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EDITORIAL 
 

 
Istoria ca reper 

 
[History as a benchmark] 

Dan MIHALACHE 
 

Analiza fenomenului fascismului 
și a ideologiei care l-a animat nu este 
(și nu ar trebui să fie) doar un demers 
academic. Mai întâi, pentru că regi-
murile fasciste au fost, prin natura 
lor, propagatoare de ură și violență, 
energii care, în cele din urmă, au 
stimulat cea mai mare conflagrație a 
secolului XX, în urma căreia și-au 
pierdut viața zeci de milioane de oa-
meni.  

Apoi, pentru că, odată cu statua-
rea ideologiei fasciste, ideile care le-
au animat nu au dispărut împreună cu 
regimurile care le-au dat naștere, ci 
au devenit repere pentru noile curente 
politice radicale. Aceste idei, în prin-
cipiu, au puterea să reînvie și să de-
vină surse de inspirație pentru pro-
blemele și provocările contextului 
prin care trecem.  

Înțelegerea fascismului nu poate fi 
redusă, însă, exclusiv la analiza idei-
lor care l-au animat. Este important 
să înțelegem mai ales „mecanica” 
prin care această ideologie a putut să 
acapareze sufletele și mințile a mili-
oane de oameni. Investigarea fascis-
mului, așadar, nu se poate limita la o 
incursiune sterilă în istoria recentă, ci 

este, mai presus de toate, un demers 
activ și pragmatic, care ne poate ajuta 
să înțelegem mecanica prin care se 
nasc și se propagă curentele politice 
din prezent.  

Un astfel de demers este cu atât 
mai necesar, cu cât ne confruntăm cu 
o presiune informațională în creștere, 
care tinde să scurteze memoria soci-
ală și să dilueze pericolele care stau 
la baza unor curente politice actuale. 
Apariția internetului și a canalelor 
sale de comunicare nu doar a dinami-
zat informația, dar a relativizat preci-
zia acesteia, amplificând în acest sens 
confuzia unor importante categorii de 
public. Mai mult, bătăliile ideologice 
din prezent, structurate în mare parte 
pe axe geopolitice sau, cel puțin, în 
siajul lor, reinterpretează, prin propa-
gandă și manipulare, idei care își au 
originea în diverse ideologii politice, 
inclusiv în cea fascistă.  

Din acest motiv, trebuie să mer-
gem în trecut și să studiem cât se 
poate de atent procesul prin care ide-
ologia fascistă a putut să ajungă una 
dominantă la nivelul unor state din 
Europa și să înțelegem care au fost 
resorturile ei, respectiv componentele 
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mecanicii acestui proces. Vorbim, 
așadar, nu doar despre un demers 
academic, prin care oferim instru-
mentarul de înțelegere a evoluțiilor 
trecute și actuale, dar și de unul di-
dactic și practic, prin care încercăm 
să readucem în spațiul public actual 
informațiile „corecte” și cât mai pre-
cise, care să „educe” publicul larg. 

În mod categoric, putem vorbi de 
mai mulți factori care au condus la 
instaurarea fascismului în Europa. 
Unul dintre aceștia este chiar con-
textul istoric de după Marele Război, 
care a produs învinși și învingători. 
Reașezarea geopolitică, dispariția 
unor imperii (austro-ungar și țarist) și 
redesenarea granițelor a fost un re-
zultat greu de digerat, mai ales pentru 
statele învinse. Sentimentul de frus-
trare a cuprins nu doar elita politică a 
acestor state, dar a coborât până la 
firul ierbii, acolo unde a fost înregis-
trat și cel mai important sacrificiu al 
războiului. 

Pentru a ne referi doar la 
Germania, este destul să amintim 
faptul că aproape 2 milioane de sol-
dați ai acestei țări au murit în Primul 
Război Mondial, iar 2,2 milioane au 
fost răniți. La aceștia se adaugă alți 
500 de mii de morți din rândul civi-
lilor. Numărul celor afectați fizic sau 
psihic, prezumtiv, a fost unul și mai 
mare.  

Același lucru se poate spune și 
despre alte state participante la răz-
boi. Putem spune că societățile euro-
pene au ieșit de-a dreptul schilodite și 
traumatizate din război: politic, de-
mografic, social, mental. Această 
traumă s-a transformat încet-încet 
într-o nemulțumire cvasi generală, 

amplificată și de evoluțiile negative 
în plan economic și social.  

Pe acest fundal, ideea de revanșă, 
care a avut la bază un discurs națio-
nalist, a cuprins rapid mai multe so-
cietăți europene, dar mai ales părțile 
ei vulnerabile.  

Un alt aspect de care trebuie să ți-
nem cont atunci când analizăm as-
censiunea fascismului se referă la 
fracturile sociale care existau la ni-
velul statelor europene. Iată de ce, 
ideea națională a fost completată în 
plan ideologic de partidele fasciste cu 
cea „socialistă”, care a presupus li-
mitarea liberalismului și chiar a ca-
pitalismului în schimbul unui inter-
venționism social, impus cu mână 
forte de către un lider și partid con-
ducător.  

Trebuie menționat că fracturile 
sociale, mai ales în cazul statelor care 
au avut de suportat cele mai mari 
costuri ale războiului, au fost ampli-
ficate de provocările economice ale 
epocii. Să nu uităm faptul că la un 
deceniu de la terminarea marelui 
conflict, lumea a avut de înfruntat 
marea criză economică. Această 
criză, cunoscută și ca marea depresi-
une economică, a lovit atât statele 
puternic industrializate, cât și cele 
mai puțin industrializate. În intervalul 
1929-1932, producția industrială a 
scăzut dramatic în state precum SUA, 
Marea Britanie, Franța sau Germania. 
Contractarea a fost în cazul unor state 
și de circa 40%, fapt care a antrenat 
după sine o creștere explozivă a ratei 
șomajului. Afectate au fost întregi 
categorii sociale, nu doar muncitorii, 
dar și țăranii, ale căror produse nu și-
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au mai găsit desfacerea și care, sub 
presiunea scăderii prețurilor, a antre-
nat o reducere a producției și a renta-
bilității. Vorbim, deci, despre un șoc 
economic și social, care, în plan sim-
bolic, a umilit majoritatea cetățenilor 
din Europa. Aici mai trebuie adăugat 
un element relevant pentru ascensiu-
nea fascismului. Criza economică 
declanșată la finalul anilor ‘20 a se-
colului trecut s-a întins pe aproape un 
deceniu, timp suficient pentru acu-
mularea unor frustrări sociale majore.  

Mecanica ascensiunii fascismului 
de la începutul anilor ‘30 mai ține și 
de prăbușirea ideologiilor consacrate 
până la Primul Război Mondial. Li-
mitele proiectate de partidele conser-
vatoare și chiar de cele social-demo-
cratice în a reprezenta așteptările și 
interesele societăților europene, con-
tracția și dispariția monarhiilor, as-
censiunea comunismului, au fost 
„echilibrate”, din păcate, cu o ideolo-
gie extrem de agresivă, atât în raport 
cu sistemele politice ale vremii, cât și 
în relația cu pericolul comunist. Să 
nu uităm că ideologia fascistă s-a 
declinat ca fiind în adversitate cu 
ideologia comunistă.  

La toate acestea, mai trebuie adă-
ugate căutările identitare ale națiuni-
lor, inclusiv a celor care au răsărit 
după reașezarea frontierelor, dar și 
contextul internațional fluid, în care o 
parte din state au început să își re-
vendice influența. Ce este important 
(și șocant, în același timp) este faptul 
că o bună parte din evoluțiile epocii 
analizate se regăsesc în actualul con-
text internațional. Iată de ce, este 
foarte important cum este gestionat 

un astfel de context care are potenți-
alul dacă nu să reproducă o nouă 
formă de ideologie fascistă (istoria 
este, în fond, una ciclică), cel puțin să 
determine un recurs la ideile care au 
animat ideologiile fasciste (fapt care 
deja se manifestă în unele societăți 
din lumea occidentală).  

Criza ideologică prin care trec în 
prezent societățile occidentale, pentru 
a da un prim exemplu al celor afir-
mate, reproduce, cumva, contextul 
politic dintre cele două războaie 
mondiale. La fel ca atunci, avem de a 
face cu o erodare a ideologiilor cla-
sice, de sistem, care au dominat bătă-
lia politică și ideologică și care sunt 
în prezent asaltate de curentele radi-
cale, anti-sistemice, care antrenează 
după sine și o retorică a urii.  

Această erodare are loc pe fun-
dalul lipsei unor adecvări și a unor 
răspunsuri mulțumitoare la provocă-
rile multiple care au loc în prezent. 
Procesul globalizării, revoluția din 
tehnologie, noile formule religioase 
și spirituale (de tipul new age) etc, 
toate determină o schimbare a fun-
damentelor de funcționare a societă-
ților și chiar o revizuire a valorilor pe 
care sunt așezate.  

Toate aceste procese devin o pro-
vocare în plan ideologic, deoarece 
schimbarea – și mai ales o schimbare 
de o asemenea dimensiune – necesită 
multă flexibilitate și adaptabilitate. În 
plus, schimbarea generează mereu o 
contrareacție sub forma unei rezis-
tențe la schimbare. Problema este că, 
în lipsa unei „reinventări” ideologice 
din partea partidelor de sistem aflate 
în declin (a se vedea partidele con-
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servatoare și/sau social-democrate 
dintr-o serie de state UE) și care să 
„prindă” procesele menționate mai 
sus, apare un „gol ideologic” care 
începe să fie umplut de idei mai mult 
sau mai puțin radicale (a se vedea 
ascensiunea partidelor de extremă 
dreaptă și extremă stângă din unele 
state europene).  

Totodată, bătălia ideologică se 
așază în siajul rivalităților geopolitice 
și devine, de multe ori, expresia 
acestor rivalități. De notat în acest 
sens că, disputa pe axa globalism vs. 
suveranism pe care o vedem continuu 
în jurul nostru este și expresia indi-
rectă a rivalități geopolitice dintre 
SUA, pe de o parte, și Rusia și China, 
de cealaltă parte care încearcă să am-
plifice curentul suveranist, încercând 
o slăbire a Statelor Unite (a se vedea 
finanțarea de către Rusia a unor par-
tide eurosceptice sau naționaliste care 
promovează ideile izolaționiste și 
naționaliste la nivelul statelor UE sau 
presupusa implicare în campania lui 
Donald Trump).  

Amplificarea curentului suvera-
nist și izolaționist nu vine însă pe un 
teren gol, ci se sprijină pe o serie de 
nemulțumiri și frici colective din 
prezent, amplificate prin propagandă 
și manipulare. Aici vorbim atât de 
multiplele crize din jurul nostru: 
economice, sanitare, energetice (care 
amplifică dorința comunităților de a 
se proteja prin izolare de lumea din 
exterior, considerată mai puțin per-
formantă și sigură), cât și de noile 
forme pe care criza economică pro-
priu-zisă le îmbracă (a se vedea de-
terminarea statelor dezvoltate de a se 

mișca în direcția unei energii verzi, 
regenerabile, care, inevitabil, atrage o 
contrareacție din partea statelor mai 
puțin dezvoltate sau a celor dețină-
toare de resurse naturale).  

Tot în acest sens, al amplificării 
izolaționismului și al ascensiunii na-
ționalismului local, „lucrează” și 
criza demografică, respectiv nevoia 
de a acoperi necesarul de forță de 
muncă din exterior, prin imigrare. 
Importul forței de muncă creează 
disconfort la nivelul societăților-
gazdă, iar această nemulțumire care 
se acumulează oferă terenul pentru 
potențarea discursului naționalist și 
xenofob.  

Totodată, nu trebuie subestimate 
nici diferențele și frustrările sociale 
pe care le înregistrează statele UE 
atât în interiorul lor, cât și în relația 
dintre acestea (cele mai dezvoltate 
încercând să-și consolideze relația de 
putere în raport cu cele mai puțin 
dezvoltate).  

În general, diferențele, schimbă-
rile, amenințările de orice fel sunt 
pretexte în prezent pentru apariția și 
amplificarea unor curente radicale în 
lumea occidentală, iar contracararea 
acestora are nevoie de o abordare 
integratoare, pe mai multe dimensi-
uni/direcții, în caz contrar pericolul 
ascensiunii unei ideologii radicale 
poate fi unul cât se poate de real.  

Totodată, este necesară și o rede-
finire ideologică din partea partidelor 
care asigură establishment-ul politic 
din statele occidentale, prin care să 
fie oferite răspunsuri la fricile colec-
tive și individuale din prezent. În 
lipsa unor astfel de răspunsuri, po-
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tențialul speculațiilor va deveni unul 
tot mai mare (a se vedea apetența 
pentru teoriile conspirației care, în 
sine, este un indiciu că un public tot 
mai numeros tinde să crediteze o 
retorică de tip fascist, asemănătoare 
cu cea împotriva evreilor).  

Răspunsul ideologic la toate 
aceste provocări nu este unul simplu, 
dar demersul de identificare a soluți-
ilor potențiale este unul absolut nece-
sar. Și asta pentru că fascismul și 
ideile sale sunt revitalizate în prezent 
sub forme mai subtile decât în anii 
’30 ai secolului trecut. În acest sens, 
avertismentul lui Umberto Eco tre-
buie să ne pună pe gânduri: „Fascis-
mul e încă în jurul nostru, de multe 
ori deghizat. Ar fi mult mai ușor, 
pentru noi, dacă cineva ar apărea și ar 
spune „Vreau să redeschid 
Auschwitz-u” sau „Vreau să văd din 
nou mărșăluind cămășile negre prin 
piețele Italiei”. Viața nu este așa de 
simplă. Fascismul se poate întoarce 

deghizat sub formele cele mai ino-
cente”.  

Pe parcursul acestui număr din 
revista de științe politice „Polis”, am 
încercat să răspundem ideilor pre-
zentate pe parcursul acestui eseu, prin 
publicarea unor contribuții semnate 
de specialiști din România, Italia, 
Bulgaria și Albania. În mod inevita-
bil, subiectul nu poate fi abordat în 
mod exhaustiv dar, prin demersul 
acestor contributori, am încercat să 
aducem în atenția publicului idei noi, 
abordări specifice unor școli istorio-
grafice europene diferite și mai ales, 
să arătăm cum, în țări diferite, dar cu 
metode și idei asemănătoare, demo-
crația a fost înlocuită cu regimuri 
autoritare sau totalitare.  

Astfel, revista „Polis” își propune 
să atragă atenția încă odată că orice 
regim democratic, dacă nu mai este 
legitimat de cetățeni, poate oricând să 
dispară.
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FASCISM ŞI FASCISME 
 

 
 

Fascismul mussolinian – un totalitarism sui generis 
 

[Mussolini’s fascism – a sui generis totalitarianism] 
 

Mihai MILCA 
 

Abstract: The emergence and rise of the fascist movement in Italy, against the 
background of a major economic, social and political crisis, marked, through the 
trend generated in the history of the 20th century, structural mutations and 
ample reverberations in the ideological debates. The fascist phenomenon thus 
acquired generic connotations and a claimed, if not ascribed, identity designated 
as "totalitarian". Historiography, social sciences and, above all, political 
science faced a laborious and difficult mission, in elucidating the totalitarian 
"experiment" that exceeded the limits of national and conjunctural conditions. 
Totalitarianism is not just a concept or a historically recorded political regime, 
but rather a "syndrome", a "disease" from which humanity has unfortunately not 
recovered. 
 
Keywords: fascism, totalitarianism, fascist movement, fascist regime, statolatry. 

 
Historia magistra vitae est. 

Această sentință ilustră ce a intrat în 
patrimoniul spiritual al unei civilizații 
bântuite de atâtea spectre terifiante și 
traumatizante, cataclisme naturale și 
nenorociri provocate de oamenii în-
șiși (războaie devastatoare și masacre 
frizând genocidul, tiranii și răzvrătiri 
ce au adus cu ele cortegii de victime 
vinovate și nevinovate, silnicii religi-
oase și panideologii înrobitoare și 
mistificante) se dovedește în raport 
cu un „secol al extremelor”, stigmati-
zat și demonizat prin recurența răului 
absolut, secolul al XX-lea, un adagiu 
ce poate părea neavenit, irelevant și 

inoperant. Mai poate sugera acesta că 
înțelegerea trecutului este o garanție 
și o preeminentă condiție constitutivă 
a actului de cunoaștere a istoriei, a 
realităților sociale și politice, atâta 
vreme cât există o frontieră fluidă 
între universul reprezentărilor nebu-
loase și distorsionate emoțional ale 
faptelor trăite în implacabilitatea lor 
și sedimentările raționalizate adjude-
cate în conștiința critică post factum, 
tezaurizată în tratate, studii volumi-
noase și docte, colecții de documente, 
biblioteci, arhive și spații muzeistice 
amenajate potrivit unor criterii 
anume?  
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Nu puține constatări ocazionale și 
false identificări, etichetări perempto-
rii și enunțuri exclusiviste, devenite 
clișee contagioase, cu putere de cir-
culație tout azimut, au evidențiat o 
stranie metamorfoză și o infiltrare 
insidioasă în câmpul analizelor con-
ceptuale, al paradigmelor și tipologi-
ilor, al teoretizărilor de rang mediu, 
al generalizărilor doctrinare cu pre-
tenții de științificitate. Judecățile 
existențiale au lăsat locul, prin trans-
fer ilicit, unor valorizări severe și 
indubitabile. Evenimentele disparate 
sau congruente, faptele, fenomenele, 
procesele derulate cândva au fost 
examinate fie cu lupa, fie cu luneta, 
au fost hipertrofiate sau reduse la 
dimensiuni miniaturale, cauționate 
sau incriminate, vizualizate ostentativ 
sau ocultate, exonerate de implicații 
sau supuse oprobriului și condamnă-
rii morale, fără drept de apel, astfel 
încât reducționismul ideologic, sim-
plificările comode și certitudinile 
convenționale au câștigat teren în 
detrimentul demersului cognitiv sine 
ira et studio. Este și „destinul” unor 
termeni aflați în uz curent care au 
dobândit o funcție cumulativă, gene-
rică, o destinație programată, discre-
ționară și o „instrumentalizare” cu 
efecte în măsură să paraziteze exer-
cițiul de reflecție integrator și expli-
cativ arondat unui areal epistemic ce 
trebuia protejat de pseudo-delimitări 
pretins categorice, etern valabile dar 
factice. Acești termeni s-au erijat în 
„busole” conceptuale ce nu au reușit 
decât să se transforme într-un sofisti-
cat „pat al lui Procust” care se auto-
ignoră cu aroganță. Fascismul, co-

munismul, totalitarismul par să fi 
suferit o astfel de transfigurare, aca-
parând atenția publică alimentând 
însă, prin ricoșeu și combustia unor 
prestații în spațiul eterat al istoriogra-
fiei, științei politice, criticii ideologi-
ilor. Unele dintre acestea au benefi-
ciat chiar de notorietate și și-au aro-
gat ambiții auctoriale, neo-scolastice, 
intimidante pentru alți căutători ai 
adevărului adevărat.  

Suficiența unor asemenea judecăți 
evaluative, „antemergătoare”, nu face 
astfel decât să obstaculeze reconsti-
tuirea exactă, sobră, a circumstanțelor 
istorice, a succesiunilor și contextelor 
evenimențiale, a cauzalităților multi-
ple și a factorilor întrepătrunși, a ceea 
ce a fost să fie, efectiv, atunci când 
protagoniștii unei epoci au acționat, 
forțând logica lucrurilor sau supunân-
du-se unor supra-determinări atunci 
când anumiți actori colectivi au 
interacționat, s-au confruntat, învin-
gând sau fiind înfrânți, într-un joc 
hazardat și inexorabil al istoriei.  

Dacă e să ne referim la fascism 
vom constata că în pofida unei supra-
abundențe de contribuții exegetice și 
referințe bibliografice, fenomenul ca 
atare rămâne încă enigmatic și indes-
cifrabil, cu multiple fațete obscure 
atunci când nu este creditabil a repre-
zenta un epifenomen „o secreție con-
tigentă și extremă a altor fenomene”, 
dacă nu cumva o paranteză „patolo-
gică” deghizată îndărătul unui sub-
stitut terminologic la originea căruia 
a contribuit: „totalitarismul”1. 

Emilio Gentile, un reputat istoric 
al fascismului italian, avansează o 
definiție pertinentă a acestuia sem-
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nalând totodată și impedimentele ce 
au grevat asupra dezbaterii dezinhi-
bate privind natura, originea și sem-
nificația intrinsecă, antumă și pos-
tumă, a fenomenului ce rămâne încă 
a fi apropriată și pe deplin înțeleasă 
nu doar de către cei mulți ci și de 
către privilegiații cercetători ai aces-
tei problematici spinoase. „Fascismul 
– pretinde Gentile – este un fenomen 
politic modern, naționalist și revolu-
ționar, antiliberal și antimarxist orga-
nizat într-un partid-miliție, cu o con-
cepție totalitară a politicii și a 
Statului, cu o ideologie activistă și 
antiteoretică, cu un fundament mitic, 
viril și antihedonist, sacralizată ca 
religie laică ce afirmă primatul ab-
solut al națiunii, înțeleasă ca o comu-
nitate organică etnic omogenă, ierar-
hic organizată într-un stat corporativ, 
cu o vocație beligerantă a politicii de 
măreție, de putere și de cucerire țin-
tind crearea unei noi ordini și a unei 
noi civilizații”2. 

Evocând anumite tentative istori-
ografice de „de-fascizare” a fascis-
mului prin „mussolinizarea” acestuia, 
Emilio Gentile consideră că o astfel 
de operațiune nu poate face abstracție 
de resortul totalitar al fascismului 
mussolinian care reprezintă o cale 
tipic italiană spre totalitarism. Gentile 
invocă pro causa sui un alt analist al 
fenomenului fascist din anii ‘30 ai 
secolului trecut, Angelo Tasca, ex-
lider al Partidului Comunist Italian, 
devenit un impenitent apostat și ulte-
rior un adversar al regimurilor totali-
tare de tip comunist care, în cartea sa 
apărută în 1938, proceda la o verita-
bilă „tăietură epistemologică” (ca să 

preluăm formula consacrată a lui 
Althusser) în cercetarea profundă și 
antidogmatică a unei realități com-
plexe politice, sociale, culturale și 
economice în dinamică, metamorfo-
zată în regim totalitar. Un regim încă 
imperfect, care nu poate fi definit 
decât în procesualitatea sa istorică, 
fără a face recurs la identificări per-
nicioase și sterile. „A defini fascis-
mul înainte de toate este a-i scrie 
istoria […] o teorie a fascismului nu 
poate decurge decât din studiul tutu-
ror formelor de fascism larvare sau 
deschise, reprimate sau triumfătoare: 
întrucât sunt mai multe specii de fas-
cism, fiecare dintre ele presupune 
tendințe multiple și uneori contra-
dictorii ce pot evolua până la a fi 
schimbate unele dintre trăsăturile 
fundamentale. A defini fascismul 
înseamnă a-l surprinde în această 
devenire, a reține «diferența sa speci-
fică» într-o țară determinată, într-o 
anumită epocă”3. Nici recursul la o 
paralelă cu episoadele de cezarism 
sau bonapartism, nici cantonarea într-
o factologie secvențială căreia i se 
conferă o cauzalitate de tipul post hoc 
ergo propter hoc nu pot fi acreditate 
ca strategii explicative în cazul fas-
cismului italian, cel puțin în primii 
ani de ascensiune, întrucât acestea nu 
iau în seamă multitudinea determina-
țiilor istorice, sociale, economice și 
culturale care sunt întrepătrunse, di-
fuze, eclipsate de acțiuni, luări de 
poziție disparate și discordante, ce-și 
relevă importanța sau înrâurirea în 
timp ori din contră se dovedesc su-
perflue, nesemnificative, omisibile, 
anecdotice. Fascismul ca termen ge-
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neric a devenit și frecventabil când 
mișcarea, partidul fascist, și regimul 
totalitar revendicat și implementat 
apoi prin mutații și extensii succesive 
s-au erijat în model de cucerire și 
monopolizare a puterii politice care 
să fie exportat și imitat cu inerente 
variații. „Fascismul generic” poate fi 
privit mutatis mutandis ca un prototip 
conceptual, subsumându-se în felul 
său „tipului ideal” („ideal-tipului”) 
propus de sociologul german Max 
Weber ca modalitate de accedere la 
sensul ascuns al problemelor moder-
nității, în condițiile „raționalizării” 
societății europene, „dezvrăjirii” sis-
temelor de idei, practicilor religioase 
și acțiunilor orientate către anumite 
scopuri „instrumentalizate” și hiper-
bolizate.  

Emilio Gentile, anterior invocat, 
surprindea cu acuitate confluențele și 
controversele din câmpul istoriogra-
fiei contemporane a fascismului în 
interiorul căreia se detașează „fas-
cismele paradigmatice” (fascismul 
mussolinian și nazismul hitlerist) în 
jurul cărora gravitează diverse forme 
și formule de fascisme imitative sau 
cu ambiții autonome și de originali-
tate („protofascisme”, „parafas-
cisme”, „pseudo-fascisme”, „regimu-
ri  fascistoide”)4. 

Prin anumite caracteristici origi-
nare fascismul italian nu poate fi con-
siderat decât cu îndreptățite rezerve 
de rigoare, prin anumite elemente 
genetice, drept „matricea” ereditară a 
fascismelor ce iau fost „imputate”, 
„ipotecate”. În ceea ce privește re-
vendicarea în premieră a caracterului 
indubitabil totalitar al statului fascist, 

pe care Mussolini l-a proclamat cu 
binecunoscuta-i sentențiozitate se 
impun, fără îndoială, câteva precizări 
preliminare. În 1925, când „Ducele” 
fascist se grăbea să rezume un dezi-
derat și cursul ineluctabil al proce-
sului de constituire al regimului tota-
litar în Italia, el afirma ritos: „Totul 
în Stat, nimic în afara Statului, nimic 
împotriva Statului”, pentru ca în 1927 
să accentueze că „partidul conduce 
cu arma în mână regimul totalitar”5. 
Fascismul și-a asumat astfel o vocație 
și o funcție primordial totalitară ca un 
răspuns la criza prelungită a statului 
liberal și la pericolul revoluției 
bolșevizante dar și ca obsesie parțial 
mărturisită a finalizării unui proiect 
de edificare a statului unitar național 
italian pe care Risorgimento-ul îl 
declanșase fără a-l desăvârși, un obi-
ectiv restant și căruia Mussolini și 
doctrinarii ce-i împărtășeau viziunea 
îi atribuiau conotații hipertrofiate, 
amintind de grandilocvența imperială 
romană.  

