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.)
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