De la începuturile sale, imediat 
după încheierea primei conflagrații 
mondiale și încercarea de „înmănun-
chiere” a fasciilor turbulente, exer-
citându-și puşeele de violență cu 
orice ocazie pe fondul unei „bruta-
lizări” a societății europene în țările 
învinse dar și în cele nemulțumite de 
beneficiile teritoriale sau de altă na-
tură dobândite în urma Congresului 
de Pace de la Paris, de care amintea 
George L. Mosse, fascismul părea să 
dea curs unei revolte față de un stat 
liberal debilitat în care tendințele 
plutocratice ale clasei politice, ale 
burgheziei industriale, financiare și 
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aristocrației latifundiare se manifes-
tau cu ostentație sfidătoare și egoism 
netemperat. Perioada de conflicte 
social-economice și ciocniri de clasă, 
cunoscută sub numele de „Biennio 
Rosso/Bienala Roșie”, soldată cu 
greve și ocuparea fabricilor de către 
lucrători, înfruntări acerbe și represa-
lii punitive între formațiuni parami-
litare ale dreptei conservatoare și 
proletariatul urban și agricol, a con-
stituit „patul germinativ” al situației 
în care squadriștii fasciști s-au dove-
dit nu doar extrem de agresivi ci și 
omniprezenți, suplinind reacția auto-
rităților și conlucrând cu organele 
represive ale statului în lupta împo-
triva bolșevizării Italiei, contra co-
munismului și democrației politice 
liberale permisive. Mussolini, cândva 
inflamat agitator socialist, migrat 
spre tabăra naționalismului interven-
ționist de partea Antantei la începutul 
războiului a conștientizat în anii 
1918-1919 șansa istorică de a se situa 
tocmai pe traiectul pe care societatea 
peninsulară se înscrisese, un traiect al 
frustrării, după o „victorie mutilată” 
care văduvea Italia de teritorii pro-
mise și meritate în virtutea unor aș-
teptări iredentiste. Această direcție 
era cea potrivit căreia statul amenin-
țat trebuia să consimtă a fi însuși 
complicele mișcării fasciste pe cale 
de a-l captura. La 30 octombrie 1922, 
după câțiva ani de criză economică, 
socială și politică, pe fundalul unui 
război civil endemic în care fasciile și 
unitățile de arditi exercitaseră un 
climat cotidian de teroare și violență 
dezlănțuită, Benito Mussolini a forțat 
șantajul suprem insurecțional: „Mar-

șul asupra Romei” și a obținut, cu 
concursul armatei, regelui și al clasei 
politice paralizate de perspectiva 
apocaliptică a unei revoluții după 
model bolșevic să fie numit preșe-
dinte al Consiliului de Miniștrii, chiar 
dacă fasciștii erau flancați strategic și 
de reprezentanții altor partide. O in-
vestitură la cârma guvernului sus-
ceptibilă de a fi cumva „legală și 
salutară” și care în universul imagi-
nar al elitelor italiene, saturat de tac-
tici și stratageme politicianiste, putea 
să pară o opțiune menită să țină în 
frâu impetuozitatea oportunistului 
Mussolini, un personaj de prim plan 
al scenei publice în care quid pro 
quo-urile se succedau cu repeziciune 
și care ca lider și ca tribun demagogic 
prezenta un înalt grad de periculozi-
tate. Mussolini și fasciile sale com-
batante se ofereau astfel, nici mai 
mult nici mai puțin decât în postura 
de salvatori ai unei ordini amenințate 
de infernul haosului revoluționar, 
garanți ai unui purgatoriu provizoriu 
spre o societate care să își afle sinele 
colectiv și grandoarea.  

Istoricii contemporani evenimen-
telor, admiratori ai fasciștilor sau 
adversari inclemenți ai fascismului au 
evidențiat în evaluarea momentului 
politic al preluării puterii de către 
Mussolini o serie de similitudini în 
ceea ce privește contextualizarea 
raporturilor de forțe, ezitările și 
inadecvările reacțiilor instituționale, 
pactizările vinovate și cecitatea celor 
ce ar fi trebuit să anticipeze riscurile 
unei complacențe conjuncturale cu 
efecte ce aveau să ducă la subordona-
rea ulterioară a aparatului de stat, a 
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opiniei publice, unui experiment au-
tocratic cu valențe totalitare6. 

Artizanii experimentului fascist 
implicați în cursul istoric al genezei 
și ascensiunii fascismului în Italia 
anilor ‘20-’30 ai secolului al XX-lea 
s-au identificat cu caracteristicile 
totalitare ale unei mișcări expansive, 
care uzând de violență, teroare, inti-
midare și reprimare a formațiunilor 
politice adverse a cucerit atât puterea 
executivă cât și pe cea legislativă, în 
cele din urmă subordonându-și apa-
ratul administrativ și instaurând un 
regim aparte, diferit de tradiția sta-
tornicită a formelor de guvernământ; 
un regim al dominației și controlului 
societății, aspirând să activeze, să 
mobilizeze toate resursele materiale 
și umane, reglementând toate sectoa-
rele, activitatea tuturor instituțiilor și 
entităților birocratice, toate aspectele 
vieții indivizilor și grupurilor umane 
inclusiv cele ținând de sfera privată 
sau familială. Conștientizarea virtu-
ților și defectelor unui atare totalita-
rism de către ideologii și istoriografii 
seduși de dinamismul fascismului a 
furnizat acestuia din urmă un element 
nu doar de ordin identitar, ci și aura 
heraldică, de care regimul fascist 
avea nevoie spre a se delimita de 
toate celelalte forme de guvernământ 
precedente sau cu care, în epocă, se 
confrunta.  

 Pe de altă parte criticii regi-
mului, militanții antifasciști de di-
verse orientări politice și ideologice, 
evidențiind propensiunile și mani-
festările dictatoriale duse până la 
extrem de către Mussolini și adepții 
săi, aveau în vedere și anumite obi-

ective pragmatice chiar supuse unor 
rigori propagandistico-manipulative 
de natură să discrediteze, să submi-
neze regimul fascist văzut ca o întru-
chipare a răului suprem, un regim 
toxic, eminamente criminal, nefast. 

Luigi Salvatorelli oferă încă din 
1922 într-un articol din gazeta La 
Stampa o mostră edificatoare, irecu-
zabilă, în această privință:  

 
„Fascismul este o mișcare care tinde 
prin toate mijloacele să pună stăpâ-
nire pe Stat și pe întreaga viață națio-
nală pentru a-și institui dictatura sa 
absolută și unică. Mijlocul esențial 
pentru a reuși este, în programul și în 
spiritul șefilor săi și ai celor ce-i ur-
mează, completa suprimare a tuturor 
libertăților constituționale publice și 
private, ceea ce înseamnă distrugerea 
Statului și a întregii opere liberale a 
Risorgimento-ului italian. Când dic-
tatura se va fi stabilit astfel încât nicio 
instituție nu ar putea exista, niciun act 
nu se va înfăptui, niciun cuvânt nu va 
putea fi rostit fără o totală dedicație și 
obediență în raport cu fascismul, 
atunci acesta ar fi dispus să suspende 
utilizarea violenței, nemaiavând alt 
obiectiv de atins, rezervându-și mereu 
dreptul de a recurge la ea la primul 
semn de reînnoită rezistență”7. 

 
Giorgio Amendola, un alt publi-

cist liberal antifascist, care a utilizat 
termenul de „totalitar” pentru a de-
masca anumite prevederi ale „noului” 
sistem electoral introdus de guvernul 
Mussolini prin așa-zisa „Lege 
Acerbo”, accentua intenția manifestă 
a fascismului de a deveni o religie 
laică, totală, exclusivistă și intole-
rantă. „Fascismul nu a țintit atât să 
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guverneze Italia, cât mai ales să mo-
nopolizeze controlul conștiinței itali-
ene. Nu îi ajunge posesia puterii: vrea 
posesia conștiinței private a tuturor 
cetățenilor, vrea «convertirea» italie-
nilor […] fascismul are pretenția de a 
fi o religie”8. 

Luigi Sturzo, liderul Partidului 
Popular Italian, partid ce a fost ante-
cesorul democrației creștine, anali-
zând multiplele aspecte de întărire a 
autorității exercitate de către partidul 
fascist la nivelul organelor Statului, 
la nivelul administrației, vieții parla-
mentare, structurilor economice, sin-
dicatelor, cultelor religioase și opiniei 
publice în întregul ei, constata: 

 
„Centralizarea etatică și monopolul 
partidului s-au unit strâns pentru a 
supune toate instituțiile sau organis-
mele autonome într-o strictă obedi-
ență […]. Această tendință a fost nu-
mită «totalitară» pentru că fascismul 
devenit fascism-naționalist, declara 
că se confundă cu patria, fiind totul, 
având toate drepturile, toată puterea, 
toată forța; restul țării nefiind nimic, 
neavând decât datorii în postura de 
guvernați”9.  

 
Comentând situația creată în urma 

asasinării lui Matteotti și greva „se-
cesionistă” parlamentară cunoscută 
sub sintagma „Aventin” care a mar-
cat spulberarea puterii legislative 
înseși de către un Mussolini ce nu 
mai avea în fața sa nicio opreliște 
instituțională care să-i contracareze 
pornirea irepresibilă spre dictatura 
totală, Luigi Sturzo conchide că:  

„Fascismul, tot astfel, a fost constrâns 
de a se arăta așa cum este, cu intran-
sigența sa, cu intoleranța, cu tendința 

sa «totalitară». A fost forțat să-și spo-
rească centralizarea politică și eco-
nomică de a suprima toate manifestă-
rile de opinie liberă și de a transfera 
toate puterile Statului unui singur om 
și clanului său.”10 

 
Chiar dacă panșantul acțional al 

mișcării fasciste și omniprezența în 
teritoriu a partidului fascist păreau să 
susțină ideea unui sistem totalitar in 
statu nascendi, expansiv, irezistibil, 
copleșitor, după înscăunarea lui 
Mussolini la cârma guvernului, Italia 
a fost teatrul unor desfășurări de forțe 
care nu erau doar efectul unei ideolo-
gii pragmatice sau al unui program 
politic ofensiv ideologizat de fasci-
zare totală și implacabilă. Gaetano 
Salvemini reușea să descifreze o co-
nexiune organică între aparatul pro-
pagandistic și cel represiv al regi-
mului în cadrul căreia statul corpora-
tist și cel polițienesc conlucrau și 
coabitau, partidul fascist fiind un 
releu și o componentă indispensabilă 
a sistemului de putere statală după 
înlăturarea elementelor sale anarhice, 
violente și cu neostoită energie dis-
tructiv-revoluționară, care fuseseră 
utile în anii de criză și în ascensiunea 
mișcării „cămășilor negre”. S-a creat 
astfel o coaliție între marii proprie-
tari, bancheri, birocrați care consti-
tuiau o oligarhie economică și admi-
nistrativă a sistemului fascist și oli-
garhia politică de factură partidistă, 
în frunte cu Mussolini ce deținea 
pârghiile dictaturii. Între aceste centre 
de putere oligarhică nu au întârziat să 
apară contradicții ce au fost parțial 
surmontate prin adoptarea unei le-
gislații „fascistissime” ce a sanctificat 
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controlul asupra administrației pu-
blice și țării în general. Salvemini 
trăgea concluzia că Mussolini reușise 
printr-o „inginerie” politică să cali-
breze partidul fascist prin birocrația 
statală și aparatul administrativ prin 
„fascizare”:  

 
„Capitaliștii propriu-ziși – marii in-
dustriași, latifundiarii și clasele supe-
rioare de profesioniști – nu ar fi putut 
supraviețui în Italia dacă masele 
compuse din clasa burgheză și mic-
burgheză n-ar fi fost supuse nu mai 
puțin de către trei birocrații: ofițerii 
armatei regulate, funcționarii publici 
și funcționarii partidului fascist”11. 

 
Toate aceste comentarii provenind 

cu precădere din tabăra adversarilor 
fascismului mussolinian nu pot face 
abstracție de cronologia și dinamica 
acestui fenomen care nu se origi-
nează, decât parțial într-o genealogie 
cezarico-bonapartistă care s-a mani-
festat inițial într-o tradiție partidistă 
adulterată, prin avansuri și reculuri de 
tactici pervertite, militaristo-popu-
liste, naționaliste, antiplutocratice, 
antisocialiste și anticomuniste, fără a 
menaja liberalismul aflat în derivă și 
decreptitudine, pentru a se revendica 
de la o etapă la alta ca vector al unei 
religii secularizate – doctrina fascistă 
–, posedată însă de o mistică a statu-
lui-forte, o „statolatrie” insuflată până 
la sațietate indivizilor masificați, 
având nu drepturi ci numai obligații 
impuse cărora trebuie să li se consa-
cre cu necesitate, entuziast și fără 
alternativă. 

Predispozițiile și manifestările 
totalitare ale fascismului italian sunt 
însă dificil de a fi hipostaziate și su-

pralicitate într-o perspectivă ideolo-
gică actualizată a totalitarismului / 
totalitarismelor secolului al XX-lea, 
în care național-socialismul german 
și comunismul sovietic, de tip stali-
nist, au ocupat prim-planul atenției. 
Renzo De Felice, un nume de refe-
rință majoră în istoriografia fascis-
mului italian care a făcut reconstitui-
rea carierei politice a lui Benito 
Mussolini (vezi pertinenta și covâr-
șitoarea biografie a acestui stupefiant 
și deconcertant politician, oportunist, 
lider socialist și al unui partid atipic 
de extremă agresivitate, șef de guvern 
ajuns dictator și emfatic actor pe 
scena internațională), s-a arătat scep-
tic în ceea ce privește capacitatea 
euristică a conceptului de totalitarism 
de a furniza beneficii semnificative în 
studierea fascismului și înțelegerea 
aspectelor sale complexe și contra-
dictorii dincolo de ambiguitățile și 
capcanele generice ale unui termen 
ce s-a avansat ca un veritabil passe 
par tout.  

„În primul rând – susține De 
Felice – a defini formele de putere 
caracteristice ale totalitarismului și a 
constata absența sau prezența limitată 
în regimurile de netăgăduit fasciste 
sau din contră, prezența afirmată în 
regiunile complet diferite unele de 
altele, nu servește din punct de ve-
dere istoric la nimic sau aproape la 
nimic […] În al doilea rând, măruntul 
aport pozitiv pe care introducerea 
conceptului de totalitarism ni l-a pu-
tut da (de exemplu atenția arătată 
formelor de putere ce a permis să se 
arate diferențele adesea radicale între 
diverse regimuri fasciste și existența 



Fascism și fascisme 

 19

acelorași forme în regimuri adesea 
foarte diferite) a fost plătită prin for-
mularea unei a nu știu câta interpre-
tări unilaterale a fascismului, care, în 
plus, a sfârșit prin a dobândi conotații 
evident ideologico-politice, chiar 
filosofice; toate acestea nu ne ajută 
cu certitudine a înțelege mai bine 
realitatea fascismului «istoric», dintre 
cele două războaie mondiale, nici în 
general evenimente ale secolului 
nostru12”. 

Cu toate acestea tentația multor 
istoriografi și comentatori ai eveni-
mentelor interbelice de a aplica regi-
murilor politice autoritare, dictaturi-
lor moderne anumite scheme de-
scriptive și explicative convenabile în 
funcție de anumite premise și axiome 
ideologice în măsură să privilegieze 
dincolo de „fiziologia” și condiția 
identitară a fascismului în epoca sa, o 
teleologie canonică a unui totalita-
rism compozit pretins omogen și 
inconturabil, a devenit irepresibilă 
odată cu perioada Războiului Rece, 
văzută astfel ca o confruntare irecon-
ciliabilă și totală între democrație și 
totalitarism.  

Renzo De Felice consideră că în 
cazul Italiei se poate vorbi de o „in-
staurare progresivă a totalitarismu-
lui”, fascismul mussolinian nereușind 
decât spre final să aproximeze mo-
delul totalitar care era nedesăvârșit și 
în anumite privințe un obiect de imi-
tație după realizarea Axei cu 
Germania hitleristă și transformarea 
Ducelui, într-un secondant al 
Führerului și în cele din urmă într-un 
jalnic vasal.  

„Astfel, pentru a defini poziția 
noastră față de teoria «totalitarismu-
lui», este suficient să spunem doar că 
suntem de acord cu afirmațiile lui G. 
L. Mosse (istoric al nazismului, cu-
noscut și prin studiile asupra rasis-
mului, antisemitismului și naționa-
lismului în Europa, nota ns.) în lucra-
rea sa Intervista sul Nazismo. Rea-
mintim totuși marile linii ale acestei 
teorii: mai întâi pentru a arăta că par-
tizanii săi cei mai bine înarmați isto-
ricește au ajuns să conchidă fie ca H. 
Arendt că până în 1938 cel puțin, 
regimul fascist nu a fost un veritabil 
regim totalitar, ci mai curând o «ba-
nală dictatură naționalistă, născută 
din dificultățile unei democrații plu-
ripartite», fie ca D. Fisichella că a 
fost un «totalitarism neizbutit, ratat», 
de clasat în ultimă analiză printre 
ceea ce Fisichella însuși numea «re-
gimuri autoritare de mobilizare»: în 
fine pentru a explica deci, că dacă 
utilizăm termenul «totalitar» vorbind 
de regimul fascist, nu este pentru că 
noi aderăm la teoria «totalitarismu-
lui» ci pentru că fascismul însuși 
folosea adjectivul «totalitar» în legă-
tură cu concepția Statului și deci cu 
regimul ce decurgea din aceasta”13.  

De Felice este în principiu de 
acord cu Franz Neumann, un polito-
log german, aplecat asupra proble-
maticii totalitarismului potrivit căruia 
în regimurile totalitare există un pri-
mat al politicului în raport cu cele-
lalte domenii și sectoare ale vieții 
sociale, în primul rând fiind vorba de 
o subordonare a economicului și de o 
posesie neîmpărtășită a instrumente-
lor de putere, fie ele materiale, psi-
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hologice, culturale astfel încât nicio 
schimbare „revoluționară” nu poate 
pleca de la clasa conducătoare și nici 
de la aparatul politic care sunt rotițe 
ale sistemului totalitar cu funcții de 
execuție specializate, strict contro-
late. Chiar dacă Italia fascistă înve-
dera un tip de regim totalitar, în curs 
de implementare, el nu se deosebea 
fundamental de cel nazist sau de cel 
stalinist decât poate prin dimensiunile 
și intensitatea terorii în masă înregis-
trând cote mai mici decât în anii as-
censiunii mișcării și a represiunilor 
împotriva formațiunilor și forțelor 
antifasciste și prin absența unui sis-
tem concentraționar genocidar (KZ-
urile naziste și gulagul NKVD-ist 
sovietic). 

Mussolini ajunsese la putere gra-
ție unui compromis cu vechile clase 
dominante din epoca liberalismului 
italian aflat în decadență și degrin-
goladă. Apoi concepția sa despre 
statul totalitar prezenta anumite ca-
racteristici proprii, genuine, neîm-
prumutate, inconfundabile, particula-
rizante. Statul de drept nu a fost înlo-
cuit cu totul de un stat polițienesc și 
nici nu s-a instituit un control totalitar 
al partidului fascist asupra Statului, ci 
s-a realizat o concentrare absolută a 
puterii în Stat și o politizare totală a 
societății, tinzând să elimine orice 
distincție între Stat și societatea civilă 
(în sens hegelian). De unde și ten-
dința afirmată retoric doar grevată de 
intermitențe și replieri tactice episo-
dice de accentuare a caracterului to-
talitar al regimului, punându-se în 
valoare natura sa inalienabilă fas-
cistă, de extindere a puterii în detri-

mentul componentei tradiționale, 
fidele instituției monarhice (ex. ar-
mata)14. 

Raymond Aron, în lucrarea sa de 
căpătâi cu valoare de pionierat în 
analiza comparativă a sistemelor 
constituționalist-pluraliste și a celor 
de tip totalitar, opera la rândul său 
anumite delimitări nuanțate care pla-
sau Italia fascistă într-o poziție întru-
câtva ex-centrică în raport cu Germania 
nazistă și Uniunea Sovietică din anii 
„Marii Terori”. Deși Italia avea un 
regim în care partidul unic se iden-
tifica cu statul atotputernic, omni-
prezent, ea nu a cunoscut nici pro-
liferarea ideologică sufocantă nici 
fenomene conexe totalitarismului 
comparabile marilor epurări staliniste 
din anii ’30 ai veacului trecut, nici 
excesele hiper-criminale ce au pre-
cedat sfârșitul regimului hitlerist. 
Aron înclină să creadă că:  
 

„Regimurile nu au devenit totalitare 
printr-un fel de antrenare progresivă, 
ci plecând de la o intenție originală 
(bizară, nota ns.), voința de a trans-
forma fundamental ordinea existentă 
în funcție de o ideologie. Trăsăturile 
comune ale partidelor revoluționare 
care au debușat în totalitarism sunt 
amploarea ambițiilor, radicalismul 
atitudinilor și extremismul mijloace-
lor”15.  

 
Raportarea fascismului italian la 

paradigma doctrinară totalitară în 
perioada postbelică, departe de a fi 
produs clarificările și certitudinile 
necesare, așteptate și acceptabile cu 
diferențierile de rigoare inerente ți-
nând de opțiunile și pozițiile revendi-
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cate de către istoriografi, politologi, 
cercetători en titre ai chestiunii a pus 
pe tapet un continuum de afirmații 
reiterate, jumătăți de măsură, concili-
ante și renegări ale unor concluzii 
acumulate în timp, potrivit cărora 
dictatura lui Mussolini ar fi fost tota-
litară, cvasi-totalitară, un totalitarism 
ratat sau n-ar fi întrunit îndeajuns 
trăsăturile definitorii ale conceptului 
propovăduit de Hannah Arendt, Ra-
ymond Aron, Carl J. Friedrich ori 
Zbigniew Brzezinski. 

Istoricul italian al fascismului 
Emilio Gentile, discipol și continua-
tor al operei lui Renzo De Felice, 
minuțiosul biograf al lui Mussolini, a 
reușit să facă, într-o carte incitantă, 
extrem de documentată și lămuri-
toare, apărută în 1995 și reeditată 
ulterior, publicată și în limbi de cir-
culație internațională, o oportună 
revizuire a conceptului însuși de to-
talitarism aplicat regimului fascist, 
vorbind de un „cezarism totalitar”, de 
un „experiment totalitar italian”, de 
„calea italiană spre totalitarism”, 
reflectând asupra semnificațiilor to-
talitarismului văzut ca o experiență 
deloc ignorabilă a modernității alter-
native la modernitatea liberală și de-
mocratică, având fiecare dintre ele 
extensiuni și sincope, formule hibride 
și travestiuri înșelătoare. 

Prima parte a cărții La via italiana 
al totalitarismo. Il partito e lo Stato 
nel regime fascista trece în revistă 
principalele contribuții istoriografice 
și interpretările concedate fascismu-
lui ca partid și regim din anii ‘20 
până în ultimul deceniu al secolului 
trecut. Cea de-a doua parte are în 

economia lucrării o direcție argu-
mentativă și scopul de a privilegia 
rolul de artizan și protagonist al 
partidului fascist în experimentul 
totalitar inițiat. Ultima secțiune a 
cărții are un caracter polemic încer-
când o valorizare critică a judecăților 
emise de Hannah Arendt asupra 
fascismului și totalitarismului, partea 
concluzivă insistând asupra eredității 
totalitarismului fascist. 

Definind totalitarismul ca experi-
ment mai curând ca regim, Emilio 
Gentile ține să sublinieze intercone-
xiunea între elementele sale constitu-
tive fundamentale, de aici rezultând 
și caracterul dinamic al totalitaris-
mului ca proces continuu, acesta 
neputând fi considerat pe deplin în-
cheiat, realizat în niciunul din stadiile 
sale particulare în derulare. Totalita-
rismul în variantele sale bolșevico-
sovietică, fascistă, nazistă nu desem-
nează un proiect comun sau o meta 
(finalitate) comună – regimul totalitar 
– ci mai curând o metodă comună – 
experimentul totalitar –, cu diferenți-
eri de la caz la caz neputându-se 
vorbi de o identitate comună, a regi-
murilor totalitare comparate ci de o 
identificare conceptuală și operațio-
nală. Emilio Gentile își asumă ur-
mătoarea definiție a totalitarismului:  
 

„(...) un experiment din domeniul po-
litic, pus în act de o mișcare revoluți-
onară, organizată într-un partid cu o 
disciplină rigidă, cu o concepție inte-
gralistă a politicii care aspiră la mo-
nopolul puterii și care după ce a cuce-
rit-o, pe căi legale sau extra legale, 
distruge și transformă regimul pree-
xistent, construiește un Stat nou, fon-
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dat pe regimul cu partid unic, cu obi-
ectivul principal de a realiza cucerirea 
societății, adică subordonarea, inte-
grarea și omogenizarea guvernaților, 
pe baza principiului politizării inte-
grale a existenței atât individuale cât 
și colective, interpretată potrivit cate-
goriilor, miturilor și valorilor unei 
ideologii palingenetice, sacralizate în 
forma unei religii politice, cu țelul de 
a modela individul și masele printr-o 
revoluție antropologică pentru a re-
genera ființa umană și a crea un om 
nou, dedicat trup și sufet înfăptuirii 
proiectelor revoluționare și imperia-
liste ale partidului totalitar, cu scopul 
de a crea o nouă civilizație cu carac-
ter supranațional”16. 

 
Emilio Gentile consideră că dez-

baterile privind totalitarismul, în spe-
cial în anii ’50-’60 ai veacului trecut 
și-au pus într-un mod implicit am-
prenta asupra poziționării fascismului 
italian și divulgării condiției sale 
totalitare în raport cu natura regimu-
rilor autoritarist-dictatoriale în socie-
tatea de masă, în care „naționaliza-
rea” masei de care amintea George L. 
Mosse era o fațetă ce se confunda 
până la suprapunere perfectă cu „ma-
sificarea” națiunii, pe care conduce-
rea totalitară o presupunea ca ipo-
stază sine qua non. El amintește con-
tribuția profesorului italiano-ameri-
can Dante L. Germino, The Italian 
Fascist Party in Power. A study in 
Totalitarian Rule, care acreditează 
într-un chip nuanțat și bine docu-
mentat că istoria partidului fascist din 
Italia nu poate fi examinată în sine și 
pentru sine, ci prin recursul la ele-
mentele constitutive ale unui „sin-
drom totalitar” care la vremea res-

pectivă exercita o atracție hegemo-
nică în confruntările de idei. Gentile 
invocă în acest context numele unor 
gânditori reputați: Duverger, întrucât 
acesta accentua faptul că partidul 
fascist a fost totalitar, în mod neechi-
voc, prin originile sale, structura, 
ideologia și funcția pe care o avea de 
îndeplinit; Aron care relevând că 
partidul fascist a impus un monopol 
al puterii politice nu a reușit totuși să 
articuleze o ideologie totală, păstrând 
anumite instituții tradiționale și evi-
dențiind un grad mai redus în plan 
totalitar decât nazismul; Hannah 
Arendt care susținea, șocând până la 
un punct cititorii monumentalei sale 
cărți Originile Totalitarismului, că 
partidul fascist a fost doar aparent „o 
mișcare totalitară”, în sensul pe care 
ea îl atribuia termenului și că regimul 
fascist, cel puțin până la finele anului 
1938 nu a fost deloc totalitar, ci doar 
o dictatură naționalistă ca multe al-
tele, produsă de criza unei democrații 
de tip partidist17. Germino afirmă, 
fără a supralicita, teza naturii totali-
tare a partidului și regimului fascist 
decelând în fascism elementele con-
stitutive ale totalitarismului pe care 
Carl J. Friedrich le sistematizase în 
definiția sa propusă atenției publice: 
o ideologie oficială de tip chiliastic, 
un partid unic ghidat de un „condu-
cător” suprem, organizat ierarhic și 
oligarhic, supus Statului sau întrețe-
sut cu acesta, un sistem de control 
polițienesc contra inamicilor regi-
mului și contra categoriilor arbitrar 
disociate din populație, un monopol 
cvasi-complet, tehnologic condițio-
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nat, al tuturor mijloacelor efective de 
comunicare în masă18. 

Germino a considerat de cuviință 
să avertizeze că ceea ce diferenția 
fascismul italian de celelalte ipostaze 
ale totalitarismului în secolul al XX-
lea nu era nici superfluu, nici de do-
meniul caricaturalului cum unii ob-
servatori ai fenomenului erau tentați 
să creadă. „Fascismul italian nu a fost 
o operă bufă, nici o revoluție de palat 
de tip sud-american. Fascismul a fost 
o religie politică prevăzută în arse-
nalul necesar pentru realizarea pro-
gramului său. În timpul celor două 
decenii de existență, dictatura fascistă 
s-a dezvoltat continuu către totalita-
rism. Umbrele crepusculare ale fas-
cismului târziu stăteau inexorabil în 
străfundurile nopții totalitare”19. 
Chiar dacă Italia fascistă nu și-a 
apropriat telos-ul său totalitar, cum 
au făcut Germania lui Hitler și 
Sovietele lui Stalin, Mussolini și că-
peteniile sale în cămăși negre nu au 
renunțat la obiectivele lor totalitare 
chiar dacă anumite circumstanțe și 
timpul nu au fost de partea lor. 
Germino, considera pe bună dreptate 
că totalitarismul nu a atins un stadiu 
de desăvârșire funcțională, ci a repre-
zentat un proces în desfășurare, nimic 
realizat uniform cu conflicte interne 
și fracțiuni, epurări periodice, rivali-
tăți între ierarhii și instituții, între 
aparatele tradiționale guvernamentale 
și noua birocrație a partidului unic. 
Germino rămâne independent de 
intențiile sale, tributar ambientului 
intelectual al vremii sale și pulsații-
lor, confruntărilor ideatice și ideolo-

gice marcate de aderența sau inade-
rența la conceptul de totalitarism. 

Chiar și totalitarismele „perfecte” 
din punctul de vedere al analiștilor 
avizați nu s-au putut sustrage condi-
ționărilor istorice, dar mai ales para-
metrilor lor de funcționare reali care 
le condamnau să obțină rezultate 
„imperfecte”. Fascismul italian nu 
face excepție. 

Travaliul întreprins de Emilio 
Gentile în cartea sa La via italiana al 
totalitarismo a avut parte de reacții 
diverse. Unii comentatori care ante-
rior avuseseră rezerve față de chesti-
unea specificului totalitarismului în 
stil italian au avut decența colegială 
de a-și revizui anumite aprecieri în 
această privință. Stanley Payne un 
autorizat istoric anglo-saxon al fas-
cismului aprecia că Emilio Gentile 
„oferă o impresionantă cantitate de 
probe pentru a-și susține teza, potrivit 
căreia pe parcursul celei de-a doua 
jumătăți a anilor ’30, regimul în Italia 
se angajase într-un radical proces de 
totalitarizare, chiar dacă procesul nu 
era complet din punct de vedere in-
stituțional, când s-a produs căderea 
lui Mussolini în 1943”20.  

La rândul său, Juan Linz, care a 
declarat că își menține încă „poziția 
ambivalentă asupra caracterizării în 
sens totalitar a regimului italian” pe 
care anterior îl catalogase un „totali-
tarism întrerupt” a recunoscut că 
„Gentile a reușit să mă facă să accept 
punctul său de vedere, potrivit căruia 
fascismul nu doar avea un potențial 
totalitar ci în special în anii ’30 evo-
lua către un regim totalitar, motiv 
pentru care voi vorbi nu de un «tota-
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litarism întrerupt» ci de un «totalita-
rism falimentat»”21. Încercând să 
identifice cauzele falimentului, Linz 
sugera atitudinea refractară la nivelul 
societății italiene ca materie primă 
pentru realizarea proiectului totalitar 
și a caracterului italienilor care nu 
erau... nemți. Într-o altă ordine de 
idei, acceptând interpretarea lui Gen-
tile privind totalitarismul fascist, 
Adrian Lyttelton a propus luarea în 
considerare a distincției între „totali-
tarismului cald” caracterizat printr-o 
accentuată instabilitate instituțională, 
utilizarea terorii și un grad de mobili-
zare ideologică și un „totalitarism 
rece”, caracterizat printr-o configura-
ție instituțională relativ stabilă, prin 
substituirea terorii cu un aparat capi-
lar de supraveghere și un climat de 
conformism, care ar corespunde ca-
zului fascismului italian22. 

Și pentru a încheia cumva toată 
această sarabandă a schimburilor de 
idei și opinii asupra spinoasei chesti-
uni a caracterului manifest sau latent 
al totalitarismului în varianta sa fas-
cistă italiană, crezul concluziv al au-
torului italian pe care l-am invo-
cat/evocat insistent în aceste pagini, 
respectiv Emilio Gentile are semnifi-
cația unui remember actual:  

 
„Cunoașterea istorică a «căii italiene 
spre totalitarism» poate fi utilă, pro-
babil pentru a imputa cu un grad mai 
înalt de conștiință critică și problema 
eredității fasciste în instituții, în poli-
tică, în societate, în obiceiuri și men-
talități și în comportamente în ultimii 
peste șaizeci de ani. A continua totuși 
a gândi că experimentul totalitar fas-
cist s-a topit ca zăpada sub razele soa-
relui, adică, pentru noi că nu a mai 
existat echivalează cu a afirma că nici 
fascismul nu a mai existat”23.
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Modernitatea imposibilă a fascismului 
 

[The impossible modernity of fascism] 
 

Silvio SUPPA 
 

Abstract: The essay starts from the Italian liberal-monarchical tradition and its 
lack of democracy (the House of Savoy ruled, also known as the House of 
Savoy): during that period only the members belonging to the richest classes 
voted, while women were excluded. In this type of monarchy, social struggles 
developed in Italy after political unity (1861), and continued until 1919-1920, 
with the workers’ occupation of factories. From here began the bourgeois 
reaction, with the violence of Mussolini’s squadrons, who thus obtained the 
government in 1922 and established fascism, a dictatorial and totalitarian 
regime, born in violence and enemy of democracy. Violence has become the 
normal means of threatening opponents with imprisonment, murder, and the 
police state. Anti-Jewish laws were later adopted, in the style of those promoted 
by Hitler. A system of this kind cannot be called modern, since without 
democracy modernity is impossible, even if the most advanced technology is 
introduced into public life, or propaganda with radio, cinema and sports. The 
construction of a fascist culture was also part of the scheme of totalitarianism, 
as it prohibited criticism of the dictatorship and moral and intellectual 
dialectics. Therefore, fascism, or any totalitarian state, was not and cannot be 
considered a modern form of state. 
 
Keywords: Fascism, totalitarianism, modernity, criticism, democracy. 

 
Scurte note despre contradicția 
dintre liberalism și democrație 
în Italia prefascistă 
 
Ingeniozitatea actuală a dreptei în 

Europa central-vestică (în special în 
Spania, Italia, Franța și, parțial, în 
Ungaria), mascată în conceptul de 
suveranitate națională împotriva po-
liticilor Uniunii Europene și a între-
gului plan de integrare, ne determină 
să reflectăm la pagina dureroasă a 
fascismului italian – primul de pe bă-

trânul continent – fără a uita 
Germania,  Spania însăși și Portugalia, 
care a trăit mulți ani într-un sistem 
politico-militar de tip nazist-fascist, 
liberticid și însetat de sânge.  

Privind în special cazul italian, 
este necesar să revenim la acea lite-
ratură politică care, încă din anii ’70 
ai secolului trecut, a vorbit despre o 
modernitate – într-adevăr foarte ris-
cantă și niciodată riguros verificată - 
a regimului Mussolini, expresie chiar 
a unui impuls înainte a întregii nați-
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uni, sau a unei faze istorice noi și 
avansate din punct de vedere socio-
economic, față de anii imediat ur-
mători Primului Război Mondial. 

Astăzi este indicat să revenim 
într-un mod mai prudent și mai critic 
la această teză, adoptată și în Italia de 
specialiștii tradiției liberale, care în 
trecut, în timp ce vedeau în fascism o 
paranteză negativă și pierderea com-
pletă a libertăților fundamentale și a 
drepturilor politice, au identificat to-
tuși trăsături moderne care au avut un 
important sprijin popular, înzestrate 
cu o forță ideală de atracție, persuasi-
une care a pătruns în societatea civilă 
și, mai ales, în cadrul clasele bur-
gheze urbane. Mai gravă a fost soarta 
claselor rurale fără pământ, subordo-
nate economiei și politicii orașelor, 
care au fost influențate de structura 
capilară a organizațiilor fasciste, într-
un context capitalist care începea să 
se confrunte cu actualizarea servicii-
lor sociale, a mașinilor din fabrici și a 
noilor mijloace de comunicare pre-
cum radioul, presa, cinematograful, 
divertismentul, până la sporturi de 
masă. 

Dar aceste forme de modernizare 
care aveau în mod evident un carac-
ter de „fațadă” au fost doar masca 
esenței politice a unei puteri ce era 
departe de nevoile reale ale țării, con-
solidată între anii ’20 și ’30 ai seco-
lului trecut, care s-a prăbușit la înce-
putul anilor ’40, în urma înfrângerii 
militare din cel de-Al Doilea Război 
Mondial. 

Pentru a înțelege în profunzime 
grava criză internă și perioada tulbure 
în care s-a născut fascismul, este ne-

cesar să ne întoarcem la caracteristi-
cile neomogene ale istoriei naționale 
din perioada anterioară, deschisă de 
tradiția liberală, care în 1861 reali-
zase unitatea politică a țării, ce s-a 
confruntat cu un declin pronunțat, 
începând cu ultimii treizeci de ani ai 
secolului al XIX-lea, și s-a dovedit a 
fi din ce în ce mai puțin capabil să 
înțeleagă contradicția de bază a pro-
priului său drum istoric. Este un fe-
nomen caracterizat printr-o epuizare 
lentă, dar continuă, a funcției călău-
zitoare a culturii liberale a Risorgi-
mento-ului național (hegemonia „mo-
deraților” de care vorbește Gramsci), 
născută într-un context predominant 
torino/ piemontez, care nu a mai fost 
capabilă să aducă armonia, cel puțin 
relativ, între libertățile crescute după 
modelul individualismului englez, și 
răspândirea gândirii socialiste, inspi-
rată de o credință fără precedent în 
egalitate și progres. 

Mai mult, în timp ce liberalismul 
în stil torinez începuse să-și arate li-
mitele, au apărut primele fermente 
ale unei societăți mai complexe, dato-
rită muncii mecanizate, ceea ce pro-
dus un nou tip de cetățeni, ca expre-
sie a societății de masă, influențată 
din ce în ce mai mult de sugestiile 
științei și de critica politică adusă 
capitalismului. Dar cel mai greu nod 
de dezlegat, între secolele al XIX-lea 
și al XX-lea, a fost democrația, nici-
odată contemplată în statutul său de 
fascism, care la rândul său nu s-a 
născut cu o viziune intelectuală asu-
pra lumii, ci mai degrabă a demon-
strat nevoi vulgar materialiste, tipice 
atât unei micro-burghezii cât și a 
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unor subgrupuri provenite din rândul 
proletariatului care erau pregătite 
pentru orice aventură antiliberală și 
militară. 

Mai mult, principiul democrației 
nu jucase un rol ideal nici în con-
strucția unității Italiei de către o elită 
burgheză, nici a unui regim demo-
cratic. În primul rând, în climatul 
politic caracterizat de accente națio-
naliste care puneau accentul pe patria 
reunită, s-a dezvoltat o retorică desti-
nată să crească dezordonat încă din 
primii ani ai Regatului Italiei și până 
la Marele Război. În al doilea rând, 
cum putem vorbi de o unitate națio-
nală internă atâta timp cât rămăsese 
străvechiul obicei al regilor de a 
vorbi între ei în franceză, care a de-
venit o „normă” după ce a fost ac-
ceptată și promovată de o mare parte 
a clasei politice piemonteze și de fa-
miliile nobiliare care se învârteau în 
jurul familiei Savoia1. În aceste con-
diții de aproape străinătate a regalită-
ții și a păturilor sociale superioare 
față de viața națională, chiar și înțele-
gerea limbii piemontezului de către 
burghezia mijlocie și poporul din 
spațiul meridional era un efort dificil, 
dacă nu imposibil. În al doilea rând, 
răspândirea idealurilor socialismului, 
cu primele asociații de muncitori deja 
solide între sfârșitul secolului al XIX-
lea și începutul secolului al XX-lea, a 
fost percepută de oficiali și de ofițerii 
armatei, care reușise să se italieni-
zeze, ca un pericol iminent. 

Primele conflicte importante s-au 
concretizat în episoade teribile, pre-
cum atunci când regele Umberto I a 
hotărât să folosească artileria pentru a 

înăbuși revoltele populare milaneze 
(1898), iar generalul său Bava 
Beccaris împușca – în mijlocul ora-
șului – manifestanții care cereau 
pâine și salariu; optzeci și trei de 
morți au rămas pe trotuar; de orice 
altceva putem vorbi dar nu de simțul 
democrației! 

Mai mult, ofițerii monarhiei de 
Savoia, civili și militari, care au înce-
put să impună ordinea în Sud, au reu-
șit să convingă partea superioară a 
burgheziei urbane - profesioniști și 
proprietari – de utilitatea creării unui 
stat italian, dar au folosit forța, îm-
potriva oamenilor de rând, a locuito-
rilor din mediul rural, al clasei mun-
citoare care era în curs de dezvoltare 
la Napoli, fosta capitală a regatului 
Bourbon, dar care era încă recunos-
cută precum capitala europeană a 
culturii. 

Pe scurt, dacă vrem să privim în 
retrospectivă istorică relația dintre 
dezvoltare și democrație, pare foarte 
greu să găsim în anii premergători 
unității țării și, cu atât mai mult în cei 
imediat următori, o profunzime de-
mocratică autentică, sau măcar o sen-
sibilitate activă în fața diferenței evi-
dente între Nordul și Sudul Italiei, 
începând cu dependența arhaică din-
tre țărani și proprietarii de pământ. 

Chiar și în cadrul țesăturii urbane, 
decalajul economic și social dintre 
zilieri și noii salariați, pe de o parte, 
și așa-numitele profesii liberale, pe 
de altă parte, a fost foarte mare, în 
timp ce gradul de subordonare ideală 
și socială a cetățeniei era de nedepă-
șit. Cel mult, grație și presiunii pro-
venită din partea unei părți a burghe-
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ziei, care era mai atentă la importanța 
consensului, au existat câteva anchete 
guvernamentale care au scos la iveală 
pentru prima dată fracturile sociale, 
lipsa muncii, exploatarea minorilor, 
analfabetismul și absența absolută a 
politicilor de asigurări sociale și a 
serviciilor de sănătate, altele decât 
spitalele întemeiate de familii stră-
vechi, cu „operele lor evlavioase”. 

În acest climat, atât de îndepărtat 
de tradiția democrației consolidate, în 
condițiile unei lipse de reprezentări 
reale, datorită sistemului de vot cen-
zitar în care bogăția și cultura impu-
nea selecția – femeile erau în orice 
caz excluse – Italia a trecut din seco-
lul al XIX-lea în secolul al XX-lea. O 
reprezentare democratică reală s-a 
realizat doar după în 1948, odată cu 
adoptarea votului universal, fără li-
mite impuse genului. Dar la începutul 
anilor 1900, Italia era o țară foarte 
înapoiată, cu o Constituție emisă de 
suveran, ca lege supremă, și cu o 
structură instituțională incapabilă să 
asigure un adevărat sistem reprezen-
tativ de guvernare. 

 
De la luptele din prima peri-
oadă postbelică până la esca-
droanele înarmate ale mișcării 
fasciste 
 
În scenariul menționat anterior, 

Primul Război Mondial, cu organiza-
rea, alimentarea industriei de arma-
ment și transport de trupe, cu arme 
grele și logistica necesară, constituie 
prima experiență de organizare glo-
bală a unor mari secțiuni ale popula-
ției, care au fost militarizate și menți-

nute la un nivel de luptă prin inter-
mediul idealurilor de tip iredentist și 
de grandoare. Trupele erau alcătuite 
în majoritate covârșitoare de oameni 
foarte tineri, conduși de ofițeri loiali 
regelui, aristocrați din naștere și gata 
să decimeze soldații chiar și în pre-
zența inamicului, ca să nu mai vor-
bim de aplicarea unor pedepsele cor-
porale minore. 

Mai mult, în fazele de atac, în 
afara tranșeelor, numărul morților și 
răniților grav nu avea nicio impor-
tanță, și cu atât mai puțin important 
era moralul băieților expuși riscurilor 
bătăliei. Chiar dacă războiul s-a în-
cheiat cu victoria Italiei împotriva 
Austriei, conflictul a avut un efect 
catastrofal, prin dispariția unei întregi 
generații de tineri și pentru destrăma-
rea sistemului de producție, sacrificat 
industriei auto și de război. După 
război, Italia a trebuit să fie restabilită 
social și economic, dar a existat o 
lipsă de resurse pentru a face acest 
lucru rapid. 

În anii reconstrucției, lipsa demo-
crației a cântărit foarte mult în cadrul 
regimului politic intern, iar activis-
mul socialiștilor a condus la realiza-
rea unor ciocniri politice din ce în ce 
mai generalizate, din ce în ce mai 
răspândite și directe, o ciocnire între 
clase, așa cum a fost imediat perce-
pută în presă şi de conştiinţele mai 
dezvoltate. Până la urmă, impulsul 
ideal al revoluției ruse din 1917, în 
timp ce trupele italiene erau încă pe 
front, s-a deschis într-o mare parte a 
Europei de Vest, din Germania, până 
în Franța, Italia etc. A fost perioada 
pe care socialiștii și comuniștii o de-
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fineau drept „actualitatea revoluției” 
în Occident. 

Această judecată asupra iminenței 
apariției unui sovietism italian s-a 
dovedit curând a fi greșită din punct de 
vedere istoric și complet tragică, după 
eșecul ocupării fabricilor, în 1919-
19202. În scurt timp însă, s-a dovedit a 
fi o cauză puternică a acelei „mari 
frici” care a lovit întregul capitalism 
european și a dat naștere unei repre-
siuni dure, un prim semn al deschiderii 
unei întorsături autoritare și violente în 
toată viața publică italiană. 

Din 1921, de fapt, a început răs-
punsul dur al bogatei burghezii itali-
ene, iar în foarte scurt timp Mussolini, 
a trecut din rândurile socialismului 
italian în cele ale intervenţioniştilor 
în război din 1914. După Pacea de la 
Versailles a devenit liderul unei 
mișcări mic-burgheze, cu vocație an-
tiproletară și reacționară. Exaltat de 
scrierile despre violențe a lui Sorel și 
de cele despre voința de putere a lui 
Nietzche, viitorul Duce a purtat o 
uniformă centrată pe cămașa neagră, 
și a început imediat să atace prin me-
tode paramilitare întreaga organizație 
socialistă și sindicală italiană, ajun-
gând aproape ca să-l forţeze pe rege 
să-i dea guvernarea şi controlul în-
tregii naţiuni. 

Încă de la primele adunări ale că-
mășilor negre pe străzile principalelor 
orașe s-a înțeles clar natura violentă a 
organizațiilor fasciste, care acționau 
într-un stil metodic, animate de o 
dezaprobare larg răspândită a menta-
lității burghezo-birocratice și a for-
malismelor vieții parlamentare, cu 
regulile sale de mediere politică şi de 

echilibrarea laborioasă între tendin-
ţele forţelor politice3. 

În această scurtă perioadă – în 
1922 Mussolini a obținut însărcinarea 
de a forma guvernul din partea suve-
ranului Vittorio Emanuele al III-lea – 
grupuri de veterani de război, obiș-
nuiți să folosească forța, adunați în 
jurul unor lideri și agitatori pricepuți, 
capabili și ei de inițiative în procura-
rea de arme și finanțare, împreună cu 
grupuri pestrițe de oameni, populiști 
și lipsiți de cultură au preluat con-
trolul în țară. Este clar că fără o fi-
nanțare adecvată ar fi fost imposibil 
să muți zeci, și apoi sute de activiști 
dintr-un oraș în altul, bărbați înarmați 
cu pumnale și revolvere, bâte și 
unelte agricole, cu ajutorul mijloa-
celor de transport private.  

Aceste mulțimi pestrițe trebuiau 
plătite, hrănite, transportate. În rândul 
lor se regăseau atât idealiști cât și 
infractori de rând dispuși să facă 
orice pentru a se reabilita social, și 
poate să ocupe funcții de comandă 
sau, în orice caz, să se regăsească în 
centrele de putere locale. 

Fascismul s-a născut în și cu vio-
lența organizată, iar acțiunile sale 
perfide și fără niciun respect față de 
celălalt, care putea să fie un adversal 
politic, sau pur și simplu un nealiniat, 
aveau aroma unei acțiuni de poliție 
preventivă, sau mai degrabă a unui 
război civil preventiv4, condus împo-
triva tuturor simbolurilor și locurilor 
care reprezentau stânga, prin asta 
incluzându-se sediul instituțional al 
asociațiilor, partidelor, ziarelor, ca-
selor de odihnă, cluburilor, Camere-
lor de muncă ale cooperativelor etc.  
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Pe o țesătură socială și politică de 
structură monarhică, deja aproape 
lipsită de elemente de democrație 
participativă și libertatea inițiativelor 
autonome a muncitorilor, fascismul, 
încă înainte de cucerirea conducerii 
statului, folosea în orice caz o metodă 
reală și adecvată de „convincere”, 
care în prima fază viza reducerea la 
tăcere a lumii muncitorești și țără-
nești, iar apoi anularea completă a 
legitimității însăși a unei componente 
socialiste promotoare a conflictelor 
politice care aveau loc peste tot în 
lume. 

Mussolini a fost liderul incontes-
tabil al acestei opțiuni pentru promo-
varea unei mișcări ilegale; el însuși se 
prezenta sub forma unui comandant 
general, flancat de viitorii săi ierarhi, 
etalând nașterea unei formațiuni po-
litice înarmată cu toate mijloacele 
pentru a face rău, pentru a „pedepsi” 
conștiința liberală și de stânga care în 
schimb, au contat pe echidistanţa su-
veranului şi pe rigoarea organelor de 
poliţie. Ca formă de acțiune teroarea 
era forma soft iar asasinatul era cea 
hard. 

Mișcarea muncitorească, hotărât 
minoritară, cu toate că era înzestrată 
cu o cultură politică proprie, dar mai 
mult din punct de vedere al elemen-
telor ideologice decât al instrumen-
telor de a se opune acestui val de vi-
olențe, a fost copleșită în scurt timp, 
atât datorită unei lipse de viziune 
asupra luptei de clasă, cât a unei 
slabe experiențe în domeniul dialo-
gului și alianțelor cu posibilii aliați. 
Între scindarea comuniștilor și naivi-
tatea socialiștilor, legată de maxima-

lismul neproductiv sau de imposibi-
litatea promovării reformismului, 
lipsa de înțelegere între diferitele 
părți ale stângii italiene a căpătat 
semnificația unei adevărate tragedii 
istorice, pe fondul unei impetuozități 
a fasciștilor care acționau în mod 
unit. Iar aceste lupte se realizau în 
fața unei societăți care nu a fost ca-
pabilă să înțeleagă că în țară se pun 
bazele unei catastrofe totalitare, iar o 
înfrângere a democrației – pentru 
toată lumea, inclusiv pentru burghe-
zie – implica o schimbare de lungă 
durată în rău. 

Poliția s-a prefăcut că nu vede nici 
măcar cele mai banale semne ale 
acestei demolări a statului de drept, 
iar magistrații nu au intenționat să ia 
măsuri pentru contracararea politicii 
fasciste, apropiată de crimă, care de-
venise premisa unei degradări rapide 
a tuturor domeniilor de activitate pu-
blică, sau un monolog al semnifica-
ției dominației fasciste (aclamat de 
unii ca factor de ordine). Nici măcar 
dovezile numărului mare de victime 
ale cămășilor negre – estimate la zeci 
și zeci de mii – nu au fost suficiente 
pentru a muta justiția împotriva unui 
sistem organizat cu scopul suprimării 
oamenilor, prin intermediul asasina-
telor și a violențelor. 

Intelectualul torinez Piero Gobetti 
a fost printre primii care au căzut 
victimă terorii fasciste, urmat fiind de 
Giovanni Amendola, membru al 
Camerei Deputaților, în 1923, care a 
fost asasinat într-o ambuscadă a fas-
ciștilor fiind vinovat pentru că s-a 
opus de la tribuna parlamentului dis-
trugerii legalității și anulării demo-
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crației. Exemplele de violență ar pu-
tea umple liste întregi și au fost con-
sultate de diverși specialiști, în cea 
mai mare parte fiind încă depozitate 
în arhivele poliției. Dar punctul fun-
damental este că, chiar înainte de 
Marșul asupra Romei și de încredin-
țarea guvernului lui Mussolini de că-
tre regele Italiei Vittorio Emanuele al 
III-lea, formarea cămășilor negre și 
inițiativa lor criminală, demonstra că 
în suflet, fascismul, nu arăta nici un 
element de modernitate și toleranță. 
În concepția lor, adversarul politic 
era un simplu obstacol, un impedi-
ment care trebuia anulat. Inamicul, 
așadar, nu era doar clasa muncitoare 
și aliații ei intelectuali, ci și întreaga 
tradiție socialistă, burghezia liberală 
însăși și orice formațiune care mani-
festase chiar și cea mai mică opoziție 
față de ideologia fascistă și de me-
toda ei de se afirma. 

Această operațiune de preluare a 
capitalei a fost alimentată de o bază 
socială formată din oameni care dis-
prețuiau viața, la care s-au adăugat 
vechi figuri de nemulțumiți, din care 
făceau parte mici proprietari și mun-
citori eșuați care își petreceau timpul 
în zonele rău famate ale orașelor, be-
țivi, extremiști antiliberali, provoca-
tori sau oameni fără un loc de muncă 
plătiți pentru a accelera criza statului 
liberal și pentru a preveni grefarea în 
această criză a unui impuls revoluțio-
nar de tip socialist. Escadroanele au 
reamintit mai degrabă ideea dezor-
dinei sociale și ilegalitatea fiecărei 
garanții, idee adoptată apoi cu moti-
vații false chiar și de către instanțele 
de judecată, întotdeauna prea gene-

roase în momentul judecății și acor-
dării unor condamnărilor foarte 
blânde, pentru a fi aplicată împotriva 
fasciștilor5. 

Privind această situație din Italia, 
înțelegem de ce o structură socială 
imperfectă, închistată, se îndrepta 
spre intoleranță, spre negarea plura-
lismului politic și pierderea caracte-
risticilor generale ale societății mo-
derne. Mai mult, la sfârșitul primelor 
două decenii ai secolului trecut, Italia 
era o țară înapoiată din punct de ve-
dere economic, cu o rată ridicată a 
analfabetismului în mediul rural și în 
Sud, și cu o rată de ocupare a forței 
de muncă foarte scăzută. Pe scurt, 
Italia era încă o țară în curs de orga-
nizare, de consolidare, în care se în-
cercase în perioada guvernărilor libe-
rale conduse de Giolitti, crearea unui 
stat al bunăstării generale, dar care a 
fost destinat eșecului, tot din cauza 
lipsei unei culturi reformiste atât în 
cadrul proletariatului, cât și al vechi-
lor liberali. 

Într-o condiție de înapoiere isto-
rică și fără mari resurse economice, 
care oricum fuseseră absorbite lite-
ralmente de război, conflictul de 
clasă a trebuit neapărat să ia o întor-
sătură drastică, iar cea mai înapoiată 
burghezie - moșierii din nord și sud și 
industriașii conservatori - a preferat 
să creeze cămășile negre, ca masă 
înarmată de represiune și luptă anti-
muncitorească și antidemocratică. 
Chiar și coborârea tardivă în politică 
a catolicilor și nașterea și mai întârzi-
ată a Partidului Popular, prima ma-
trice a democrației creștine, care a 
avut loc în 1919, a venit într-o etapă 
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în care lupta pentru democrație era 
deja serios compromisă, sfâșiată de 
luptele dintre o puternică mișcare 
proletară și fasciști. 

În acest context, nu a fost posibilă 
deschiderea niciunui canal de medi-
ere cu o monarhie ezitantă și mioapă 
sau mai rău, cu partea mai puțin vio-
lentă a mișcării fasciste, sau cu bur-
ghezia liberală și democratică, total 
lichefiată. Forța în ascensiune și în-
vingătoare aflată în centrul acestui 
scenariu a fost Mussolini, în timp ce 
regele ajungea încet-încet din ce în ce 
mai mult în umbră sau în poziții pa-
sive, cu exercitarea lentă a rolului de 
șef al statului. De la narațiunea reto-
ricii risorgimentale, la istoria luptei 
de clasă și ciocnirea frontală dintre 
vechile idealuri ale unei Italiei unite 
și metodele de asalt ale micro-bur-
gheziei legate de pământ și comerț - 
brațul armat al unui burghezie mai 
deșteaptă în spate - pasul fusese de-
săvârșit, iar echilibrul de forțe a în-
clinat în întregime în favoarea esca-
droanelor cămășilor negre, care erau 
practic netulburate în marșul lor de 
cucerire fascistă a puterii și a statului. 
Marșul asupra Romei datează din 
1922, așa cum am menționat mai de-
vreme, dar așa-numitele acumulări de 
luptă se formaseră deja în anul prece-
dent, când se forjează sufletul unui 
partid ce s-a născut înarmat și care a 
făcut din campania sa un moment de 
șoc. 

Cu denumirea de fascii de luptă, 
care apar încă din 1919, se impune 
ideea loviturii de stat printr-o ima-
gine, care chiar dacă nu este de răz-
boi, această stare începe cu noiembrie 

1922, când regele, după ce a demo-
bilizat forțele de ordine de pe străzi și 
din drumul spre capitală, impunând 
staționarea armatei în garnizoane, i-a 
dat lui Mussolini sarcina de a forma 
un nou guvern, un guvern fascist. 
Acțiunile cămășilor negre, lozincile 
bombastice și promovarea unor sim-
boluri ale violenței s-au dezlănțuit 
fără opreliști. Putem vorbi cu sigu-
ranță de o misiune obținută prin con-
strângere, care a lăsat deoparte ofițe-
rii militari loiali, și a lăsat loc impu-
nerii unei vieți naționale fasciste. 
Nimic nu ne îngăduie astăzi să vor-
bim, în acest pasaj istoric, de un pre-
vestitor al unei suferințe grave, de o 
înlocuire firească a claselor condu-
cătoare; nici anii următori nu au 
schimbat natura comenzii politice 
puse în practică de fascism. 

Chiar înainte de așa-numitele legi 
„fasciste” promovate în cei doi ani 
fatidici 1925-1926, în care s-au 
adoptat măsuri liberticide și prevederi 
guvernamentale care încurajau tero-
rismul moral și administrativ, crimi-
nalitatea politică l-a lovit în 1924 pe 
liderul socialist și deputatul Giacomo 
Matteotti, care după un discurs susți-
nut în Camera Deputaților, cu o de-
nunțare fermă și curajoasă a încălcă-
rilor fasciste, a fost răpit de agenți ai 
poliției secrete și ucis în aceeași zi, 
chiar în afara Romei. Trupul său ne-
însuflețit a fost descoperit câteva zile 
mai târziu, dar procesul nu a dus la 
nici o condamnare semnificativă, iar 
Matteotti a rămas pentru totdeauna 
martirul democrației și vocea cea mai 
hotărâtă a opoziției față de dictatură 
din țară. 
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A urmat pentru regim o perioadă 
de mare dificultate – așa-numita 
„criză Matteotti” – din care, însă, tot 
cu instrumente de terorism politic și 
legislație polițienească, Mussolini a 
reușit să-și reia modul de reprimare a 
tuturor tipurilor de critici, individuale 
sau organizate și a aruncat aproape 
toată stânga italiană în închisoare. În 
1926 până și Gramsci, secretarul 
Partidului Comunist din Italia, așa 
cum era numit atunci, a ajuns în ce-
lula lui și a rămas acolo până cu câ-
teva zile înainte de a muri, distrus 
fizic dar cu mintea liberă. 

Fără a intra în mai multe detalii, 
foarte numeroase și inutile pentru a 
reconstrui un drum deja conturat, în 
regimul totalitar a fi în opoziție a de-
venit o infracțiune judecată de in-
stanțe speciale; după ce a depășit 
criza de după asasinarea lui Matteotti, 
fascismul a început să-și facă din ce 
în ce mai aproape și mai vizibilă stă-
pânirea absolută a statului, ca o laudă 
ostentativă, și din acest moment a 
început legitimarea politică rapidă și 
generală din partea italienilor. 

Trebuie spus că în lansarea legilor 
liberticide, Mussolini s-a folosit de 
munca unor juriști de prestigiu, care 
nu au făcut decât să traducă într-o 
încălcare legală față de Stat a statu-
tului de disident, oponent al regimu-
lui și alte comportamente diferite de 
modelul fascistului oficial. În esență, 
opoziția față de partidul lui Mussolini 
a devenit automat o crimă împotriva 
statului, care a devenit lege prin mo-
dificarea acesteia. De exemplu, un 
număr mare de homosexuali au fost 
trimiși la domiciliu forțat, în insule 

îndepărtate sau în teritorii slab locu-
ite. 

Aceste măsuri de înrădăcinare a 
regimului, sunt o mărturie de neșters 
a caracterului său înapoiat, de ca-
zarmă, atât în negarea drepturilor 
normale ale italienilor care nu pot fi 
reduse la logica fascismului, cât și în 
intensificarea spionajului civil, reali-
zat prin controlul secret al scrisorilor 
personale, sau cu privirea indiscretă a 
șefilor de edificii, care știau totul 
despre toată lumea. Fascismul, mai 
ales după ce a obținut conducerea 
guvernului, a urmărit în primul rând 
să-și întărească puterea și să se păs-
treze în timp, apelând și la instru-
mente ideologice sau propagandis-
tice, începând cu pretinsa reconstruc-
ție a unei istorii neîntrerupte din 
Roma antică și măreția Imperiul 
Roman, până simbolismul ridicol al 
regimului. 

Detașarea suveranului a legitimat 
acest mecanism de control și condiți-
onare a conștiințelor, care a transfor-
mat țara într-un stat polițienesc, în 
care exercitarea chiar și a unei critici 
slabe însemna să-l jignească pe lider, 
pe Duce6, așa cum a vrut să se defi-
nească Mussolini, mai ales după vo-
tul plebiscitar din 1929, în care s-a 
organizat un scrutin în care buletinele 
de vot au fost în așa fel concepute 
încât să dezvăluie voința alegătorului. 

După această moment, a început o 
a doua fază a fascismului, care nu și-
a abandonat niciodată metodele vio-
lente și polițiste, ci a afișat o imagine 
triumfală, care presupunea consens 
popular ce nu a existat, sau cel mult a 
fost rezultatul unor construcții sceno-
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grafice, ca într-un spectacol înșelător 
permanent. În esență, era vorba de a 
oferi lumii impresia unui regim care 
era aprobat de mase, destinat să 
mențină împreună suportul acordat 
liderului, afișând o impresie a unei 
situații stabilități, care nu a existat 
niciodată în istoria țării. În această 
construcție artificială s-a permis să se 
creadă adevărată o situație exact 
contrară caracteristicilor modernității. 

Practic, fascismul reconstituia fi-
gura liderului carismatic, contemplat 
de Weber dar ca un arhetip al unei 
funcții de comandă aproape religi-
oasă, lipsită de raționalitate și antite-
tică cu dimensiunea conflictuală și 
modernă a politicii. Mai mult, con-
cepția fideistă a Ducelui, ca și cum ar 
fi un Dumnezeu, nu a contemplat nici 
o importanță pentru figura celuilalt, 
sau a celor care aleg să rămână în 
afara logicii și motivațiilor fascis-
mului, a scopurilor sale de control 
social mai întâi și integral ulterior. 

Astfel, prin anularea fizică și me-
todică a oponenților politici înainte 
de „Marșul asupra Romei”, și cu atât 
mai mult în 1924, cu asasinarea lui 
Matteotti și în 1926 cu întemnițarea 
lui Gramsci și a votului pilotat din 
1929, fascismul s-a cristalizat în 
metoda violentă și în negația ideală și 
materială a adversarului politic, re-
prezentat ca un nebun sau ca un duș-
man în acțiune, periculos pentru fas-
cism și pentru stat. 

Aici tot spațiul politicii a fost 
ocupat exclusiv de fascism și simbo-
lismul acestuia, în care regăsim că-
mășile negre, pumnale, fetișuri tea-
trale ale Romei antice și funcția su-

premă de Duce, recitat adesea în la-
tină (Dux) pentru a-i spori solemni-
tatea și pentru a sublinia pentru toată 
populația încrederea maselor în omul 
care trebuie să le conducă în istorie. 
Pentru început, Ducele apărea în-
conjurat de susținătorii săi, era apoi 
lăudat și investit cu acea suveranitate 
pe care i-a dat-o întregul popor de 
parcă ar fi fost un om al Providenței. 
Ducele este, așadar, atât metafizica, 
cât și duritatea materială a unei puteri 
devenite, puterea unei părți, și care 
nu mai posedă niciun caracter univer-
sal, nici o trăsătură a statului modern 
sau responsabilitate față de viața tutu-
ror. Este triumful anti-modernității, al 
pierderii identității cetățenilor, al 
vânzării către un tată-tiran, al subiec-
tivității individuale, o valoare pe care 
Mill o indicase drept pivotul mo-
mentului de cotitură dintre secolul al 
XIX-lea romantic și descoperire a 
libertății productive, capabilă să des-
chidă calea dezvoltării materiale și 
morale. Cu toate acestea, au existat și 
sunt încă cei care insistă să indice o 
teorie a modernității în fascism, pe o 
linie care ar trebui examinată. 

 
Utilizarea propagandistică a 
comunicării și utilizarea tehno-
logiei în funcție de societatea în-
chisă care acceptă. 
 
Există o latură tehnologică a fas-

cismului, cu siguranță inovatoare în 
ceea ce privește moștenirea științifică 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea, 
fie doar pentru că transformările în 
domeniul muncii și intervenția mari-
lor capitaluri în procesul de producție 
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nu și-au exprimat întreaga forță de 
transformare, în ultimele două sau 
trei decenii ai secolului al XIX-lea. În 
acest context istoric, capitalismul 
european, odată cu extinderea pro-
ducției industriale și primele faze de 
utilizare a mașinilor în industrie, a 
început să fie un multiplicator al eco-
nomiei și al muncii în comerț în toată 
Europa de Vest. 

Fascismul nu a condus acest pro-
ces, care a depășit Marele Război și a 
alimentat creșterea mișcării muncito-
rești și a unui grup remarcabil de 
gânditori ai unui marxism teoretic 
avangardist. Fascismul a intrat în 
luptă mult mai târziu, recurgând la 
violență, în timp ce transformări 
grandioase traversează în diagonală 
Oceanul Atlantic, din America de 
Nord către bătrânul continent, și au 
căpătat valoarea unui punct de coti-
tură epocal, în care evoluția tehnolo-
giei, împreună cu cea fordistă, orga-
nizarea muncii, trasează profilul sta-
telor secolului al XX-lea și al meto-
delor de producție, unde regăsim in-
tervenția rapidă a noilor mijloace de 
producție și descoperirile științifice 
aplicate fabricilor (gândiți-vă mai 
ales la industriile siderurgice și mari-
time care au abandonat lemnul ca 
material de construcție). 

Dar fascismul a acţionat cu un alt 
scenariu, ţinând cont şi de botezul 
focului pe care îl avusese industria 
europeană în timpul Marelui Război, 
adevărat noroc pentru întreprinzătorii 
cei mai lipsiţi de scrupule, gata să se 
îmbogăţească cu risipa de armament 
şi cu folosirea foarte largă a automa-
tului, a armelor „însetate” de muniţie. 

Mussolini și ierarhii săi, odată ce au 
obținut guvernarea și cel puțin până 
la sfârșitul anilor ’30, au programe 
bine definite, toate îndreptate spre 
avantajul lor, vizând în liniște armele 
care să le permită lărgirea consensu-
lui cu instrumente fără precedent, 
capabile să influențeze oamenii. 

O utilizare considerabilă a noilor 
resurse a fost îndreptată în primul 
rând către radio, creându-se birouri 
de difuzare în aproape fiecare capi-
tală de provincie. Împreună, cu cine-
matografia și forța lor de pervertire a 
conștiințelor au devenit importante, 
folosind imagini în mișcare, coordo-
nate cu „vorbitul”, pentru a face vii 
mișcările Ducelui, punând accent pe 
cuvintele sale în timpul mitingurilor 
organizate conform scenariilor tea-
trale. Astfel a fost posibil ca Ducele 
să vorbească pentru toată lumea, de 
pe balconul din Piazza Venezia din 
Roma, încadrat de regizori pricepuți, 
astfel încât să apară ca un uriaș în 
destinele patriei – ca să citez limbajul 
ostentativ al Mussolini – sau care a 
organiza trupele înainte de a trece la 
cucerirea unei bucăți de Africa, pen-
tru a-și celebra Imperiul, cel mai înalt 
grad al puterii „eterne” a regimului. 

Mai mult, radioul, un mijloc ne-
întrecut în comunicarea imediată, a 
fost adus chiar în interiorul școlilor și 
birourilor publice, putea a se urmări 
simultan, ca într-o imensă arenă mi-
litară, discursurile, cuvintele bom-
bastice ale ierarhilor și ale lui 
Mussolini, paradele militare. Filmele 
documentare, o nouă antologie de 
sunete și imagini ale progresului ita-
lian, adevărate și mai presus de toate 
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false, au contribuit la crearea unui 
climat de revelație divină a Ducelui, 
care a pătruns acum adânc în viața 
familiilor, în paginile ziarelor, în rați-
onamentul oamenilor străzi, în cercu-
rile civile și militare. 

Pe scurt, dictatorul, omul totalita-
rismului, spera să fie și el iubit. Așa 
s-a născut dimensiunea adesea exage-
rată, cu măiestrie, a figurii de co-
mandă capabilă să facă Italia mai 
puternică și mai apărată, în interior, 
cu un serviciu de control mai mult 
decât capilar și, în exterior, cu ideea 
de imperiu, o reflectare oarecum ridi-
colă a epocii romane și a unei forțe 
militare internaționale, care în ideo-
logia populară în rândul poporului ar 
fi putut să învingă orice dușman; 
niciunul din acest aparat de imagini și 
manifestări triumfaliste nu a cores-
puns adevărului, așa cum s-a văzut 
mai târziu în tragicul Al Doilea Răz-
boi Mondial. 

Evident, reprezentarea pe care 
fascismul și-a dat-o despre sine nu 
numai că nu era adevărată, dacă ne 
gândim, cel puțin doar în Europa, la 
construcția metodică a unui adevărat 
imperiu economic în Anglia, bogat în 
relații solide și extinse la scară inter-
continentală, care începuse în Europa 
secolului al XIX-lea. Nici ambițiile 
germane nu au fost mai mici, fiind 
concepute într-o direcție tragică a 
războiului și ocupației militare, până 
la izbucnirea celui de- Al Doilea 
Război Mondial și înfrângerea ine-
vitabilă a Germaniei naziste. 
Mussolini știa că nu poate deveni 
șeful unei puteri mondiale, dar între 
timp încerca să obțină maximum de 

câștig propagandistic posibil, chiar și 
la nivel personal, și influența maximă 
asupra formării unei conștiințe po-
pulare pierdute literalmente în spatele 
lumini de valori fictive, cu farmecul 
actorilor și actrițelor de cinema, care 
îi angrena pe tinerii ce erau îmbrăcați 
mereu în uniformă fascistă, sau pe 
poeții „îndrăzneți”, ajungându-se 
până la Duce care cosea grâul copt. 

Aparține acestei epoci o nouă 
modă a numelor latine și crearea unei 
lumi strălucitoare și privilegiate, al-
cătuită din curtezane, curteni și spe-
culatori în căutarea norocului, o curte 
mitică de o splendoare care în reali-
tate nu avea niciun fundament. În 
centrul acestei permanente sărbători 
de auto-celebrare a fascismului, a 
rămas mitizarea liderului suprem, ca 
vehicul de neoprit al consimțămân-
tului și devotamentului, realizat însă 
pe un lanț de efecte optice deviante, 
ca într-o oglindă care deformează. 

Manipularea opiniei publice – pe 
care mulți istorici au definit-o ca fi-
ind crearea consensului pentru regim 
– a fost rezultatul unei duble mane-
vre: pe de o parte era încă o teamă 
răspândită de puterea fascismului, de 
Ovra, poliția sa secretă, compusă din 
voluntari obscuri care, în esență, spi-
onau, chiar și în viața privată a cetă-
țenilor, sau făceau informări despre 
tot ce este util pentru a ține indivizii 
sub șantaj sau amenințări punitive. Pe 
de altă parte, pentru a găsi un loc de 
muncă, mai ales în birourile publice 
și în școli, trebuia să fii înscris în 
partidul fascist, tot la fel pentru a 
beneficia de servicii publice impor-
tante – sănătate în primul rând – sau 
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să lucrezi în rețeaua de bănci, un loc 
de muncă foarte râvnit și bine plătit. 

În acest fel, pe lângă poliție, a 
existat și rețeaua de cunoștințe și co-
nivențe cu partidul pentru a permite 
fascismului să știe totul despre toată 
lume, inclusiv despre obiceiurile se-
xuale ale indivizilor și tendințele reli-
gioase ale fiecăruia. Construirea con-
sensului a devenit, totuși, o sabie cu 
două tăișuri, deoarece i-a forțat direct 
sau indirect pe cetățeni să trăiască în 
umbra lui Mussolini, din încredere 
sau frică, iar invers și onoarea confe-
rită public liderului era un mijloc de a 
distinge absenții de prezent, susțină-
torii febrili de figuranții pasivi, atenți 
doar la comoditatea personală sau să 
nu fie identificați ca adversari. 

Calitatea politică a acestui proces 
de cucerire a conștiințelor fascismu-
lui a urmărit să forțeze mințile cetă-
țenilor și să-i afunde într-un senti-
ment de unicitate al dictaturii, de 
parcă nu ar putea exista un alt mod de 
a trăi și de a gândi. Consimțământul 
la Duce este și o graniță juridică, o 
barieră imaterială dincolo de care 
regimul nu a contemplat și nu a per-
mis alte moduri de a exista, dar unde 
nici viața cetățeanului nu a îndrăznit 
să meargă înainte: în afara fascismu-
lui rămânea doar inexistența, negati-
vitatea, pierderea consistenței isto-
rice, de parcă disidența ar fi conside-
rată un semn de anormalitate, de 
boală morală subtilă, sau aventură 
într-un spațiu plin de riscuri, de sin-
gurătate socială, de nedumerire într-
un ținut lipsit de direcții. 

Această scădere constantă a legi-
timității de a fi altul, de a fi neomolo-

gat și de a atesta un moment de auto-
nomie individuală, a presupus și con-
strângerea la o viață anxioasă, la un 
gând ascuns, permanent clandestin, 
chiar dacă clandestinitatea cu sigu-
ranță nu a însemnat securitate, dat 
fiind că asasinii fasciști erau capabili 
să lovească peste tot, așa cum s-a 
întâmplat cu frații Rosselli, care fugi-
seră la Paris și au fost uciși acolo. În 
urma consimțământului masiv față de 
Duce, clandestinitatea se simțea și în 
tăcerea celui mai ascuns gând, în vi-
ața închisă în minte și ilizibilă de ori-
cine. Viața minții a devenit astfel o 
primă formă de rezistență la ordinea 
opresivă a regimului. 

Chiar și muzica de origine ameri-
cană a fost interzisă, considerată a fi 
o otravă morală pentru un naționa-
lism încăpățânat ca autosuficiență 
splendidă, despărțire mândră de orice 
popor și de orice cultură nesupusă 
perfect „stăpânirii” vieții forțate în 
canoanele fascismului, dedicată în 
același sens precum vocațiile religi-
oase, al cuiva care a ales să-și dea 
existența divinului. Nu întâmplător, 
regimul a inventat termenul de autar-
hie, când relațiile sale internaționale 
au început să se uzeze, odată cu rela-
țiile comerciale, reduse sau blocate 
de puterile europene care începeau să 
se îngrijoreze de legătura din ce în ce 
mai puternică dintre Italia fascistă și 
Germania lui Hitler. 

Este așadar ușor de înțeles de ce 
fascismul a încercat să-și lărgească 
consensul și în sfera intelectuală, cu 
revistele sale menite să creeze un 
model mental și aproape filozofic al 
cetățeanului fascist, un etalon moral 
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capabil să normalizeze identificarea 
fiecăruia în regim şi în obiceiurile 
sale de mare valoare. Așa se explică 
activismul frenetic care i-a implicat și 
pe cei mai buni intelectuali ai vremii, 
începând cu filozoful Giovanni Gen-
tile sau poetul Gabriele D’ Annunzio. 
A fost perioada în care multe reviste 
științifice, de la arhitectură la litere, 
de la știință la politică, au avut o acti-
vitate importantă, unde o generație de 
profesori și oameni de știință, dintre 
care mulți au părăsit apoi Italia din 
cauza legilor rasiale din 1938 împo-
triva evreilor, fiind expulzați din 
orice funcție publică, au publicat la 
început. 

Această formă de consimțământ 
forțat a avut ca rezultat excluderea 
din viața activă a țării a celeilalte 
părți a culturii, aceea a unui spirit 
antifascist care, pentru a nu ajunge 
arestat, trebuia să solicite azil politic 
la alte state, din Franța până în Elve-
ția și SUA. Și la urma urmei, poves-
tea evreilor italieni a reprezentat cel 
mai numeros exemplu al celor care 
au fost dați „afără”, care nu era ac-
ceptați, tolerați, ajungând chiar să nu 
își mai poată trimite copiii la școală. 

Evreul a fost, în acei ani de mare 
urmărire populară a fascismului, 
exemplul cel mai vizibil, dar nu sin-
gurul, unde cetățeni ai statului erau 
expulzați din viața publică, persecu-
tați, ca aparținând unei „rase” străine, 
de neconceput să mai fie luat în con-
siderare pentru cineva care a fost cla-
sificat ca adversar sau inamic. Con-
sensul atât de mult promovat și de 
asemenea tratat în cărți nu a fost așa-
dar universal, deoarece prin natura lui 
consensul nu poate fi universalizat, 
dacă nu prin adoptarea unei con-
strângeri dure și fără excepții. Dar 
constrângerea ne readuce la o socie-
tate închisă, în care regulile sunt 
obligatorii; exact opusul societății 
moderne și elementele fundamentale 
ale modernității, cu împletirea ei între 
complexitate și diversificare, între 
pluralism și respect, între cultură și 
critică, între opinie și libertate, toate 
caracteristicile pe care fascismul nu 
le-a posedat niciodată. 

 
Traducerea  realizată  

de Sabin Drăgulin

 
Note 

 
1 Despre acest aspect la vieții publice 

din Italia condusă de Savoia o sursă 
imortantă o reprezintă lucrarea lui 
P. Corner, La dittatura fascista. 
Consenso e controllo durante il 
Ventennio, Carocci, Roma, 2017. 

2 Despre luptele politice în bienala 
1919-1920 în Italia, un text 
considerat deja clasic, valabil și as-
tăzi este cel al lui P. Spriano, 

L’occupazione delle fabbriche. 
Settembre 1920, Einaudi, Torino, 
1972. 

3 Istoricul De Felice, în eseul său, 
Breve storia del fascismo/Scurtă 
istorie a fascismului, Mondadori, 
Milano, 2016, tinde să-l diferenți-
eze pe „primul Mussolini” de 
activitatea sa ulterioară, ilustrând o 
anumită jenă a viitorului Duce la în-
ceputul carierei politice în fața cele-
brelor „12 puncte” ale președintelui 
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american Wilson, pilonul de bază 
pentru încheierea diplomatică a 
Primului Război Mondial. Se vede 
însă, tocmai prin recitirea ulterioară 
ascensiunii la putere a lui Musso-
lini, o unitate autentică între gândire 
și acțiune din perioada tinereții 
până la cea a deplinei maturități, 
bazată pe violența care pleacă de la 
o nevoie de anti-formalism ce a cul-
minat cu cea metodică ca instru-
ment „normal” pentru a scăpa de 
oponenți, liberali și socialiști (și 
mai târziu catolici). În acest sens, 
trebuie respinsă teza unui Mussolini 
agresiv datorită „tinereții” sale poli-
tice, față de fazele ulterioare, în 
care, în realitate, violența nu a fost 
niciodată abandonată. 

4 În textul său citat, Corner vorbește 
în mod explicit despre „războiul ci-
vil” (p. 63) precizând că ascensiu-
nea lui Mussolini la putere nu a 
constat în ciocniri marginale și oca-
zionale, ci într-o strategie militară 
autentică. Practic, după cum se 
poate deduce și din lucrările scrise 
de Giulia Albanese, adversarul poli-
tic a fost imediat asimilat cu inami-
cul (G. Albanese, La marcia su 
Roma, Laterza, Roma-Bari, 2006). 
În cele din urmă, conceptul de ina-
mic de naționalitate italiană antici-
pează aici ideea de dușman intern, 
care va fi clarificată ulterior în a 
doua jumătate a secolului XX, dar 
care în practica unei confruntări 
fără excepție, se află deja în pre-
gătirea fascistă a marșului asupra 
capitalei. Dar nimeni, nici regele, 
nici adversarii democratici, nu au 
reușit la timp să înțeleagă această 
logică a excluderii și a delegiti-
mizării, care era tipică primei faze a 
fascismului, cea a violenței organi-
zate și vizibile, pentru a pune în 
aplicare soluții de descurajare im-
portante. 

5 Tema presupusei revoluții fasciste, 
devine un pretext și este dictată de 
o retorică agresivă a schimbării. 
Este amintită în eseul lui Emilio 
Gentile, Fascismo. Storia e 
interpretazione /Fascismul. Istorie 
și interpretare, Laterza, Bari-Roma, 
2002, în mod prudent, chiar dacă se 
respinge categoric un termen exage-
rat de violența irațională a fascis-
mului. Mussolini, camuflat la 
început ca socialist, nu a fost decât 
promotorul unei operațiuni politice 
care urmărea cel mult înlocuirea 
vechei burghezii italiene a Renaște-
rii târzii, cu o clasă proprietară răz-
bunătoare, în comparație cu ade-
vărații socialiști, care erau repre-
zentați în parlament și aveau o doc-
trină clară. Bastonul sau pistolul 
fascist i-a lovit mai întâi pe cei mai 
rafinați gânditori despre libertate, în 
timp ce pretinsa acțiune revoluțio-
nară a fascismului corespundea 
doar dorinței de a anula din societa-
tea italiană medierea culturală, pro-
funzimea ideilor și modernitatea di-
alectică cu care se confrunta Italia. 
Emilio Gentile însuși amintește (op. 
cit., p. 94) că sociologul american 
Talcott Parsons clasificase fascis-
mul drept o mișcare a radicalismu-
lui de dreapta, agravată de fanatis-
mul tipic „oamenilor de rând” (T. 
Parsons, Sistema politico e struttura 
sociale/Sistemul politic și structura 
socială, Giuffrè, Milano, 1975). 

6 O analiză punctuală a rolului de 
lider suprem și de intelectual al re-
gimului, pe care Mussolini și-a asu-
mat-o cu plăcere este studiul lui 
Laura Mitarotondo, Un «Preludio» 
a Machiavelli. Letture e interpre-
tazioni fra Mussolini e Gramsci, 
Giappichelli, Torino, 2016. 
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Naționalism și eșec – statele naționale  
după Tratatul de la Paris 

 
[Nationalism and failure – nation states after the Treaty of Paris] 

 
Ian BROWNE 

 
Abstract: In the immediate aftermath of the Second World War the borders and 
the geographical distribution of Central and Eastern Europe’s population 
changed dramatically, with the forced movement of millions of people. The 
Treaty of Paris took as one of its aims the creation of independent nation states. 
The settlement negotiated there lasted barely 25 years and the political 
geography of Europe after 1945 bears little resemblance to that established by 
the Treaty of Paris; the human cost of the creation of the borders of modern 
European states was enormous.  
In the context of the European Union, which has dramatically reduced the 
importance of national borders within Europe, nationalism has come to be 
regarded as backward looking and reactionary, and progressive politics is seen 
as the overcoming of national identity.  
Many of the states in Central and Eastern Europe were either new entities, or 
had new borders. The issue facing them was how to include these new citizens 
within their new nation states, as the allegiance of these citizens to their new 
nations was by no means clear. Some were from groups with different languages 
and traditions, and others, even though they might share the same language and 
perhaps some of the traditions and culture of the new nation were by no means 
wholeheartedly committed to membership of their new nation.  
There is a well-established school of thought within anthropology, based on 
extensive field work, that ethnic identity is a fluid concept, as much created as 
given. Building on the idea that national identities are created, and on the ideas 
of Ernest Renan, the political theorist Professor David Miller of Oxford 
University takes the view that there is a form of nationalism, based on the real 
and created differences between peoples, that can be a positive and socially 
liberal force in the creation of collective identity. However, Miller offers no 
philosophical guarantees that an inclusive collective identity will be created. The 
chances are just as great of creating an exclusionary conception of national 
identity, one which sees some inhabitants of a country as being less than equal 
citizens or even as not being real members of the national community at all. 
Since Miller sees nations as moral communities, a locus where the virtue of 
human solidarity can be given practical expression through political decisions 
and policies, it raises the possibility of certain conceptions of nationalism 
serving as the basis for immoral / amoral communities. That is to say, national 



POLIS 

 44

communities that are the site of exclusion and discrimination, of political ills 
rather than political good. The interwar period posed the question to many of the 
new and expanded states of Central and Eastern Europe of what sort of 
conception of national identity they wanted to create, and the failure of many of 
these states to establish stable geographical boundaries and stable populations 
whose ethnic composition survived after the end of the Second World War is 
indicative of a failure to establish the kind of inclusive conception of national 
identity which Miller sees as vital if nations are to be moral rather than immoral 
/ amoral communities. In the light of David Miller’s theoretical model of a 
liberal nationalism that is both substantive and inclusive, I propose to look at 
what options were available and what went wrong in the aftermath of the 
decisions taken by the Big Four on national boundaries and ethnic homogeneity 
in the Treaties of Paris. 
 
Keywords: nationalism, David Miller, Treaty of Paris, inclusive, human 
solidarity, self-determination, citizenship. 
 
Tratatele de la Paris din 1919-

2020 au reprezentat o încercare de a 
construi o pace durabilă pe linia au-
todeterminării naționale. Dar acesta 
era doar unul din dezideratele lor. 
Autodeterminarea națională a intrat 
adesea în concurență directă cu alți 
factori, în special în trasarea granițe-
lor statelor nou formate. Stabilitatea 
internațională, restabilirea balanței de 
forțe, dorința de a avea un stat puter-
nic la granițele Rusiei pentru a com-
bate amenințarea bolșevismului, po-
liticile de putere și convingerea că, în 
cazul oricărei dispute, învingătorii ar 
trebui să fie recompensați și perdanții 
pedepsiți și, în final, pur și simplu 
nevoia pragmatică de a negocia com-
promisuri pentru a ajunge la un 
acord; toate acestea au avut rolul lor 
în procesul de creare al noilor state 
suverane1.  

Uneori, deciziile cu privire la tra-
sarea frontierelor naționale păreau 
aproape arbitrare. Granița propusă în 
Transilvania a fost mutată spre vest 
doar pentru a asigura păstrarea unei 

linii de cale ferată în interiorul României 
și a evita costurile și întârzierile pe 
care le implica controlul vamal al 
traficului feroviar transfrontalier2.  

Nu a existat o corespondență clară 
între granițele de stat propuse și ceea 
ce Marea Britanie, Franța, SUA și 
Italia considerau drept omogenitate 
etnică. Nu a ajutat nici faptul că Ma-
rile Puteri au acționat fără o concep-
ție clară de definire a și caracterizare 
a noțiunii de etnie, modificând-o în 
funcție de interesele țării ce solicita 
modificarea frontierelor3. De-a lungul 
perioadelor istorice populațiile au 
suferit deplasări teritoriale, și nu 
exista vreo modalitate infailibilă de a 
trasa granițele unor state etnic omo-
gene. Indiferent de definiția acceptată 
a etnicității, includerea în interiorul 
unor granițe prestabilite a unor po-
pulații etnic omogene s-a dovedit a fi 
un deziderat imposibil de atins. 

România Mare nu a fost niciodată 
un stat etnic omogen. Aproximativ 
30% din populația cuprinsă între no-
ile sale frontiere aparținea unor gru-
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puri minoritare. În sudul Dobrogei, 
populația românească reprezenta sub 
3% din totalul de 282 000 de locui-
tori4. Odată cu crearea României 
Mari, populația evreiască a noului 
regat a crescut cu peste jumătate de 
milion, ajungând la 767 0005. Nimeni 
nu i-a întrebat pe locuitorii din sudul 
Dobrogei dacă doresc să devină ro-

mâni; nici pe evrei, dintre care unii 
păreau nemulțumiți de faptul că fuse-
seră incluși în România Mare, dacă 
sunt de acord cu această schimbare 
de statut. 

Recensământul din 1930 a înre-
gistrat următoarele cifre de repre-
zentare etnică a țării6: 

 
NAȚIONALITATE POPULAȚIE % DIN TOTAL 

Români 12,981,000 70.8% 

Maghiari 1,426,000 8.6% 
Germani 745,000   4.2% 

Evrei7 728,000   4.1% 

Ruși 409,000   2.3% 
Ruteni/Ucraineni 382,000 2.2% 

Bulgari 366,000 2.1% 
Rromi 263,000   1.5% 
Turci 177,000   0.9% 
Alții 418,000   2.4% 
TOTAL 17,895,000 

  
100.0% 

 
Pe lângă lipsa omogenității etnice, 

a existat și problema integrării locu-
itorilor pe care statul îi considera 
români, dar a căror identitate etnică 
asumată era diferită. De exemplu, 
deși populația românească predomi-
nant rurală din Basarabia vorbea 
limba română și era creștin ortodoxă, 
se identifica prea puțin cu România 
și, în măsura în care sentimentul de 
apartenență etnică depășea situarea 
locală, se considerau fie basarabeni, 
fie ruși8. 

În lucrarea sa din 1944 The Idea 
of Nationalism Hans Kohn distinge 
două tipuri de naționalism; un model 

bazat pe raționalismul Iluminismului, 
și unul bazat pe concepția romantică 
regăsită în noțiunea de Volksgeist9 a 
lui Herder.  

Ne propunem să examinăm pro-
blemele cu care România s-a con-
fruntat după crearea României Mari 
în lumina concepției lui David Miller 
despre naționalismul moral și inclu-
sional, care dezvoltă analiza lui Kohn 
asupra naționalismului rațional. 

Felul în care președintele ameri-
can Woodrow Wilson înțelegea nați-
onalismul se încadra în modelul rați-
onal mai degrabă decât în cel roman-
tic, demersul său fiind „înrădăcinat în 
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tradiția anglo-americană a naționa-
lismului civic: pentru Wilson, auto-
determinarea însemna dreptul comu-
nităților la autoguvernare... naționa-
lismul s-a dezvoltat ca agent al de-
mocrației... accentuând suveranitatea 
indivizilor care constituie poporul sau 
națiunea”10. Aceasta spre deosebire 
de modelul romantic, care considera 
un popor ca fiind expresia spiritului 
colectiv al națiunii; „accentul a fost 
pus pe unicitatea unui popor / nați-
une, și naționalismul a îmbrăcat o 
formă colectivistă și adesea etnică... 
(În concepția romantică) sursa suve-
ranității a fost astfel inversată și na-
tura naționalismului s-a schimbat, de 
la individualist și civic, propice de-
mocrației liberale, la colectivist și 
etnic”11. 

Problema cu care s-a confruntat 
România a fost de a construi o nați-
une unitară din populațiile diversifi-
cate incluse în noile sale frontiere. 
Concepția romantică despre naționa-
lism, care provine de la Herder și ac-
ceptă ideea de spirit național, caută 
elemente istorice sau mitologice ce 
stau la baza identității naționale, pre-
cum împărtășirea unei origini rasiale 
comune, identitatea de limbă, aparte-
nența la aceeași religie și identitatea 
sau originile istorice comune.  

Noțiunea de identitate națională se 
prezintă foarte diferit din perspectiva 
raționalistă. Etnia nu este aici un 
element preexistent, care explică apa-
riția națiunilor. Spiritul național nu 
este o structură care a existat încă din 
zorii timpului, așteptând apariția isto-
rică a statului național care să îi dea o 
substanță politică nouă, mai mo-

dernă. Etnia și spiritul național sunt 
locusuri comune, construite prin pro-
cese istorice.  

Analiza situaționalistă a naționa-
lismului acceptă identitățile etnice nu 
ca entități fixate sau determinate de 
rasă, istorie sau cultură, ci ca propri-
etăți emergente ale grupurilor „flexi-
bile, schimbătoare și adaptabile situ-
ației”12. Odată ce un grup de oameni 
a format o națiune, poate deveni mai 
puțin flexibil și mai fixat, și poate 
accepta ideea că există doar un singur 
mod de apartenență la o națiune - dar, 
din punct de vedere situaționalist, o 
astfel de identitate este un produs al 
formării statului - națiune modern, și 
nu cauza sa13. 

Analiza de tip situaționalist subli-
niază și rolul forțelor istorico-politice 
în crearea națiunilor. România Mare 
a apărut datorită unor circumstanțe 
istorice specifice. Dobrogea de Sud a 
fost inclusă teritorial ca urmare a 
unui „drept de cucerire” oportunist, 
asumat în 1913. Basarabia a fost în-
corporată după ce România a semnat 
un armistițiu cu Puterile Centrale; ea 
i-a fost oferită României prin Tratatul 
de la București din 1918, atât pentru 
a asigura o țară neutră în Est, cât și ca 
formă de compensare pentru pierde-
rea Dobrogei de sud, returnată 
Bulgariei. Aici nu a apărut spontan 
vreun spirit național. A fost pur și 
simplu un exemplu de politică opor-
tunistă, de acaparare sau atribuire a 
unor teritorii fără nici cea mai mică 
considerație pentru doleanțele popu-
lațiilor multietnice ce le locuiau. 
Schimbările finale de frontieră din 
Bucovina, Banat și Transilvania, 
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convenite la Paris, au fost rezultatul 
politicii Marilor Puteri asociată cu 
considerente etnice de tip Wilsonian. 
Dorința de stabilitate în Europa de 
Est, nevoia de a crea un stat puternic 
care să servească drept barieră pentru 
bolșevism și dorința de a-și răsplăti 
aliații au avut un rol la fel de impor-
tant precum respectarea principiului 
autodeterminării naționale. 

Uneori, sentimentul identității na-
ționale pare a fi fost de tip situațional 
– oamenii s-au adaptat și au devenit 
cetățeni ai țării în care acum locuiau. 
Maiorul britanic AW Barratt a ra-
portat că, deși etnic români, țăranii 
din Basarabia se considerau în majo-
ritate ruși, nu români14. „Atunci când 
este examinată in situ, etnia, catego-
rie stabilă și chiar permanentă a con-
ceptului de graniță, are adesea ten-
dința de a se dizolva în întregime”15. 

În martie 1919, Ministerul de Ex-
terne Britanic a primit un raport de la 
un reprezentant diplomatic acreditat 
în Banat: „Veți observa probabil că 
din punct de vedere etnografic aceste 
raioane sunt populate de un procent 
considerabil de sârbi... Le-am atras 
atenția că numele lor sunt sârbești, că 
tații și bunicii lor au fost sârbi și că 
toate tradițiile lor sunt sârbești. Ei au 
protestat vehement și, chiar dacă ac-
ceptau acest fapt, au susținut că în 
inima lor sunt unguri, că au fost în-
totdeauna fericiți sub stăpânirea un-
gurească și că singura lor dorință este 
să rămână maghiari”16. Practic, când 
au fost întrebați despre naționalitatea 
lor, considerentele situaționale locale 
au depășit considerațiile etnice. 

Nu era posibil, la momentul isto-
ric respectiv, să considerăm România 
Mare ca stat național omogen. Popu-
lația sa era mult prea diversă. Era 
necesară acceptarea și reglementarea 
problemei pluralismului etnic. Pe 
lângă basarabenii vorbitori de ro-
mână care se autopercepeau mai de-
grabă ca ruși decât ca români, existau 
de asemenea maghiari, germani, 
sârbi, ruși, ruteni, ucraineni, bulgari, 
turci și evrei, fiecare cu o definiție a 
identității proprii imposibil de supra-
pus, parțial sau în totalitate, pe presu-
pusa lor identitate etnică.  

Când ne gândim la crearea Româ-
niei Mari, este mai bine să conside-
răm nu atât crearea unui stat național, 
cât mai degrabă oportunitatea unei 
dezbateri despre identitatea națională. 
Dilema care trebuia soluționată era 
definirea noțiunii de român. Aceasta 
includea necesarmente modul în care 
statul nou-creat se autopercepea, dar 
și conceptele de identitate națională 
ce stăteau la baza românității ca fun-
dament al acestuia. 

Abordările situaționaliste ale iden-
tității naționale nu o consideră a fi fixă 
și imuabilă, ci maleabilă și adaptabilă 
situațional. Chiar dacă identitatea 
națională nu este complet maleabilă, 
nu există un nucleu fix și imuabil al 
conceptului ca atare. În orice situație 
istorică dată, identitatea națională 
este reprezentată de acțiunile, credin-
țele și convingerile umane, iar acestea 
pot fi schimbate sau modificate. 

David Miller subliniază rolul cre-
dințelor, convingerilor și acțiunilor în 
constituirea unei națiuni ca comuni-
tate morală17. Pentru Miller, o nați-
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une este o comunitate morală atunci 
când există comunitate de solidaritate 
între oameni, când ei se recunosc 
reciproc în virtutea faptului că sunt 
membri cu drepturi egale ai acelei 
comunități. Având în vedere compo-
nența populației din România Mare și 
modul în care a fost creat noul stat, 
era evident că avea să existe plurali-
tate etnică - un număr semnificativ de 
oameni care nu împărtășeau cultura, 
religia, istoria și, în unele cazuri, nici 
limba majorității populației.  

Ce ar fi trebuit să facă România 
pentru a crea o concepție inclusivă 
despre naționalitate, aptă a servi drept 
bază pentru o comunitate morală - o 
comunitate activă, bazată pe egalita-
tea de apartenență, de șanse și de ac-
ceptare?  

Pentru Miller, crearea unei con-
cepții morale active a comunității 
naționale impune ca fiecare grup 
aparținând națiunii să fie implicat în 
conturarea conceptului de naționali-
tate. El consideră naționalitatea ca pe 
o lucrare în desfășurare, niciodată 
terminată. Rezultă dintr-un proces de 
negociere și dialog, și este supusă 
schimbărilor și evoluției. Oamenii 
creează activ o concepție a identității 
naționale prin identitatea de convin-
geri și credințe, prin instituțiile și 
procedurile sociale și politice pe care 
le stabilesc pentru a da expresie 
identității lor naționale.  

Din această perspectivă, sarcina 
cu care s-a confruntat România Mare 
a fost crearea unei concepții sociale 
ce putea defini noțiunea de român, 
care să permită unui bulgar din 
Dobrogea, unui maghiar din 

Transilvania și unui evreu rus din 
Basarabia să se poată autodefini ca 
potențial români – la fel de mult ca 
un locuitor ortodox, vorbitor de lim-
bă română, din Valahia sau Vechiul 
Regat.  

Nimeni nu își imaginează că acest 
lucru putea fi ușor. Dar maleabilitatea 
identității naționale ne permite să 
identificăm mecanismele ce creează 
sentimentul de identitate națională 
coezivă, folosind elemente diverse. 
Pentru Miller, aceasta înseamnă im-
plicarea activă a fiecărui grup în mo-
delarea instituțiilor politice și sociale 
care guvernează relațiile dintre indi-
vizi și grupuri. Produsul final poate fi 
rezultatul unor compromisuri, fără ca 
nimeni să fie complet satisfăcut de 
rezultat; dar într-o situație ideală 
toate etniile vor împărți un sentiment 
de proprietate, în sensul că instituțiile 
publice, care sunt expresia tangibilă a 
obligațiilor ce creează și mențin o 
națiune, sunt create prin dezbateri 
publice în care toate punctele de ve-
dere au o pondere adecvată. În acest 
spațiu public al discursului și con-
testației, pe care Miller îl consideră 
un tip de spațiu public Habermasian, 
tuturor li se acordă egalitate și res-
pect, toți au șanse egale de a contri-
bui și sunt tratați egal de instituțiile 
statului. Desigur, aceasta este o ima-
gine idealizată, dar la baza ei se află o 
concepție despre cetățenie care este 
inclusivă și implicată, și prin care 
calitatea de membru al unei națiuni 
nu stă într-o concepție romantică a 
identității etnice, ci în îndeplinirea 
rolului civic și crearea unui sentiment 
de identitate națională.  
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În termeni practici, conceptul lui 
Miller se traduce prin democrația 
participativă eficientă care este aso-
ciată cu modernitatea.  

Crearea unei structuri statale în 
care toți locuitorii unei țări compuse 
din diferite grupuri etnice și religi-
oase s-ar considera ca aparținând 
aceleiași națiuni este, potrivit lui Eric 
Hobsbawm, aproape imposibilă pen-
tru țări precum România dinaintea 
primului război mondial, unde loia-
litatea față de „Biserică și Rege… și 
tradiționalismul țăranilor… au fost 
lăudate constant… ca model ideal al 
comportamentului politic al supuși-
lor”18. 

Noile națiuni multi-etnice care au 
apărut după Tratatul de la Paris, 
printre care și România Mare, „au 
necesitat noi metode de guvernare 
sau de stabilire a legăturilor de loia-
litate”19. Dar, în loc să implementeze 
crearea unei democrații moderne, 
„politic și instituțional, România 
Mare a fost creată prin centralizarea 
deciziilor la București… în confor-
mitate cu modelul care funcționa în 
Vechiul Regat”20.  

Vechea elită și-a păstrat puterea și 
nu a avut intenția de a încuraja nici 
un fel de implicare activă sau partici-
pativă la crearea unei noi concepții 
despre naționalitate, întrucât procesul 
ar fi ridicat întrebări despre propria sa 
legitimitate politică. În plus, demo-
crația nu ar fi putut oricum funcționa 
eficient într-o țară unde rata analfa-
betismului era de 40% iar femeile nu 
aveau drept de vot. 

Nu e deloc surprinzător că, în 
aceste condiții, România s-a îndreptat 

către o concepție romantică, 
Herderiană despre naționalitate.  

Situaționaliștii consideră că națio-
nalitatea e creată de forțele istorice, 
de agentul uman și de adaptabilitate.  

Circumstanțele istorice de după 
1918 au condus la crearea unei con-
cepții exclusive despre naționalitate, 
mai degrabă decât tipul de concepție 
inclusivă acceptat de David Miller. 
Locuitorii din Dobrogea de Sud și 
Basarabia par să nu se fi considerat 
niciodată români, iar granițele 
României Mari s-au menținut mai 
puțin de douăzeci și cinci de ani. 
Evreii nu au fost acceptați ca fiind 
adevărați români, iar „soluția” la pro-
blema apartenenței lor naționale a 
dus la o tragedie umană de proporții. 
Dintr-o populație de 767 000 de 
evrei, în România mai sunt azi în jur 
de 5 000.  

În prezent, în epoca Uniunii Eu-
ropene, granițele naționale au devenit 
poroase - permițând instituțiilor și 
regulilor UE să înlocuiască deciziile 
naționale, și culturii de import să de-
vină la fel de importantă ca cultura 
națională. Frontierele statelor euro-
pene, și nu numai, sunt acum des-
chise migrației și, după cum spune 
Verdery, prezumția de omogenitate 
etnică este înlocuită de prezumția 
diversității etnice21.  

Privind retrospectiv, crearea 
României Mari ar trebui probabil 
privită ca un moment de însemnătate 
incontestabilă, necesitând o exami-
nare aprofundată și o analiză in ex-
tenso a problematicii vaste oferite de 
contextul istoric, apt de a fi în egală 
măsură problematizat și celebrat. 
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Note 
 
1 De exemplu, diplomatul englez Sir 

Eyre Crowe a remarcat despre tra-
sarea frontierei române în 
Bucovina; „nu este sigur că popu-
lația, chiar dacă în majoritate vor-
bitoare de română, ar dori de fapt să 
fie unită cu România. Cu toate 
acestea”, a concluzionat Crowe, 
„dacă ar fi obligat să aleagă între a 
da această zonă unui aliat sau unui 
stat ucrainean sau galițian nedefinit 
politic, va alege întotdeauna alia-
tul”. Volker Prott, The Politics of 
Self-determination, Remaking 
Territories and National Identities 
in Europe – 1917-1923, OUP, 
Oxford, 2016, p. 124. 

2  Ibidem, p. 131. 
3 „Etnia era un concept fluid și se 

putea baza pe noțiuni lingvistice, 
rasiale, religioase, sentimentale și 
chiar istorice. În multe cazuri, cei 
care au formulat revendicări terito-
riale au combinat mai multe dintre 
aceste elemente și le-au modificat 
pentru a se potrivi contextului.” 
Ibidem, p. 114. 

4 Philipp Ther, The Dark Side of 
Nation-States - Ethnic Cleansing in 
Modern Europe, traducere de 
Charlotte Kreutzmüller, Berghahn, 
New York and Oxford, 2011, p. 
108. 

5 T. Friling, R. Ioanid, M.E. Ionescu 
(editori) Final Report of the 
International Commission on the 
Holocaust in Romania, Bucharest, 
Polirom, 2005, p. 42. A se vedea, 
de asemenea, nota 6 pentru o expli-
cație a cifrelor. 

6 Din Raymond Pearson, National 
Minorities in Eastern Europe, 
Macmillan, London and Basingstoke, 
1983, p. 163. La pagina 148 Pearson 

oferă două valori diferite pentru 
minoritățile naționale din România 
- 29,2%, rezultată din Recensământ; 
și o cifră estimată de 34%, 
remarcând: „Cum recensămintele 
oficiale tind să subevalueze 
reprezentarea minorităților, fie fără 
intenție sau (din ce în ce mai mult) 
deliberat, statisticile recensă-
mântului de stat și estimările auto-
rităților competente ale epocii sunt 
amintite în scopuri de comparație”. 

7 Vezi nota 6 pentru explicarea 
discrepanței între cifra de 767 000 
evrei din noul stat România Mare și 
cifra de 728 000 ce apare în Recen-
sământul din 1930. 

8 „În perioada scurtă dintre cele două 
războaie mondiale ... forța omoge-
nizantă a statului român nu a reușit 
să socializeze basarabenii ca români 
și să transforme identitatea regio-
nală pre-modernă într-una națională 
modernă”. Cristina Petrescu, 
„Contrasting/Conflicting Identities: 
Bessarabians, Romanians, 
Moldovans”, în Nation Building 
and Contested Identities, Romanian 
and Hungarian Case Studies, 
Trencsényi, B., Petrescu, D, 
Petrescu, C., Iordachi, C. and 
Kántor, Z., (eds.), Regio Books, 
Budapest, 2001, pp. 164-165. 

9 Hans Kohn, The Idea of 
Nationalism: a Study of its Origins 
and Background, New York, 
Macmillan, 1944. 

10 Allen Lynch, „Woodrow Wilson 
and the Principle of ‘National Self-
Determination’: A Reconsidera-
tion”, Review of International 
Studies, Vol. 28, nr. 2, aprilie, 
2002, p. 424. 

11 Ibidem, pp. 424-425. Wayne 
Norman oferă următoarea caracte-
rizare a naționalismului romantic; 
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„Pe lângă problema dreptății sau a 
beneficiilor materiale ale unei 
politici, ne interesează efectul său 
asupra sufletului națiunii, ca să zic 
așa. Este în concordanță cu iden-
titatea națiunii?” Wayne Norman, 
„Prelude to a Liberal Morality of 
Nationalism”, în S. Brennan, T. 
Isaacs, and M. Milde (eds.) in A 
Question of Values: New Canadian 
Perspectives in Ethics and Political 
Philosophy, S. Brennan, T. Isaacs, 
and M. Milde (eds.), Rodopi B.V., 
Atlanta, 1997, pp. 12-13. 

12 Katherine Verdery, „Ethnicity, 
nationalism and state making”, in 
The Anthropology of Ethnicity – 
Ethnic Groups and Boundaries, 

(eds.), Hans Vermeulen and Cora 
Govers, Het Spinhuis, Amsterdam, 
1994, p. 35. 

13 Ibidem, p. 37. 
14 Philipp Prott, op.cit., p. 130. 
15 Ibid, p. 129. 
16 Ibid., p. 130. 
17 David Miller, „In Defence of 

Nationality”, în David Miller, 
Citizenship and National Identity, 
Polity Press, Cambridge, 2000. 

18 Eric Hobsbawm, The Invention of 
Tradition, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2014, p.266. 

19 E. Hobsbawm, op. cit., p. 263. 
20 C. Petrescu, op. cit., p.157. 
21 K. Verdery, op. cit., p. 51. 

 
Bibliografie 
 
BRENNAN, S., ISAACS, T., and 

MILDE, M., (eds.), A Question of 
Values: New Canadian Perspectives 
in Ethics and Political Philosophy, 
Rodopi B.V., Atlanta, 1997. 

FRILING, T., IOANID, R. and 
IONESCU, M.E. (eds.), Final Report 
of the International Commission on 
the Holocaust in Romania, Polirom, 
Bucharest, 2005. 

HOBSBAWM, Eric, The Invention of 
Tradition, CUP, Cambridge, 2014. 

KOHN, Hans, The Idea of Nationalism: 
a Study of its Origins and 
Background, Macmillan, New York, 
1944. 

LYNCH, Allen, “Woodrow Wilson and 
the Principle of ‘National Self-
Determination’: A Reconsideration”, 
Review of International Studies, Vol. 
28, No. 2, Apr., 2002. 

MILLER, David, “In Defense of 
Nationality”, în David Miller, 
Citizenship and National Identity, 
Polity Press, Cambridge, 2000. 

IDEM, Citizenship and National Identity, 
Polity Press, Cambridge, 2000. 

PEARSON, Raymond, National 
Minorities in Eastern Europe, The 
Macmillan Press, London and 
Basingstoke, 1983. 

PETRESCU, Cristina, “Contrasting/ 
Conflicting Identities: Bessarabians, 
Romanians, Moldovans”, în Nation 
Building and Contested Identities, 
Romanian and Hungarian Case 
Studies, Balázs Trencsényi, Dragos 
Petrescu, Cristina Petrescu, 
Constantin Iordachi and Zoltán 
Kántor, (eds.), Regio Books, 
Budapest, 2001. 

PROTT, Volker, The Politics of Self-
determination, Remaking Territories 
and National Identities in Europe - 
1917−1923, OUP, Oxford, 2016. 

THER, Philipp, The Dark Side of Nation-
States - Ethnic Cleansing in Modern 
Europe, traducere de Charlotte 
Kreutzmüller, Berghahn, New York 
and Oxford, 2011. 

TRENCSÉNYI, B., PETRESCU, D., 
PETRESCU, C., IORDACHI, C., and 



POLIS 

 52

KÁNTOR, Z., (eds.), Regio Books, 
Budapest, 2001. 

VERDERY, Katherine, “Ethnicity, 
nationalism and state making”, in The 
Anthropology of Ethnicity – Ethnic 
Groups and Boundaries, Hans 
Vermeulen and Cora Govers, (eds.), 
Het Spinhuis, Amsterdam, 1994. 

VERMEULEN, H., and GOVERS, C., 
(eds.), The Anthropology of Ethnicity 

– Ethnic Groups and Boundaries, Het 
Spinhuis, Amsterdam, 1994. 

NORMAN, Wayne, “Prelude to a Liberal 
Morality of Nationalism”, in A 
Question of Values: New Canadian 
Perspectives in Ethics and Political 
Philosophy, S. Brennan, T. Isaacs, 
and M. Milde (eds.), Rodopi B.V., 
Atlanta, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fascism și fascisme 

 53

 
 
 
 

Este putinismul un nou fascism? 
 

[Is Putinism a new fascism?] 
 

Radu CARP 
 

Abstract: The question has long been asked whether there is an ideology called 
"Putinism" and whether it can be assimilated to fascism. The premise of this 
article is that Putinism exists, it is an ideology in formation, "thin centered", like 
populism. The article presents the dispute between "eternal fascism" and "the 
defascination of fascism", as well as the most important positions of some 
authors in the field regarding the possibility of equating Putinism with fascism. 
The article concludes that Putinism is a new phenomenon, an ideological DIY 
specific to Russia today, the result of the symbiosis between nationalism, fascism 
and ideas specific to the far left, to which is added a form of messianism that 
transcends political regimes and ideologies in Russia. Putinism has not reached 
the stage of ideology but is manifested by extreme violence (the war in Ukraine), 
a sign of political radicalism. 
 
Keywords: ideological DIY, extreme, fascism, Putinism, raşism. 

 
Premise 
 
Încă înainte de începutul războ-

iului din Ucraina s-a pus întrebarea 
dacă există o ideologie care poate fi 
numită „putinism” şi dacă acest 
putinism poate fi considerat o nouă 
formă de fascism - plecând de la 
premisa că fascismul nu circumscrie 
o singură perioadă istorică, ci poate fi 
regăsit şi în cadrul regimurilor poli-
tice actuale. Scopul acestui articol nu 
este de a analiza dacă ceea ce se în-
tâmplă în prezent în Federaţia Rusă a 
dat naştere unei ideologii politice 
structurate pe care o putem numi 
„putinism”. Premisa de la care por-
nim este că putinismul este o ideolo-

gie în formare, „centrată subţire”, 
precum populismul1. Dacă fascismul 
se poate manifesta şi în prezent, nu 
doar în trecut, este o întrebare des-
chisă şi vom prezenta argumentele 
pro şi contra acestei afirmaţii. De 
răspunsul la această întrebare depinde 
şi asimilarea putinismului cu fascis-
mul.  

Ipoteza pe care o vom urmări pe 
parcursul acestui articol este că, indi-
ferent de răspunsul la întrebarea dacă 
fascismul este o formă perpetuă sau 
una limitată în timp, putinismul de-
ţine multe dintre caracteristicile fas-
cismului, aşa cum acesta a funcţionat 
şi a fost teoretizat în primele decenii 
ale secolului XX. Pe de altă parte, aşa 
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cum vom arăta, teza potrivit căreia 
putinismul ar fi un cameleon care 
împrumută trăsături ale ideologiilor 
care susţin extrema dreaptă dar şi 
extrema stângă nu ar trebui respinsă a 
priori, ci dimpotrivă. Răspunsul final 
la întrebarea cu privire la natura 
putinismului va putea fi dat abia după 
ce Vladimir Putin nu va mai fi la pu-
tere, pentru a face bilanţul perioadei 
istorice în care acesta se va fi aflat la 
conducerea Federaţiei Ruse.  

 
„Fascismul etern” şi „defasciza-
rea” fascismului 
 
Fascismul a fost un fenomen isto-

ric, circumscris unei anumite peri-
oade sau este o ideologie care se 
poate reproduce oricând şi oriunde? 
La această întrebare răspunsurile sunt 
diverse. Umberto Eco a teoretizat în 
1995 „fascismul etern”, o forma 
mentis caracterizată prin cultul tradi-
ţiei (simultan cu respingerea moder-
nităţii), iraţional – cultul acţiunii pen-
tru acţiune, teama de diferenţe, apelul 
la clasele sociale frustrate, obsesia 
complotului şi xenofobie2. Ideile lui 
Eco au fost ulterior elaborate într-o 
formă mai amplă de Jason Stanley 
într-o carte publicată în 20183. Ulte-
rior traducerii textului lui Eco în ita-
liană (fiind publicat iniţial în en-
gleză), ideea unui „fascism etern” a 
fost amplu criticată în Italia4. Emilio 
Gentile, cel mai reputat teoretician al 
fascismului italian, a combătut în mai 
multe ocazii ideea lui Eco. Într-o 
carte publicată în 2019, Gentile con-
sideră că acceptarea teoriei fascis-
mului etern ar putea favoriza fasci-

naţia pentru neo-fascism în rândul 
tinerilor, iar dacă am aplica sintagma 
„fascism” oricărei forme de violenţă 
politică ar trebui încadrate în această 
categorie şi toate mişcările revoluţio-
nare. În locul acestei teorii, Gentile 
propune „defascizarea fascismului”, 
referinţa la fascism ca o ideologie 
care a născut o mişcare politică cir-
cumscrisă temporal5. La această dis-
pută trebuie adăugat un punct de ve-
dere care oferă o altă perspectivă: în 
viziunea lui Petre Andrei, naţiona-
lismul este o trăsătură importantă a 
fascismului6, iar aceasta explică de ce 
tentaţia fascismului revine periodic, 
pe măsură ce sentimentul naţional 
este uzat în exces ca argument în 
dezbaterile politice. Legătura dintre 
naţionalism – curent de idei care în 
mod cert nu a încetat să existe - şi 
fascism este scoasă în evidenţă şi de 
Angelo Chielli7. Dacă acceptăm 
această perspectivă, înseamnă că 
există o formă de fascism care revine 
periodic în diferite epoci istorice, 
urmând traiectoria naţionalismului.  

După cum se poate observa, nu 
există un consens în privinţa naturii 
fascismului în literatura de speciali-
tate. Dacă acceptăm teoria „fascis-
mului etern”, atunci putinismul poate 
fi asimilat unei forme de fascism. 
Dacă nu o acceptăm, putinismul este 
doar numele dat unei ideologii „cen-
trată subţire” care poate fi situată la 
extrema dreaptă sau la extrema 
stângă în funcţie de împrejurări. Ori-
cum l-am defini, putinismul este în 
opoziţie cu ideologiile care stau la 
fundamentul unei societăţi democra-
tice.  
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Putinism = fascism? 
 
Primul autor care a asimilat 

putinismul cu fascismul este, în or-
dine cronologică, Bernard-Henri 
Levy, într-un text din 20148. Este 
vorba de o conferinţă care a fost pu-
blicată pe platforma de analiza poli-
tice La regle du jeu. Levy începe prin 
a face distincţia între nazism şi fas-
cism, afirmând că cel dintâi a fost un 
fenomen unic, fără precedent – impli-
când astfel ideea că fascismul nu ar fi 
un astfel de fenomen unic. Cu toate 
acestea, afirmă Levy, există multe 
asemănări între Putin şi Hitler, dând 
exemplul asasinării jurnalistei Anna 
Politovskaya, al avocatului Serghei 
Magniţki sau al oligarhilor eliminaţi 
de Putin – Gusinski, Berezovski, 
Hodorkovski. Toate aceste se subsu-
mează la ceea ce Levy numeşte 
„gangsterism” care constituie o ca-
racteristică a putinismului. Acest 
„gangsterism” a fost folosit pentru 
anexarea Crimeii şi pentru declanşa-
rea războiului din Donbas în 2014. 
Argumentul folosit pentru anexarea 
Crimeii, acela de a preveni un even-
tual masacru, seamănă foarte mult în 
opinia lui Levy cu remilitarizarea 
Renaniei, Anschluss şi anexarea 
Klaipeda (parte a Lituaniei). La fel ca 
şi în cazul ascensiunii nazismului, 
puterile occidentale au crezut în ideea 
unei înţelegeri cu Hitler, respectiv 
Putin, opinia lui Walter Steinmeier, 
la acea dată ministru de externe al 
Germaniei, potrivit căreia „nu trebuie 
să lăsăm ca Putin să ne fie adversar” 
fiind comparată de Levy cu politica 
de conciliere a lui Chamberlain.  

Pentru Levy, există mai multe ca-
racteristici ale putinismului care îl 
apropie de fascism, precum cultul 
imaginii fizice promovat de Putin, 
asemănat cu atracţia lui Mussolini 
pentru forţa fizică, utilizarea forţei în 
relaţiile internaţionale, legile adoptate 
în Federaţia rusă împotriva minorită-
ţilor sexuale etc. Putin nu foloseşte 
cuvântul Volk, ci „sfânta Rusie”. 
Putinismul este pentru Levy o ideo-
logie aparte, datorită faptului că se 
bazează pe o ideologie puternică – 
eurasianismul promovat de Alexandr 
Dughin şi care dezvoltă ideea că 
Uniunii Europene trebuie să i se 
opună un ansamblu geopolitic care să 
reunească Federaţia rusă, Belarus, 
Ucraina şi Kazahstan. Putinismul este 
identic cu eurasianismul în versiunea 
Dughin, din moment ce scopul final 
este destabilizarea şi în cele din urmă 
dizolvarea Uniunii Europene, respon-
sabilă de dizolvarea URSS. Levy 
consideră că putinismul, prin înrudi-
rea cu eurasianismul lui Dughin, se 
aseamănă cu fascismul, oferind ca 
argument faptul că o carte a lui 
Dughin tradusă în limba franceză a 
fost prefaţată de Alain Soral, iar o 
alta de Alain de Benoist, doi gândi-
tori ai extremei drepte franceze. Prin 
urmare, cel care l-a inspirat de 
Vladimir Putin a ales să fie în com-
pania a „doi fascişti francezi”. Mai 
mult, în opinia lui Levy, există o In-
ternaţională putinistă care grupează 
partide de extremă dreapta, iar 
aceasta este de fapt o nouă „Interna-
ţională fascistă”. O altă caracteristică 
pe care putinismul o împarte cu fas-
cismul este slăbiciunea liderului care, 
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din frustrarea generată de slăbiciune, 
declanşează violenţa, iar exemplul 
folosit este cel oferit de Curzio 
Malaparte în Kaput: autorul, văzân-
du-l gol pe Himmler la saună, 
realizează că lui Himmler îi este frică 
şi din acest motiv declanşează teroa-
rea faţă de ceilalţi.  

Un autor care investighează con-
stant problema definirii putinismului 
ca fascism este Alexander Motyl. 
Acesta a publicat în 2015 un text 
referitor la Federaţia Rusă calificată 
drept un regim politic fascist sub 
conducerea lui Vladimir Putin. Arti-
colul respectiv a fost extins într-o 
contribuţie ştiinţifică mai largă publi-
cată în 2016, iar argumentele au fost 
reformulate în 2022 ulterior declanşă-
rii războiului din Ucraina.  

În articolul din 20159, Alexander 
Motyl aduce argumente în favoarea 
ideii potrivit căreia Rusia lui Putin 
este un regim politic fascist, bazându-
se mai ales pe multitudinea de opinii 
exprimate în acest sens. Mihail 
Iampolski, profesor la New York 
University, consideră de exemplu că 
discursul cvasi-fascist are o putere de 
seducţie în Federaţia rusă care era 
predictibilă. Regimul politic de la 
Moscova respinge orice ar fi un semn 
de slăbiciune sau feminitate şi pro-
iectează calităţile pe care le respinge 
asupra duşmanului – în cazul de faţă 
ucrainenii care sunt acuzaţi de fas-
cism. Nu doar autorii americani de-
scriu regimul politic din Federaţia 
rusă ca fiind fascist, ci şi analiştii 
ruşi, Motyl dând exemplul lui 
Evgheni Ihlov care consideră că 
Putin a introdus o nouă formă de 

„fascism de stânga”, al lui Andrei 
Zuhov care a afirmat că Putin con-
struieşte „un stat corporatist de tip 
fascist împachetat în ideologia sovie-
tică”, rezultatul fiind un stat care 
seamănă foarte mult cu Italia fascistă, 
alte asemănări cu fascismul fiind na-
ţionalismul şi legătura strânsă cu 
Biserica, iar datorită acestor afirmaţii 
a fost dat afară de la Institutul de Stat 
pentru Relaţii Internaţionale din 
Moscova sau al lui Alexei Şiropaev 
care consideră că Rusia se îndreaptă 
spre fascism „în ritm alert” şi că fas-
cismul rus a devenit un fapt, iar mulţi 
ruşi „au acceptat fascizarea şi sunt 
gata să accepte reprimări politice şi 
mai mari”. Potrivit lui Motyl, regi-
murile fasciste sunt conduse de dic-
tatori cu trăsături hiper-masculine 
care doresc să genereze un ethos 
hiper-naţionalist, cultul violenţei, 
mobilizarea în masă a tinerilor, re-
primarea adversarilor politici, propa-
gandă în masă şi proiecte imperia-
liste. Regimurile fasciste sunt foarte 
populare, iar liderul fascist carismatic 
apelează la sectoare largi ale popula-
ţiei, iar Putin şi Rusia se potrivesc 
perfect tuturor acestor caracteristici. 
La argumentul lui Motyl potrivit că-
ruia mobilizarea în masă a tinerilor 
este semnul unui regim fascist, am 
putea adăuga aspectul pus în evidenţă 
de Françoise Thom, anume că Putin 
beneficiază de o mişcare de tineret 
numită Naşi (Ai Noştri), formată din 
persoane care urmează cursuri de 
îndoctrinare politică, tinerii fiind în-
văţaţi că ruşii sunt consideraţi de 
ocidentali precum evreii în timpul 
nazismului; este vorba de o „forţă 
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insurgentă”, iar „Kremlinul e cel care 
le spune împotriva cui şi de ce să se 
revolte”10. Aceleaşi argumente au 
fost reluate pe larg într-un articol 
publicat în 201611. Într-un articol 
publicat în martie 202212, Motyl re-
formulează aceste argumente. Por-
nind de la pretenţia lui Vladimir 
Putin de a „denazifica” Ucraina (care 
de fapt înseamnă „dez-ucrainizare”), 
Motyl remarcă faptul că în Ucraina a 
apărut după începerea războiului un 
nou termen: „raşism”, provenind din 
combinaţia de cuvinte Rusia – fas-
cism. Motyl oferă o definiţie a statu-
lui fascist: un stat autoritar condus de 
un lider carismatic care se bucură de 
un cult al personalităţii. În opinia lui 
Motyl, statele fasciste au mai multe 
trăsături comune cu cele autoritare şi 
cu cele totalitare dar diferenţa fun-
damentală este că liderii fascişti au 
carismă, îşi promovează imaginea, 
sunt iubiţi de popor şi se prezintă ca 
fiind întruchiparea statului şi a naţiu-
nii. Astfel, Spania lui Franco, Chile 
în timpul lui Pinochet sau Grecia în 
timpul dictaturii coloneilor au fost 
state autoritare dar China sub condu-
cerea lui Xi Jinping, Italia lui 
Mussolini, Germania lui Hitler şi 
URSS în timpul lui Stalin întrunesc 
caracteristicile unui stat fascist. În 
ceea ce priveşte Rusia lui Putin, 
Motyl consideră că ar corespunde 
definiţiei statului fascist: instituţiile 
nu sunt democratice, războiul este 
legitimat de propaganda de stat, ser-
viciile secrete, elitele militare şi biro-
craţia coruptă formează baza unui 
sistem politic condus autoritar de 
Vladimir Putin. Motyl remarcă însă 

faptul că statele fasciste sunt insta-
bile, deoarece cultul personalităţii 
dispare odată cu trecerea timpului – 
liderii îmbătrânesc. Însă ceea ce face 
ca Federaţia Rusă sub Putin să întru-
nească cel mai bine caracteristicile 
statului fascist este înclinaţia spre 
război: membrii armatei sunt supra-
reprezentaţi la nivelul elitei politice, 
iar tendinţa lor spre violenţă nu poate 
fi împiedicată.  

Un alt autor care echivalează 
putinismul cu fascismul este Marcel 
Van Herpen. Ideile sale sunt expuse 
într-o carte apărută în 201313 în care 
autorul face o paralelă pe larg între 
Republica de la Weimar şi Rusia lui 
Putin, identificând 23 de elemente de 
comparaţie. Concluzia comparaţiei 
este că asemănările între cele două 
situaţii sunt „izbitoare”. Rusia de 
astăzi seamănă foarte mult cu 
Germania de după Primul Război 
Mondial, datorită lipsei de experienţă 
legată de funcţionarea unui regim 
democratic şi introducerea rapidă a 
instituţiilor democratice. În opinia lui 
Van Herpen, aceste trăsături duc la 
violenţă politică şi sfârşesc prin veni-
rea la putere a unor lideri precum 
Hitler sau Mussolini14. Cu toate 
acestea, există în opinia lui Van 
Harpen şi diferenţe între Rusia de 
astăzi şi regimurile fasciste interbe-
lice, deoarece acestea s-au bazat pe 
mişcări de tineri sau pe veterani de 
război, categorii excluse din punct de 
vedere social, un fenomen care nu 
poate fi remarcat în cazul Rusiei lui 
Putin (am arătat însă faptul că 
Françoise Thom pune dimpotrivă 
accentul pe mişcările de tineret ca 
marcă a putinismului)15.  
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Vladimir Tismăneanu a publicat 
un text intitulat Putin and Fascism16 
după izbucnirea războiului din 
Ucraina, în continuarea cărţii publi-
cate împreună cu Kate C. Langdon în 
2020, Putin’s Totalitarian Democracy: 
Ideology, Myth and Violence in the 
Twenty-First Century17. Tismăneanu 
echivalează putinismul mai degrabă 
cu regimul comunist, dând exemple 
în acest sens care demonstrează con-
tinuitatea cu regimul sovietic. 
Tismăneanu nu afirmă în mod ex-
plicit că putinismul este o formă de 
fascism dar consideră că „antiputi-
nismul este anti-fascismul vremurilor 
noastre”, demonstrând că retorica 
„denazificării” folosită de Vladimir 
Putin în cazul Ucrainei este doar o 
încercare de a mobiliza opinia pu-
blică din Federaţia rusă în favoarea 
războiului.  

Vasyl Cherepanyn consideră de 
asemenea că putinismul este o formă 
de fascism, afirmând că acest adevăr 
ar fi trebuit acceptat de Occident 
înainte de izbucnirea războiului din 
Ucraina. „A fost ‘prea mult’ până 
când a fost ‘prea târziu’”18. Argu-
mentul lui Cherepanyn este că ar fi 
trebuit ca mai demult să se recu-
noască faptul că putinismul este o 
formă de fascism şi să se accepte 
ideea că Rusia se referă la înfrânge-
rea nazismului „pentru a-şi legitima 
propria dictatură fascistă”.  

Aşa cum am arătat, autorii ucrai-
neni au lansat în dezbaterile publice 
legate de natura regimului lui 
Vladimir Putin termenul de „raşism”. 
Într-un articol publicat în 2022, 
Larysa Yakubova oferă justificarea 

folosirii termenului „raşism”19. În 
opinia autoarei, există foarte multe 
asemănări între preluarea puterii de 
către Adolf Hitler şi preluarea puterii 
de către Vladimir Putin: ambii au 
ajuns la vârful puterii datorită unei 
decizii luată în interiorul sistemului 
de putere. Între Germania lui Hitler şi 
Rusia lui Putin există un punct co-
mun: obsesia pentru trecut, proiectată 
pentru viitor. Reich-ul de 1000 de ani 
este foarte asemănător, potrivit lui 
Yakubova cu „lumea rusă” (russki 
mir). Mesianismul este un alt element 
comun al putinismului şi fascismului, 
Vladimir Putin continuând mesia-
nismul tradiţional rus într-o formă 
acceptabilă pentru generaţiile post-
sovietice. Un alt element de gândire 
fascistă este pentru Yakubova ideea 
că ucrainenii nu sunt o naţiune dis-
tinctă de ruşi şi că trebuie eliminaţi. 
„Raşismul” ar cultiva în această vizi-
une identificarea ruşilor cu Putin dar 
şi cu URSS. În acest tip de discurs, 
Rusia nu este consecinţa destrămării 
URSS, ci o continuare directă a 
acesteia, iar din acest motiv naţiunile 
învecinate sunt văzute ca parte a ac-
tualei Federaţii ruse.  

Timothy Snyder a comparat în 
2014 anexarea Crimeii de către 
Federaţia Rusă cu acţiunile Germaniei 
naziste care au precedat cel de-al 
Doilea Război Mondial, considerând 
totodată că Vladimir Putin cores-
punde deopotrivă cu Hitler şi Stalin. 
Prin urmare, Snyder considera iniţial 
că totalitarismul defineşte Rusia 
actuală, fără a fi clar dacă este vorba 
de similitudini cu fascismul sau cu 
comunismul. În cartea sa The road to 
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unfreedom. Russia, Europe, America 
din 2018 Snyder consideră în mod 
eronat că steagul separatiştilor ruşi 
din Donbas este inspirat din steagul 
Confederaţiei Statelor Unite, mişcare 
de extremă dreapta20. De fapt, aşa 
cum remarcă Marlene Laruelle, este 
vorba de un simbol din perioada 
ţaristă care seamănă foarte mult dar 
nu are nicio legătură cu simbolurile 
folosite de extrema dreaptă ameri-
cană21. În aceeaşi carte Snyder face o 
paralelă între eforturile lui Hitler şi 
cele ale lui Stalin de a forma o alianţă 
pan-europeană a partidelor extremiste 
cu eforturile lui Putin din prezent. 
Afirmaţia corespunde doar parţial 
adevărului: succesul populismului în 
Europa nu are legătură doar cu as-
censiunea formaţiunilor de extremă 
dreapta sau extremă stânga, ci are 
mai degrabă legătură cu fascinaţia 
iliberalismului. Snyder avansează un 
alt argument în favoarea ideii că 
putinismul este o mişcare politică 
radicală: presupusa influenţă pe care 
Ivan Ilyin (1883-1954), un gânditor 
fascist rus, o are asupra lui Putin22. În 
contrast cu Snyder, Laruelle consi-
deră că Putin şi cei care fac parte din 
piramida puterii de la Kremlin oferă 
„un bricolaj ideologic multifaţetat”. 
În opinia lui Laruelle, Putin are un 
univers ideologic dominat nu de refe-
rinţe ideologice, ci temporale, ac-
centul fiind pus pe Yalta, destrămarea 
URSS şi tranziţia de la Gorbaciov la 
Elţîn23. Aceeaşi opinie este împărtă-
şită şi de Françoise Thom: regimul 
lui Putin „nu a secretat niciodată o 
ideologie, deoarece complotismul 
care-l caracterizează nu e o doctrină, 

ci un mod de gândire… Teama de 
vid îl susţine…regimul putinist e ca 
un cameleon, greu de distins, încli-
nând când spre un liberalism occi-
dental, când spre un neocomunism de 
tip Ghenadi Ziuganov, când spre bo-
napartismul unui Aleksandr Lebed, 
inspirându-se ba din Stalin, ba din 
Stolîpin … Opţiunile sunt întot-
deauna deschise, în funcţie de nevoia 
zilei: dacă preţurile petrolului şi ga-
zului scad, îi punem pe liberali îna-
inte. Dacă economia e în creştere, 
noii sovietici îşi iau avânt. În caz de 
turbulenţă, îl chemăm pe patriarhul 
Kirill”24.  

Timothy Snyder a revenit asupra 
acestei teme după izbucnirea războ-
iului din Ucraina şi a publicat în mai 
2022 un articol în New York Times 
prin care a afirmat explicit că Rusia 
este fascistă25. Fascismul practicat în 
Rusia se bazează pe cultul liderului 
unic, Putin, cultul morţii (structurat 
în jurul memoriei celui de-al Doilea 
Război Mondial) şi pe mitul unui 
trecut de aur, cel imperial care poate 
şi trebuie să fie restaurat prin declan-
şarea războiului din Ucraina. În opi-
nia lui Snyder, există foarte multe 
asemănări între comportamentul 
Germaniei naziste faţă de URSS şi 
cel al Federaţiei ruse faţă de Ucraina: 
Putin, la fel ca şi Hitler, propagă 
ideea că statul atacat este artificial. 
Andrew Bacevich remarcă pe bună 
dreptate faptul că a consider Rusia un 
stat fascist, din categoria regimurilor 
totalitare descrise de Snyder în 
Bloodlands. Europe between Hitler 
and Stalin26, ar însemna că 
Occidentul ar trebui să poate un răz-
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boi total împotriva Federaţiei ruse, 
aşa cum a făcut cu Germania nazistă 
în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial sau cu URSS în timpul 
Războiului Rece27.  

 
Concluzii 
 
A încerca să formulezi un răspuns 

la întrebarea dacă putinismul este o 
formă de fascism se dovedeşte a fi un 
demers mai dificil decât ar părea la 
prima vedere. Pe de o parte, puti-
nismul este un concept în formare, 
teoretizat relativ curând şi a cărui 
soartă depinde foarte mult de felul în 
care va arăta moştenirea lui Vladimir 
Putin. Pe de altă parte, conceptul de 
fascism este greu de definit într-un 
singur mod, date fiind disputele 
referitoare la posibilitatea existenţei 
unui „fascism etern”. Există autori 
care consideră că putinismul ar fi o 
ideologie care balansează între 
extrema dreaptă şi extrema stângă, 
împrumutând de la ambele extreme 
mai multe elemente. În opinia noas-
tră, suntem în faţa unui fenomen nou, 
un bricolaj ideologic specific Rusiei 
actuale, rezultat al simbiozei între 
naţionalism, fascism şi idei specifice 

extremei stângi, la care se adaugă o 
formă de mesianism ce transcede 
toate regimurile politice şi ideologiile 
din Rusia. Cei care au folosit terme-
nul de „raşism” pentru a descrie 
combinaţia între naţionalism şi fas-
cism tipică putinismului se află ori-
cum mai aproape de înţelegerea rea-
lităţii decât cei care privesc puti-
nismul doar ca o formă de fascism 
dar acest termen omite dimensiunea 
de extremă stânga care este prezentă 
de asemenea în cadrul putinismului, 
precum şi mesianismul. Putinismul 
este o formă de radicalism politic 
care nu a ajuns deocamdată să repre-
zinte o ideologie dar care se mani-
festă în prezent prin violenţă extremă 
(războiul din Ucraina). Va evolua 
putinismul în direcţia unei ideologii 
sau se va rezuma la a caracteriza o 
anumită perioadă istorică a Rusiei? 
Va fi putinismul exportat în afara 
Rusiei, aşa cum s-a întâmplat cu 
acele curente de idei care au evoluat 
şi s-au consolidat într-o ideologie? 
Toate acestea rămân întrebări des-
chise dar, odată formulate, vor primi 
cu siguranţă un răspuns la un mo-
ment dat. 
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Mişcarea Legionară, între istorie și percepții actuale.  
Amestec de fascism și atitudini populiste 

 
[The Legionary Movement, between history and current 

perceptions. A combination of fascism and populist attitudes] 
 

Bogdan TEODORESCU & Dan SULTĂNESCU 
 

Abstract: The Legionary Movement (called also the Iron Guard) was a special 
political phenomenon, which appeared in a special socio-economic and 
geopolitical context, in interwar Romania. As some of the elements of this 
context seem to repeat today (the reappearance of regional conflicts, the fear of 
world wars, multiple economic and social crises, the rise of anti-system populist 
attitudes and anti-Semitism in social media, multiple feelings of frustration for 
large social categories), the analysis the phenomenon of the Legionnaire 
Movement is more actual than ever. And the way in which this political message 
is perceived, not only in historiography, but also among the voting population 
nowadays, is becoming more and more relevant. This analysis combines a 
historical approach, to explain the phenomenon of the Legionary Movement 
from the interwar period, with a sociological one, to evaluate today’s public 
perceptions towards this phenomenon, one that is part of the family of Eastern 
European fascisms, but also of a form of anti-system approach, stimulating 
populist attitudes, as they are defined today. 
 
Keywords: Fascism, radicalization, Iron Guard, interwar Romania, populism, 
anti-Semitism, Legionarism Movement, political attitudes, political parties 

 
Mișcarea Legionară a fost un fe-

nomen politic special, dezvoltat într-
un context socio-economic și geopo-
litic special, care a părut unic pentru 
foarte mult timp. În condiţiile în care 
unele din elementele acestui context 
par să se repete în prezent (reapariția 
de conflicte regionale, teama de răz-
boaie mondiale, crize economice și 
sociale multiple, creșterea atitudinii 
populiste anti-sistem, sentimente de 
frustrare multiple pentru largi catego-
rii sociale), analiza fenomenului 

Mișcarea Legionară este mai actuală 
decât oricând. Iar modul în care 
această zonă politică este percepută, 
nu doar în istoriografie, dar și în rân-
dul populației cu drept de vot în pre-
zent, devine tot mai relevant. Analiza 
de față combină un demers istoric, de 
explicare a fenomenului Mișcării 
Legionare din perioada interbelică, 
cu unul sociologic, de evaluare a per-
cepțiilor publicului de astăzi față de 
acest fenomen, unul care face parte 
atât din familia fascismelor est-euro-
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pene, dar și dintr-o formă de abordare 
anti-sistem, stimulatoare de atitudini 
populiste, așa cum sunt acestea defi-
nite în prezent. Mișcarea Legionară 
poate fi încadrată în categoria mișcă-
rilor fasciste (mai mulți cercetători 
certifică această etichetă – Ioanid1, 
Mosse2 sau Turda3), ca un fenomen 
specific distinct, care are și câteva 
caracteristici proprii, iar analiza efec-
telor acestor fascisme este intere-
santă, nu doar din perspectivă isto-
rică, dar și din perspectiva efectelor 
curente. 

 
Context istoric al apariției 
Mișcării 
 
Izbucnirea Primului Război 

Mondial a găsit Regatul României 
prins între obligaţiile tratatelor de 
alianţă semnate cu Puterile Centrale 
şi interesul naţional, reprezentat de 
noua politică iniţiată de premierul Ion 
I.C. Brătianu. Acesta era tot mai pre-
ocupat de soarta populaţiilor româ-
neşti aflate sub dominaţia austro-un-
gară în Transilvania, Banat şi 
Bucovina. Soluţia provizorie a neu-
tralităţii a fost abandonată în 1916, 
când Regatul României a intrat în 
război alături de Antanta. Entuzias-
mul popular şi primele victorii din 
Transilvania au fost urmate de în-
frângeri dureroase care au scos la 
iveala atât slaba pregătire şi înzes-
trare a armatei, superficiala planifi-
care a operaţiunilor cu partenerii de 
Alianţă, dar şi nerespectarea de către 
aceştia a unora dintre obligaţiile 
asumate. În faţa imposibilităţii conti-
nuării operaţiunilor militare, în mar-

tie 1918 este semnat Tratatul de pace 
de la Bucureşti, unul extrem de defa-
vorabil Regatului României, tratat 
neratificat de Regele Ferdinand şi 
anulat de evoluţia viitoare a războiu-
lui şi de înfrângerea Puterilor Cen-
trale din toamna aceluiaşi an. În de-
cembrie 1918, Regatul României îşi 
dublează atât populaţia cât şi terito-
riul, devenind un jucător semnificativ 
în zona Balcanilor. Singurele două 
neîmpliniri româneşti la Conferinţa 
de pace de la Paris au fost atribuirea 
Banatului sârbesc Yugoslaviei şi 
obligaţia semnării unui tratat privind 
drepturile minorităţilor naţionale, 
dreptul de vot pentru evrei care pu-
teau deveni cetăţeni români şi ac-
ceptarea Ligi Naţiunilor ca suprave-
ghetor al aplicării acestor deziderate4. 

Costurile triumfului şi ale împlini-
rii proiectului României Mari au fost 
însă însemnate. Cei doi ani de război 
au însemnat peste 800 000 de morţi, 
răniţi şi dispăruţi pe front şi în spatele 
frontului, aproximativ o zecime din 
întreaga populaţie a Regatului, o pu-
ternică dereglare a economiei şi a 
comerţului şi distrugeri estimate toate 
la 72 de miliarde de lei aur. Ţinând 
seama că valoarea producţiei anuale a 
Regatului României înainte de război 
era de 2 miliarde de lei aur, se poate 
considera că între august 1916 şi no-
iembrie 1918 s-a consumat echiva-
lentul producţie a 36 de ani de pace5.  

La nivelul populaţiei şi mentalului 
colectiv au avut loc schimbări semni-
ficative. Ţărănimea, care dăduse 
majoritatea combatanţilor în războiul 
de-abia încheiat, a început să reven-
dice drepturi şi să se organizeze. Re-
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forma electorală, reforma agrară, 
legea învăţământului şi altele din res-
pectiva perioadă au determinat impli-
carea unor categorii mai largi de ce-
tăţeni în politică. Revoluţia bolşevică 
din Rusia şi tentativa similară de la 
Budapesta au condus la o dinamică 
superioară a mişcărilor de stânga, 
sindicate şi partide, şi la dezvoltarea 
unei raportări critice faţă de lumea 
veche. Dacă înainte de 1918, popula-
ţia Regatului României era relativ 
omogenă etnic, singura minoritate 
vizibilă fiind cea evreiască (aceasta 
fiind discriminată şi aflată periodic în 
centrul dezbaterilor publice şi poli-
tice), după Marea Unire, minorităţile 
reprezentau 29% din totalul cetăţe-
nilor, în mediul urban procentul ur-
când la 42%6. Marile oraşe din pro-
vinciile intrate în componenţa statului 
român după 1918 erau dominate etnic 
de alte populaţii decât cea româ-
nească şi „nu vădeau un caracter ro-
mânesc vizibil”7. În aceste provincii, 
noile minorităţi erau cele care ocupa-
seră, uneori secole de-a rândul, pozi-
ţiile dominante la nivel politic, eco-
nomic, social şi cultural. Tranziţia 
spre noua realitate nu era uşoară şi, 
deşi la Bucureşti liderii politici aveau 
o clară viziune naţională asupra dez-
voltării ulterioare a României Mari, 
presiunea puterilor europene, anga-
jamentele asumate de guvern şi ten-
taţia apropierii de valorile democra-
tice ale Occidentului încetineau pro-
cesul. Ceea ce a condus la o acumu-
lare de frustrări în anumite zone ale 
populaţiei. Pe lângă acest factor al 
dificultăţii adaptării majorităţii româ-
neşti la noile condiţii rezultate după 

cea mai importantă victorie a istoriei 
naţionale, se adaugă numeroasele 
eşecuri economice, Marea Criză sur-
venită în 1929, scandalurile de co-
rupţie ce au înconjurat clasa politică 
şi, de la un moment dat, Palatul, 
ameninţarea bolşevică şi propaganda 
internaţionalismului comunist care 
milita pentru dezmembrarea teritori-
ală a României considerată a fi stat 
imperialist. Instabilitatea politică este 
un indicator al turbulenţelor prin care 
trecea Regatul României în acea pe-
rioadă. Între Marea Unire din 1918 şi 
instaurarea dictaturii regale în 1938 
au funcţionat nu mai puţin de 26 de 
guverne, unele dintre ele durând doar 
câteva luni8. 

Partidele şi persoanele acuzate că 
au colaborat cu germanii în anii ocu-
paţiei au fost eliminate de pe scena 
politică, statul a luat măsuri pentru 
fiscalizarea aspră a îmbogăţiţilor de 
război care nu-şi puteau justifica ave-
rea9, partidele politice au adus oa-
meni noi în prim plan tocmai pentru a 
marca o despărţire de trecut şi exis-
tenţa unui nou proiect de ţară, a unei 
noi viziuni, dar tensiunea socială era 
prezentă, mediul cel mai dinamic 
fiind studenţimea. De aici a pornit 
Corneliu Zelea Codreanu împreună 
cu câţiva colaboratori pentru a înfi-
inţa Mişcarea Legionară, cel mai im-
portant vehicul al naţionalismului 
extremist din România, devenind 
„singura mişcare studenţească din 
istoria europeană recentă căreia i-a 
reuşit trecerea din campusul univer-
sitar în popor”10. 
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Ascensiunea Mișcării 
Legionare, și unicitatea discur-
sului său 
 
La alegerile din 1937, scorul ofi-

cial al Partidului Totul pentru Ţară 
este 15.58%, dar conform mai multor 
cunoscători ai realităţii politice a 
momentului aceştia ar fi adunat în 
jurul a 22%. Ziarul „Bunavestire” 
titra „Am fost cinci - suntem un mi-
lion”11. În 1938, 1.79% dintre etnicii 
români erau membri ai Legiunii – 
semnificativ dacă ţinem seama că 
nazismul german obţinuse doar 1.3% 
şi cel italian doar 1% înainte ca parti-
dele respective să acceadă la putere12. 
„Din perspectivă istorică, nimeni n-a 
mai bulversat vreodată societatea 
românească aşa cum au făcut-o, la 
timpul lor, Căpitanul şi adepţii săi. 
Un asemenea impact al lui Codreanu 
a fost cu putinţă deoarece el era un 
produs al societăţii româneşti la tre-
cerea acesteia spre modernitate”13. 

Ce afirma Codreanu nu era neapă-
rat nou, societatea românească fiind 
marcată de naţionalism şi antisemi-
tism cultivate de la catedrele univer-
sităţilor şi de mari voci ale culturii, 
de un reviriment ortodox şi de o 
stimă semnificativă acordată armatei 
şi corpului ofiţeresc după deceniul 
militar început cu Războiul Balcanic 
şi terminat cu reprimarea Republicii 
Sfaturilor de la Budapesta. Metoda 
de comunicare a lui Codreanu şi a 
celor din jurul său a fost însă complet 
nouă pentru România. Ca şi pre-
miza... Cea a atacării sistemului în 
integralitatea sa. 

Pilonii propagandei legionare erau 
naţionalismul identificat cu antisemi-
tismul, condamnarea clasei politice 
ca fiind coruptă, ineficientă şi trădă-
toare, anticomunismul, credinţa orto-
doxă, cultul sacrificiului şi al morţii 
în numele salvgardării neamului, 
cultul Căpitanului care, după asasina-
rea acestuia din 1938 din ordinul re-
gelui Carol al II-lea, a căpătat dimen-
siuni mitice. Explicând modelul de 
funcţionare a comunicării legionare, 
Corneliu Zelea Codreanu vorbea de 
două Legiuni. Una care se vede şi 
care este formată din membri, şefi, 
uniforme, programe şi una care nu se 
vede care este o „stare de spirit ce nu-
şi are sediu în raţiune, ci în sufletul 
mulţimii.” Existenţa exclusivă a pri-
mei forme, cea instituţională, este 
inutilă – „a crea numai statut, pro-
gram, uniforme, etc şi a crede că ai 
făcut «mişcarea» este ca şi cum vo-
ind să faci un om, i-ai face numai 
hainele”14.  

Fiecare din aceste linii erau dise-
minate prin toţi vectorii de comuni-
care aflaţi la dispoziţie (presă proprie, 
literatură, muzică, tipărituri, piese de 
teatru, marşuri şi mitinguri), alături 
de acestea dezvoltându-se o foarte 
puternică şi consistentă comunicare 
interpersonală atât în interiorul orga-
nizaţiilor, cât şi în exteriorul lor, în 
vederea atragerii de noi adepţi. Orice 
acţiune legionară este repovestită pe 
tot cuprinsul ţării de activişti dedicaţi 
acestui scop. Propaganda legionară 
trebuia să fie neîntreruptă şi consta 
deopotrivă într-un mod de viaţă care 
să genereze respect şi admiraţie din 
partea concetăţenilor, dar şi în pro-
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movarea continuă a viziunii şi valo-
rilor mişcării. În numeroase pagini 
Corneliu Zelea Codreanu conturează 
portretul ideal al legionarului, obli-
gaţiile şi interdicţiile acestuia, rapor-
tarea pe care acesta ar trebui să o aibă 
faţă de camarazii săi, faţă de oamenii 
obişnuiţi, faţă de ceea ce este definit 
ca duşman. Nimic din existenţa legi-
onarului nu este lăsat la voia întâm-
plării, fiindcă imaginea sa bună va 
duce la o imagine bună pentru 
Mişcare şi imaginea sa proastă va 
îndepărta oamenii de Mişcare, unul 
din scopurile finale ale propagandei 
legionare fiind însăşi schimbarea 
naturii societăţii româneşti. „Din 
această mare luptă legionară va ieşi o 
nouă aristocraţie românească. În cari-
era ei nu va pune bază nici pe bani, 
nici pe avere, nici pe haine, ci pe ca-
lităţile sufleteşti, pe virtute; va fi o 
aristocraţie a virtuţii”15. Se regăseşte 
obsesia întâlnită la toate mişcările de 
tip totalitar de a inventa un Om Nou, 
produs al ideologiei integratoare ge-
nerată de respectiva mişcare care să 
înghită şi să uniformizeze societatea.  

S-a insistat foarte mult pe compo-
nenta tinerească a Legiunii care a 
pornit ca o organizaţie studenţească 
din Iaşi ce a căpătat apoi dimensiune 
naţională, depăşind rapid doar com-
ponenta universitară, dar folosind 
masiv studenţii ca masă operaţională. 
Solicitarea introducerii numerus cla-
usus care să limiteze accesul evreilor 
în universităţi a fost extinsă la cele-
lalte sectoare ale vieţii publice, deve-
nind un leitmotiv al comunicării lui 
Codreanu. „Dacă elevii de astăzi sunt 
50%, 60%, 70% străini, mâine în 

mod logic vom avea 50%, 60%, 70% 
conducători străini ai acestui Neam 
Românesc/.../ Rămâne un adevăr bine 
stabilit: România trebuie să fie con-
dusă de români”16. Se considera că 
tinerii puteau deveni cel mai uşor 
Oameni Noi, deoarece erau neconta-
minaţi de păcatele lumii vechi care 
trebuia curăţată şi de sistemul politic 
contemporan care trebuia înlocuit. 
Tinerii deci, nu au fost doar o ţintă a 
propagandei legionare, ci un vector al 
acesteia. De altfel, imnul Mişcării, 
compus de Radu Gyr, este „Sfântă 
tinereţe legionară”.  

Comunicarea legionară s-a diver-
sificat funcţie de publicul pe care îl 
viza şi s-a adaptat nevoilor şi specifi-
cului acelui public atât la nivelul te-
melor alese cât şi la cel al metodelor. 
Influentul politician Constantin 
Argetoianu, un adversar constant al 
Legiunii, descria în jurnalul său pro-
paganda legionară la sate: „Grupurile 
de studenţi se răspândeau prin sate, îi 
ajutau pe furiş pe ţărani la treburile 
lor, reparau drumuri şi poduri, săpau 
canale în zonele cu apă multă şi fă-
ceau fântâni în cele secetoase, apoi 
plecau, anunţând că în zilele ce vor 
urma <Cel care trebuia să vină va 
veni în sat>. Într-adevăr, Căpitanul 
venea: pe un cal alb, însoţit de câţiva 
băietani, obişnuia să poposească în 
centrul satului, să se dea jos de pe 
cal, să sărute pământul şi apoi să 
plece fără un cuvânt. Oamenii se ui-
tau cu ochii cât cepele, dădeau din 
cap şi şopteau: «Ăsta era Sfântul?». 
Câţiva agenţi legionari se răspândeau 
apoi prin satele vizitate şi, ascunzân-
du-şi adevărata identitate cu tot felul 
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de pretexte, încheiau acţiunea cu-
ceririi sufletelor”17. În imaginarul 
folosit de legionari îşi făceau loc 
figura haiducului, personaj popular în 
satul românesc, împărţitorul dreptăţii 
pentru cei slabi şi apărătorul acestora 
în faţa nedreptăţilor, preotul, dar şi 
veteranul de război sau intelectualul 
întors la sat să primească de acolo 
inspiraţie şi legitimitate. La fel ca în 
comunicarea apostolică de la începu-
turile creştinismului, pe care nu de 
puţine ori o evocau, propagandiştii 
legiunii se întâlneau cu grupuri mici 
de ţărani cărora le răspundeau la 
întrebări şi cu care purtau dialoguri 
personalizate. Aceasta spre deosebire 
de restul comunicatorilor partidelor 
clasice, inclusiv cei ai Partidului 
Naţional Ţărănesc, care, îmbrăcaţi în 
costum şi coborând din maşini, folo-
seau mesaje împietrite şi neadaptate 
grupului din faţa lor18. Legionarii, 
dădeau de suficiente ori impresia că 
discută cu oamenii, nu că le transmit 
un text. Şi de aceea reuşeau să le îm-
prăştie reticenţa şi rezistenţa la mani-
pularea politică.  

În mediul urban, dincolo de pro-
paganda propriu-zisă care califica 
etnic sursa crizei economice conside-
rând-o un complot al evreimii inter-
naţionale, cuiburile legionare spriji-
neau activ muncitorii rămaşi fără 
lucru, forţau boicoturi împotriva 
companiilor care aveau angajaţi din 
minorităţile naţionale şi făceau cam-
panii pentru cumpărarea exclusiv a 
produselor româneşti. Fiind în com-
petiţie cu partidele socialiste şi co-
muniste pentru câştigarea muncito-
rului român, legionarii le acuzau pe 

acestea că „sunt o doctrină evre-
iască/.../ Comunismul se ridică îm-
potriva tradiţiei noastre, împotriva 
Regelui nostru, împotriva statului 
nostru, împotriva bisericii şi şcolii 
noastre, împotriva armatei noastre, 
împotriva a tot ce avem mai sfânt şi 
mai bun ca popor. Ce interes au 
muncitorii români să dărâme biseri-
cile creştine, zidite din credinţa stră-
moşilor lor?”19.  

Existenţa legionarului era gândită 
ca o polemică permanentă cu realita-
tea socio-politică din România. În 
locul României guralive, lipsită de 
principii şi dominată de interese per-
sonale, ei propuneau o „Românie 
serioasă, gravă, tăcută”20. Legionarii 
au afirmat de la început că sunt altfel 
şi au căutat tot timpul să fie altfel 
prin respingerea manifestă a unor 
valori şi a unor comportamente deja 
încetăţenite la nivelul elitelor politice. 
Inspirate din rigorile vieţii monahale, 
regulile după care trebuie să trăiască 
un legionar erau menite să îl trans-
forme într-un model pentru o popu-
laţie definită ca fiind dezorientată şi 
frustrată, abandonată de clasa politică 
tradiţională. „Poporul român în 
aceste zile nu are nevoie de un mare 
om politic, aşa cum greşit se crede, ci 
de un mare educator şi conducător 
care să biruiască puterile răului şi să 
zdrobească tagma celor răi/.../ Un 
nou partid politic, fie el chiar cuzist 
nu poate să dea decât cel mult un nou 
guvern şi o nouă guvernare; o şcoală 
legionară însă, poate să dea ţării 
acesteia un nou tip de Român/.../ 
Vom crea un mediu sufletesc; un 
mediu moral în care să se nască, din 
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care să se hrănească şi din care să 
crească omul erou”21. 

Refuzarea modelului existent este 
completă şi se manifestă în toate do-
meniile. Democraţia liberală este 
rejectată ca fiind depăşită şi inefici-
entă –„înlăturăm cu dispreţ stârvul 
statului demo-liberal pentru ca să 
proclamăm în locul lui un stat fecun-
dat de principiul autorităţii morale 
înlăuntrul căruia să se realizeze ma-
xima dezvoltare a naţiunii întregi”22. 
Din această perspectivă, putem su-
prapune discursul Mișcării Legionare 
cu cel al unui partid anti-sistem din 
prezent, care stimulează atitudini 
populiste, așa cum sunt ele definite în 
sociologie23. 

Identitatea naţională este condiţi-
onată de apartenenţa la ortodoxie, 
ajungându-se la ciudăţenia nerecu-
noaşterii românităţii catolicilor sau 
greco-catolicilor români. Nae 
Ionescu, în mai multe texte publicate 
în foileton în „Cuvântul” marchează 
o diferenţă între «buni români», adică 
aceia care fac un bine naţiunii 
române şi «români», adică aceia care 
sunt născuţi din părinţi români şi or-
todocşi. Un catolic, de exemplu, şi 
aici este evocat cazul lui Samuel 
Micu, unul dintre ctitorii conştiinţei 
româneşti, poate face lucruri extraor-
dinare pentru naţiunea română ceea 
ce îl defineşte ca fiind un «bun ro-
mân», dar realitatea confesiunii îl 
descalifică din starea naturală de a fi 
român – „a fi român însemnează a 
avea o anumită plămadă, din care 
decurg cu necesitate anumite atitudini 
şi gesturi”. În altă parte, afirmaţia 
devine şi mai tranşantă: „Suntem, ca 

atare, ortodocşi pentru că suntem 
români şi suntem români pentru că 
suntem ortodocşi”24. Este importat de 
precizat că, în acel moment istoric, 
exista un consens cvasiunanim în 
spaţiul public naţional, conform că-
ruia românii erau singura naţiune 
autohtonă de pe teritoriul României 
Mari spre deosebire de celelalte gru-
puri etnice care îşi aveau patriile în 
altă parte. Minorităţile naţionale erau, 
mai degrabă, rezultatul unor acte de 
ostilitate îndreptate împotriva majo-
rităţii româneşti, scopul acestora fi-
ind, de multe ori, subminarea intere-
sului naţional legitim al românilor25. 
Ioanid amintește de dimensiunea 
ortodoxă a Mișcării, precum și de 
presiunea de a canoniza martiri legi-
onari, ca parte construirii propriilor 
mituri. Însă Ioanid argumentează că 
Mișcarea nu s-a transformat într-o 
mișcare creștină, ci a folosit teologia 
ortodoxă ca instrument politic în de-
finirea propriei mișcări fasciste26. 

Rejectată este şi apartenenţa 
României la Europa căreia îi sunt 
respinse şi valorile culturale şi cele 
politice şi cele economice în numele 
autohtonismului şi al tradiţiei. „Tra-
diţionalismul are un sens dinamic, de 
actualitate, fiindcă are un sens de 
permanenţă. Sângele însuşi e tradiţie, 
tradiţie biologică/.../ Asemeni cu tra-
diţia sângelui e tradiţia limbii. Există 
un paralelism între istoria sângelui 
nostru şi istoria graiului nostru. Un 
paralelism de natură psihologică în-
trucât sângele transmite viaţa iar 
graiul transmite gândul, sufletul. Pre-
cum trăim în tradiţia sângelui româ-
nesc tot astfel trăim în tradiţia sufle-
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tului românesc”27. Pentru români este 
bun doar ceea ce este românesc, doar 
ce este făcut de români. „Credeţi că 
noi nu putem seca mlaştini? Nu pu-
tem capta energiile din munţi şi elec-
trifica ţara? Nu putem înălţa oraşe 
româneşti? Nu putem pe pământul 
nostru bogat să asigurăm pâinea fie-
cărui român? Nu putem face legi care 
să asigure o bună funcţionare a unui 
mecanism de stat apropiat timpului şi 
specificului nostru naţional? Noi nu 
vom putea ridica, aici, în creştetul 
Carpaţilor, o patrie care să strălu-
cească ca un far în mijlocul Europei? 
Şi care să fie expresia geniului româ-
nesc? Putem”28. 

Teoretizarea unicităţii absolute a 
României şi a neamului românesc în 
context european şi universal are ca 
miză nevoia unei soluţii pur româ-
neşti pentru mersul înainte. Străinul, 
indiferent care este el, nu poate fi 
binevenit aici. Evident, consistent cu 
mesajul antisemit central al comuni-
cării legionare, cel mai puţin bineve-
nit era evreul, prezentat în aceeaşi 
stereotipie care se impunea şi în 
Germania nazistă: „Nu admitem ni-
mănui ca să caute şi să ridice pe pă-
mântul românesc alt steag decât acela 
al istoriei noastre naţionale/.../Nu va 
admite nimeni ca pentru pâinea ta să 
pustieşti şi să dai pe mâna unei naţii 
străine de bancheri şi cămătari tot ce 
a agonist truda de două ori milenară a 
unui neam de muncitori şi de vi-
teji”29. 

Pentru o cât mai clară orientare 
ideologică, legionarii şi adepţii lor 
sunt sfătuiţi imperativ ce anume să 
citească: „Tinere, la toate colţurile de 

stradă te aşteaptă duşmanul cu îmbi-
etoare cărţi şi reviste, ca să te otră-
vească. Fii tare. Respinge otrava. 
Cumpără numai literatura şi foile 
naţionaliste şi creştine”30. Prin toate 
publicaţiile proprii sunt atacaţi agre-
siv toţi cei care nu se raliază valorilor 
promovate de Mişcarea legionară, 
victime campaniilor de denigrare 
ajungând Tudor Arghezi, Mihai 
Sadoveanu, Eugen Lovinescu, 
George Călinescu şi alte mari nume 
ale epocii. Este solicitată o recali-
brare a culturii naţionale care să fie 
conformă cu Omul Nou legionar, 
sunt programe care vizează curăţarea 
bibliotecilor de cărţile nefolositoare 
şi sunt trasate sarcini precise referi-
toare la ce trebuie şi ce nu trebuie 
creat. „Noi, românii, nu suntem deloc 
sentimentali. E treaba ruşilor, a ţiga-
nilor şi a ungurilor. Românii sunt un 
neam al bărbăţiei absolute, neam de 
asceză şi încercări grele. De aceea nu 
vom realiza niciodată un roman de 
amor/.../Au ştiut totdeauna ce în-
seamnă sabia bine ascuţită şi vor şti 
de acum înainte ce înseamnă un bun 
român de vitejie”31. Violenţa scrisului 
are ecou de-a lungul întregii perioade 
în violenţa fizică. Începând cu asasi-
narea premeditată de către Corneliu 
Zelea Codreanu a prefectului de Iaşi 
Constantin Manciu şi terminând cu 
crimele din timpul scurtei guvernări 
legionare, Mişcarea a recurs la vio-
lenţă nu doar pentru a rezolva anu-
mite conflicte ci şi pentru a se singu-
lariza din nou pe scena politică naţio-
nală. Referirile la violență (ca soluție 
de salvare, alături de sacrificiul per-
sonal), apropie Mișcarea de fascis-
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mele clasice32. Victimă a acestui tip 
de violență a căzut chiar și unul din-
tre cei care au inspirat mișcarea, din 
zona intelectualilor, Nicolae Iorga33.  

Şi în acest domeniu, al violenței, 
ei erau cei care mergeau până la ca-
păt. Slăbiciunea statului şi complici-
tatea unor lideri politici (Corneliu 
Zelea Codreanu este achitat în mai 
1925 în ovaţiile sălii de judecată sus-
ţinut fiind de figuri importante ale 
spaţiului public românesc) au condus 
la legitimarea violenţei ca metodă de 
lucru sau chiar, şi mai mult, ca mijloc 
de asanare a societăţii româneşti. 
Eşecul global al elitelor se găsea pus 
în contrapondere cu intransigenţa 
austeră a Căpitanului care milita 
pentru corectitudine şi morală în po-
litică. Îmbogăţirea celor conectaţi cu 
cercurile puterii contrasta vizibil cu 
sărăcia personală evidentă a Căpita-
nului şi a liderilor Mişcării. „Mulţi 
oameni disperaţi îi atribuiau calităţile 
care le lipseau celor mai mulţi politi-
cieni: credibilitatea şi verticalitatea. 
De aceea, i-au acceptat şi fanatis-
mul”34. 

În prima jumătate a anului 1938, 
Codreanu este arestat şi condamnat 
alături de mulţi alţi lideri ai Mişcării, 
care este scoasă în afara legii. Moar-
tea Căpitanului în noiembrie 1938 a 
dus la o apoteoză a acestuia, legiona-
rii şi susţinătorii lor plasându-l între 
martirii neamului, alături de nume 
ilustre ale istoriei naţionale şi de 
nume nou adăugate ale istoriei legio-
nare. La naşterea Statului Naţional 
Legionar în toamna lui 1940, jură-
mintele conducătorilor României, 
generalul Ion Antonescu şi Horia 

Sima, au fost făcute în faţa uriaşului 
portret al lui Corneliu Zelea 
Codreanu. Rămăşiţele pământeşti ale 
acestuia au fost reînhumate într-o 
amplă procesiune religioasă. După o 
lungă perioadă de opoziţie şi de con-
fruntări cu sistemul, legionarii ajun-
seseră la guvernare. Pe care au pără-
sit-o după numai şase luni definite de 
violenţe şi de crime care au marcat 
definitiv imaginea acestei mişcări 
politice. 

 
Imaginea legionarilor, peste 
timp & percepțiile din prezent 
 
Regimul Antonescu şi apoi regi-

murile politice comuniste i-au consi-
derat pe legionari ca fiind duşmanii 
prin excelenţă deşi, de la un moment 
dat, numărul lor era tot mai mic. 
Dacă în epoca Ceauşescu, Ion 
Antonescu a fost uneori cosmetizat în 
numele naţional-comunismului, fiind 
utilizat în zona mesajelor anti sovie-
tice, periodic admise, legionarii nu au 
existat decât ca personaje profund 
negative. În primăvara anului 1990, 
preşedintele Ion Iliescu a vorbit în 
mai multe rânduri despre „legionari”, 
„rebeliune de tip legionar” sau „ele-
mente legionare” cu referire la mani-
festaţiile din Piaţa Universităţii justi-
ficând astfel intervenţia minerilor din 
14 şi 15 iunie. În fapt, după Revoluţia 
din 1989, tentativele de renaştere a 
Mişcării legionare nu au avut succes, 
deşi iniţiatorii acestor demersuri au 
încercat să utilizeze suferinţele legio-
narilor din sistemul penitenciar co-
munist ca vehicul de imagine.  
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Elemente din ideologia legionară 
s-au regăsit la toate partidele popu-
liste antisistem care au acces în 
Parlament, metode şi practici de co-
municare legionare au fost folosite în 
campaniile politice sau electorale, 
numele lui Corneliu Zelea Codreanu 
a mai fost evocat sporadic generând 
de fiecare dată polemici intense, dar 
de scurtă durată.  

Mişcarea Legionară nu este o pre-
zenţă în spaţiul public românesc ac-
tual, unde pot fi regăsite însă ecouri 
ale mesajelor antisistem ale acesteia. 
Iar, pe fondul demonstrat al creșterii 
atitudinilor populiste în timpul peri-
oadei pandemice35 se fac noi compa-
rații între condițiile care au permis 
apariția acestei formațiuni politice și 
condițiile care accentuează discursul 
anti-sistem în prezent. O primă astfel 
de evaluare am putut-o face anali-
zând profilul publicului care are ati-
tudini favorabile Mișcării legionare, 
în prezent.  

Datele analizate provin dintr-un 
sondaj național pe teme referitoare la 
evoluția discursului extremist în 
România, precum și percepții despre 
fenomenul antisemite, realizat la co-
manda Institutului Național pentru 
Studierea Holocaustului în România 
„Elie Wiesel”36. Eșantionul conține 
1064 de răspunsuri valide, reprezen-
tative pentru populația adultă, nein-
stituționalizată a României. Datele au 
fost culese folosind metoda CATI 
(interviuri telefonice asistate de com-
puter), în perioada 22 noiembrie – 2 
decembrie 2021, cu selecția random a 
numerelor de telefon. Eroare tolerată 
3%, la un nivel de probabilitate de 

95%. Pentru a reduce discrepanțele 
dintre eșantion și populația studiată, a 
fost aplicată o ponderare iterativ pro-
porțională, ținând cont de următoa-
rele caracteristici: gen, vârstă, educa-
ție, ocupație, mediu de rezidență, 
regiune. 

Dintre concluziile generale ale 
acestui studiu, reținem că cei mai 
mulți dintre respondenți se raportează 
mai degrabă neutru față de minorită-
țile etnice, iar cele mai multe/ puter-
nice raportări negative sunt față de 
romi. Chestionarul surprinde aspecte 
complexe legate de definirea 
Holocaustului (eveniment definit de 
respondenți în termeni negativi, dar 
puțin asociat cu România), de păre-
rile față de Ion Antonescu (perceput 
atât ca mare strateg, cât și ca dictator 
și responsabil de crime împotriva 
romilor), dar și de părerile despre 
Mișcarea Legionară.  

Cei mai mulți dintre respondenți 
consideră că Mișcarea Legionară a 
fost fascistă, teroristă, responsabilă 
pentru crimele împotriva evreilor, dar 
și patriotică. În contextul dovedit al 
creșterii atitudinii populiste în 
România ultimilor ani, mai ales în 
perioada post-pandemică37 consem-
narea atitudinilor din prezent față de 
Mișcarea Legionară reprezintă un 
aspect interesant, care merită explo-
rat. Studiul din 2012 reflectă cât de 
complicată este atitudinea românilor 
față de această mișcare politică în 
prezent, una care nu este percepută 
unanim sau dominant în termeni ne-
gativi. Dominant, cei mai mulți dintre 
respondenți consideră că Mișcarea 
Legionară a fost fascistă, teroristă, 



Fascism și fascisme 

 75

responsabilă pentru crimele împo-
triva evreilor, dar și a unor lideri po-
litici români. Există însă 47% dintre 
români care consideră Mișcarea drept 

patriotică, 38% o consideră creștină, 
iar aproape 30% o consideră chiar 
democratică.  

 
 

În perioada 1927-1940, Mișcarea Legionară a fost o organizație 
politica în România.  

     
În ce masură sunteți de acord cu 
următoarele afirmații? Acord Dezacord 

Nu pot 
aprecia NSNR 

A fost patriotică 47% 33% 9% 10% 

A fost democratică 29% 50% 9% 13% 

A fost creștină 
38% 39% 10% 13% 

A fost fascistă 
55% 23% 10% 13% 

A fost anticomunistă 
59% 20% 10% 11% 

A fost teroristă 
46% 32% 9% 13% 

A fost responsabilă pentru crime 
împotriva evreilor 

54% 21% 11% 14% 

A fost responsabilă pentru crime 
împotriva unor lideri politici romani 

70% 10% 8% 12% 

 
Tabelul 1. Afirmații și ponderea răspunsurilor 

 
O analiză factorială care ia în 

calcul răspunsul la aceste 8 afirmații 
conduce la o distribuție a răspunsu-
rilor în două dimensiuni, distribuite 
destul de logic, în jurul celor care au 
atitudini negative despre Mişcarea 
Legionară, respectiv atitudini pozi-
tive. În ce privește afirmațiile nega-

tive, cea mai puternică influență o 
are afirmația despre responsabilita-
tea crimelor față de evrei, dar și eti-
cheta de fascism. În ce privește afir-
mațiile cu ton pozitiv, cea mai influ-
entă este cea care definește mișcarea 
drept patriotică.  
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Rotated Component Matrixa 

  

 
Component 
1 2 

ML a fost resp de crime imp 
evreilor 

0.742   

ML Fascista 0.721 -0.109 
ML resp crime imp lideri RO 0.714   
ML Terorista 0.591 -0.148 
ML patriotica -0.132 0.789 
ML Crestina   0.771 
ML Democratica -0.179 0.601 
ML Anticomunista 0.379 0.432 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

 
Figura 1. Analiză factorială realizată pe baza de date a sondajului din 2021 

 
Graficul de mai jos ne ilustrează 

și o distribuție spațială a acestor răs-
punsuri, pentru a vedea între ce 
afirmații este cea mai mare distanță. 
Cei care consideră Mişcarea 
Legionară drept patriotică sau creș-
tină este foarte probabil să nu o con-
sidere fascistă sau responsabilă de 
crime împotriva evreilor, și invers.  

Caracteristicile socio-demogra-
fice ale respondenților din aceste 
două grupuri sunt destul de clare – 
pe de o parte, cei care laudă Mișca-
rea Legionară sunt mai degrabă ti-
neri inactivi (fără loc de muncă, fără 

studii superioare), de vârste cuprinse 
între 18 și 29 de ani, care nu folo-
sesc surse media pentru știri zilnic, 
și care au în mare măsură atitudini 
populiste (conform definiției folosite 
de Sultănescu). Pe de altă parte, cei 
care sunt predispuși să ofere etichete 
negative Mișcării Legionare, sunt 
mai mult decât media oameni în vâr-
stă (peste 45, sau chiar peste 60 de 
ani), cu studii medii și superioare, 
care se informează constant (mai 
ales de la TV, dar și din surse on-
line), și care au atitudini non-popu-
liste.
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Figura 2. Vizualizare a rezultatului analizei factoriale, într-un spațiu bidimensional, 
pentru ilustrarea distanței dintre variabilele măsurate 
 

Un caz special merită menționat în 
rândul celor care definesc Mişcarea 
Legionară drept anti-comunistă. Deși 
acești respondenți sunt mai degrabă 
asociați cu publicul care dă etichete 
pozitive acestei zone politice, ei nu 
seamănă neapărat cu aceștia în toate 
caracteristicile. Sunt mai puțini tineri 
inactivi aici, și ceva mai mulți 
oameni de vârste cuprinse între 45 și 
59 de ani. De asemenea, aici regăsim 
peste medie public care se infor-
mează zilnic din TV și online, spre 
deosebire de publicul tânăr, populist 
și neinformat care are atitudini 
pozitive față de legionari. Doar cei 
care nu au atitudini populiste nu îm-
părtășesc ideea că Mişcarea Legionară 
a fost anticomunistă, semn că su-
biectul este mai degrabă perceput 
diferit.  

Opinia noastră este aceea că eti-
cheta de anti-comunism este puternic 
politizată și folosită prin raportare la 
modul în care aceasta este utilizată în 
prezent (ca etichetă împotriva unora 
din partidele actuale), și nu ca expli-
cație/scuză pentru atitudinile fasciste 
și antisemite din trecut. Creșterea 
atitudinilor populiste, în prezent, co-
relează însă cu o creștere a atitudini-
lor anti-semite, cu creșterea violenței 
verbale în rețele sociale, precum și cu 
o stimulare a unui tip de radicalism 
care a părut că reprezintă doar o ex-
cepție în istoria României. Mai multe 
cercetări merită aprofundate pentru a 
vedea măsura în care noile tendințe 
populiste din prezent își au originea 
în factori similari care au contribuit la 
apariția Mișcării Legionare, secolul 
trecut, iar noi studii sociologice pot 
lua în calcul astfel de obiective.  
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Labor Politics and Syndicalism in Interwar Romania:  
the Drives to the Right and to the Left 

    
Victor RIZESCU 

 
Abstract: The article surveys the ideological drives to the Right and to the Left 
in the Romanian space, as they applied to the field of labor and social policies, 
over the period stretching from the first local reactions taken to the corporatist 
restructuring of syndical organization in fascist Italy up to the installation of 
communism. The developments involved are placed against their early XXth 
century historical background and the identity of the liberal approach to the 
issues concerned, enjoying a dominant position over the years coming in the 
aftermath of the First World War, is delineated in order to be invoked as a 
reference against which the tenets of the rival perspectives are evaluated. The 
full-blown fascist and communist relevant views are related to the other varieties 
of right-wing and respectively left-wing demands. The issue of syndicalism is 
taken as the central thread of the process of change under scrutiny, and the 
shaping of the legislative and institutional devices meant to address the problem 
of the representation of professional interests in an authoritarian guise is treated 
as the cornerstone of the same process. 
    
Keywords: labor, syndicalism, corporatism, fascism, communism. 

 
From the first encounter with the 

corporatist reordering of labor 
politics exhibited by fascist Italy, in 
1926, to the installation of the com-
munist order in the field, in 1948, 
Romania was confronted with a wide 
range of models for the organization 
of social policies and of their syn-
dical bases, themselves closely linked 
with larger ideological visions that 
pointed to the overall reorganizing of 
the political format of the country 
and to the reshaping of the under-
lying social-economic structure. One 
can only understand, however, the 
interplay between right-wing and 
left-wing designs of the sort, set on 

the course of radicalization, by the 
means of a proper delineation of the 
liberal centrist view, as applied to the 
same area of social life. It is only the 
arrangements and practices arising 
from this view ‒ whose elaboration 
was inaugurated in the national space 
before the First World War, in order 
to acquire recognizable contours over 
the years coming in its aftermath ‒ 
that can be taken as a yardstick for 
assessing the character and me-
asuring the scope of the drives 
subsequently taken in the context 
towards the opposite poles of the 
ideological spectrum and along the 
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relevant layers of social evolution 
and state activities.  

 
The liberal view of labor and 
the drive to the Right 
 
The two main pillars of the 

engagement with the area of labor 
predicated on broad liberal principles 
were the conception of syndical 
freedom meant to allow the genuine 
representation of the economic in-
terests of professional groups, while 
preventing their politicization, and 
respectively that of the state me-
diating intervention on a permanent 
basis in the sphere of the relations 
between employers and employees. 
These sets of demands had evolved 
in deep correlation over the previous 
stages of European and world 
history, in so far as the vindication of 
the legitimate character of coalitions 
among laborers of any category, 
intended to work for the betterment 
of their economic condition, had to 
be advanced against the idea 
prevailing at the beginning of liberal 
capitalism and according to which 
any enterprise of the kind had to be 
opposed as disruptive of the market 
non-interventionist wisdom1. More-
over, the philosophy of well-cali-
brated intervention taken against the 
background of generalized syn-
dicalism could only make its way 
through a struggle on two fronts, 
fighting on the one hand the tradi-
tionalist yearning for the reinstal-
lation of guild organization ‒ con-
sisting of the mandatory încorpora-
tion of the labor force in corporatist 

professional structures subject to 
tight state regulations ‒ and on the 
other hand the socialist revolutionary 
calls looking at the syndical bodies as 
instruments of full emancipation, 
enabling the working classes to move 
beyond the limitations of the market 
economy2.  

It was the same clash between 
resilient guild-based economic tradi-
tionalism and ascending socialist-
dominated syndicalism which consti-
tuted the context for the emergence 
of the liberal perspective on the issue 
of labor in Romania, at the turn of the 
XIXth to the XXth century. 
Pleadings in favor of the uses and 
legitimacy of professional asso-
ciationism3 went together at the time 
with others rejecting the conception 
of the night-watchman state and 
arguing the necessity of the open 
governmental involvement in eco-
nomic life4, in a milieu where the 
vision of revolutionary class struggle 
harnessing the syndicates to its 
ambitious long-term political goals ‒ 
consolidated at the moment 1905-
1906 after a temporary eclipse ‒ was 
taking roots alongside attempts at 
rejuvenating the traditional guilds in 
the frame of modern laws of the 
professions and of social insurances 
providing for the half-mandatory 
enlistment of the members of expan-
ding occupational groups (adopted 
successively in 1902 and 1912). 

With the notion of state mediation 
included in the constitution of 1923 
and the arrangements of syndical 
freedom entrenched by the law of 
professional syndicates introduced in 
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1921 ‒ together with that of legal 
persons adopted in 1924 ‒ , the libe-
ral view of labor then emerged as the 
dominant one against the challenges 
of the Right and the Left, moreover 
acquiring foreign aid as a result of 
the Romanian allegiance to the Inter-
national Labor Organization, in 1919, 
and being endowed with internal 
institutional support by virtue of the 
creation of a specialized govern-
mental agency devoted to the matters 
concerned, in the form of the 
Ministry of Labor and Social Care 
inaugurated in 1920. The manifesta-
tions occasioned by the celebration of 
this last body ten years afterwards, in 
19305, have to be seen as the most 
emphatic and penetrating assertions 
of the same vision in the context. By 
the time, its social impact had been 
broadened on the basis of a series of 
legal regulations, of which the most 
significant were the law for the 
regulation of labor conflicts preci-
pitately adopted in 1920 ‒ at a 
moment marked by the escalation of 
left-wing revolutionary activity ‒ and 
the one for the administration of 
labor contracts, belatedly laid down 
in 1929. Split in 1921 with the 
separation from its body of the 
Komintern-controlled communist 
branch and further weakened with the 
outlawing of this last one in 1924, the 
Left was not a major pressure upon 
the defenders of the mainstream in 
the domain of social policies at the 
beginning of the fourth XXth century 
decade. The exponents of the Right, 
instead, had gained considerable 
strength, in possession of the cast of 

mind whose tenets were to be tested 
against the exigencies of practical 
politics over the period 1938-1944. 
Although scoring significant and 
much-advertised accomplishments up 
to 1932-1933 ‒ when the laws for the 
creation of the Chambers of Labor 
and for the unification of the systems 
of social insurances across the coun-
try were successively adopted ‒ the 
liberal approach to the problems of 
labor and syndicalism was to be 
placed on the defensive shortly after 
its outspoken self-celebrations. 

The wide popularization in the 
Romanian space of the modern cor-
poratist perspective articulated in 
Italy in 1926 and set on stronger 
theoretical foundations with the 1927 
Charter of Labor was accompanied 
by the steady conversion to this new 
discourse of large parts of specific 
professional milieus ‒ mainly pertai-
ning to the lower middle class social 
stratum and to the white-collar occu-
pational segment ‒ , partly connected 
with the welter of guild structures of 
the 1902-1912 variety, themselves 
pronounced dead in 1921 but stub-
bornly surviving after that moment, 
primarily by virtue of the functions 
they continued to perform in the field 
of social insurance up to 1933. 
Advocacies of the first kind were 
thus put forward in the prominent 
right-wing periodicals Cuvântul ‒ 
from 1926 and directed at the time by 
Titus Enacovici6 ‒ , Curentul ‒ from 
1928 and under the directorship of 
Pamfil Șeicaru7 ‒ , Calendarul ‒ in 
1932-1933, all throughout led by 
Nichifor Crainic8 ‒ and Lumea nouă 
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‒ starting with April 1932 and 
propagating the well-rounded corpo-
ratist doctrine of Mihail Manoilescu9. 
To the same extent, pleadings arising 
from the grass-roots movement of the 
professions were vacillatingly advan-
ced in the pages of less prominent 
journals like Glasul micii industrii ‒ 
inaugurated in 192210 ‒ and Tribuna 
muncii ‒ launched in 192611 ‒ , in 
order to get better crystallized in 
Gazeta meseriilor ‒ founded in 
192912 ‒ and to finally emerge full-
blown in Drum nou ‒ over the years 
1930-1934, staying in strong inter-
course with Calendarul, treating 
Lumea nouă as a rival voice and 
featuring the figure of its leader, the 
architect I. D. Enescu, as an ideo-
logist able to contest to Manoilescu 
the paternity of the corporatist 
doctrine in the Romanian tradition13. 

Social-economic demands cen-
tered upon the design of the orga-
nization of labor on the basis of 
vertically-delineated guilds able to 
contain class strife, by opposition to 
the horizontally-branded syndicates ‒ 
associated with socialist subversion 
and liberal obsolescence and per-
ceived to foster the conflicts between 
groups in society ‒, were conjoined, 
in the corporatist thinking of 
Romania as elsewhere, with calls for 
the replacement of the inherently 
parasitic and corrupt party-based 
parliamentarianism by a new kind of 
politics, resting on the parliamentary 
representation of the professional 
bodies and conducive to the streng-
thening of national solidarity. While 
appropriating to various degrees 

specific right-wing ethnic exclu-
sionary and authoritarian programs, 
the promoters of the core doctrine 
originally shaped around the con-
cerns of labor and syndical activity 
also established a dialogue, for that 
matter, with the exponents of ideas 
regarding the moderate supplemen-
tation of the regular electoral patterns 
leading to the structuring the legisla-
tive assemblies and state structures 
through the mechanisms of nation-
wide and individualistically-based 
voting processes by the creation of 
specific electoral channels meant to 
allow the representation of segmental 
interests circumscribed by criteria of 
professional allegiance14. In 
Romania, the searches of the last type 
were focused on the provisions of the 
1923 constitution and of the 1926 
electoral law regarding the special 
representation in the Senate of the 
universities and of the state-spon-
sored professional chambers (with 
the Chambers of Commerce and 
Industry dating from the XIXth 
century and those of Agriculture and 
Labor created ‒ and thus made avai-
lable for such responsibilities ‒ in 
1925, respectively, as said, in 1932). 

Thus getting deeply intertwined 
with the various compartments of the 
political Right on the one side, while 
also interfering with the camp of 
technocratic moderation on the other 
side, the corporatist right-wing 
philosophy of labor was unavoidably 
cast into a series of different embo-
diments. Adopted prematurely, uncri-
tically and inconsistently at an early 
stage by nationalist politicians of a 
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traditionalist orientation like Nicolae 
Iorga15 and Simion Mehedinți16, it 
was brought by Enescu and Crainic 
into the headquarters of National-
Christian politics, without ever being 
taken as a watchword by the hard-
liner leaders of this last ideological 
group17. It also made inroads into 
Alexandru Vaida-Voevod’s Romanian 
Front party18. The fascist Iron Guard 
displayed a welter of different attitu-
des towards it, stretching from the 
wholesale and enthusiastic support of 
Mihail Polihroniade19 and the acade-
mic account of Vasile Marin20 to the 
occasional half-hearted approval of 
Ion Moța21 and Corneliu Zelea 
Codreanu22 and the quasi-rejection 
from the part of Traian Brăileanu and 
of other figures23. Its vocation of 
navigating the whole road of right-
wing radicalization up to a complete 
identification with revolutionary fas-
cism is nevertheless proven by 
Manoilescu’s attempt to elaborate a 
platform for the fusion between his 
National-Corporatist League and 
Legionarism at the juncture of the 
1937 elections24, and again by his 
strivings to get his doctrine ingra-
tiated with the officialdom of the 
National-Legionary State, late in 
194025. 

The two legal documents with 
corporatist provisions adopted by the 
Carolist dictatorship were the 
February 1938 constitution and the 
law for the organization of the guilds 
introduced in October of the same 
year. Both of them were beware of a 
radical break with the past, therefore 
continuing to pay lip-service to the 

principle of the freedom of asso-
ciation. The constitution looked for-
ward to the creation of a profession-
based parliament, laying down the 
demand for the organization of the 
electoral body in three categories 
comprising, in turn, the represen-
tatives of “agriculture and manual 
labor”, of “commerce and industry” 
and of “intellectual occupations”. 
The subsequent law inaugurated the 
creation of corporatist structures 
somewhat differently defined, for the 
time being addressing only the 
segments of the manual workers 
outside the sphere of agriculture, of 
the craftsmen and petty industrialists 
and of the professionals in the field 
of commerce. Proclaiming that “no-
body can be obliged to be a member, 
not to be a member or to cease being 
a member of a guild”, it also asserted 
that only one guild giving represen-
tation to a professional group could 
function within each and every 
administrative unit of the country. 
Thus reminiscent of the legislative 
regulations for professional asso-
ciations of both the 1902-1912 and 
the 1921-1924 instalments, it was 
nevertheless issued together with a 
statement according to which “the 
old law of the syndicates exhibited 
the natural humanitarian hopes […] 
of the prevailing optimism following 
the war”, that had to be abandoned in 
line with the inescapable “collecti-
vization of life” and “the robust 
assertion of the national principle”26. 
The efforts to make clearer the 
implications of these basic impera-
tives would then focus upon a 
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legislative project introduced in the 
parliament in July 1939 and never 
transformed into a law.  

     
Corporatist restructuring in 
debate  
 
Meant to broaden the provisions 

of the 1938 law by the means of 
extending the guild-type organization 
to the spheres of the business owners 
and employers, of the big and small 
agriculturalists and of the whole 
range of intellectual professionals, 
the project of 1939 also comments in 
the preamble upon the 1921 law of 
the syndicates, in order to acknow-
ledge to it the genuine intention of 
transforming the professional asso-
ciation into something different from 
the (socialist-driven) “instrument of 
struggle between social classes, of 
moral discord and of social-economic 
anarchy”. Showing that such an ex-
pectation could not be unfortunately 
fulfilled due to “the political biases 
displayed by the great majority of 
syndicates” under the pre-1938 
regime and saying ‒ by reference to 
not only the mild corporatist theorists 
E. Durkheim and L. Duguit, but also 
to R. Waldeck-Rousseau, perhaps the 
most celebrated founder of liberal 
syndicalism ‒ that the principle of 
“liberty is not currently being applied 
any more to the isolated individual”, 
in so far as the spirit of the new times 
has “entrusted the professional group 
with the mission of defending indi-
vidual freedoms”, the argumentation 
then goes on to vindicate syndicalism 
as “a movement tending to give a 

precise juridical structure to the 
groups of individuals brought toge-
ther by similar needs created in the 
process of the social division of 
labor”, thus pointing to it as “the 
force which [...] would impart to 
society a juridical structure more 
appropriate to its economic evo-
lution”27.  

This only comes, however, at the 
cost of clarifying that “in order to 
properly fulfil such a task, the 
syndical movement has to evolve 
within the frame of liberty and must 
refrain from transforming the guilds 
and professional associations ‒ in 
line with a certain quite widespread 
view of today ‒ from voluntary and 
free organizations into mandatory 
and official ones, subordinated to the 
executive power”. It is further made 
clear that “a tendency of this kind 
could only have the result of bringing 
us centuries backwards and of resur-
recting the guilds and corporations of 
other times”28. The Romanian 
corporatist structure in the course of 
being elaborated is here clearly 
demarcated by comparison with the 
system of fascist corporatism pre-
vailing at the time in Italy, which 
stood as the most prominent refe-
rence for the experiments of the kind 
attempted throughout the world. 

The determination of the 
Romanian legislators under the 
Carolist regime to conceive of the 
corporatist bodies as mere institutions 
of private law, by opposition to the 
Italian doctrine and practice that was 
shaping them as public institutions, 
has repeatedly been underscored in 
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the bibliography of the subject29. A 
survey of the debates on the topic 
taking place in the country over the 
period shows, nevertheless, a variety 
of conceptions regarding the course 
that the reforms relying on the 
corporatist conception were bound or 
advised to take in the future. One 
such category of relevant interven-
tions thus offered the Mussolinian 
model for local imitation without 
demanding any significant adjust-
ments30, moreover pleading for a 
wholesale adoption of the plain “tota-
litarian” vision, something that could 
imply, for example, the creation of “a 
totalitarian ministry, custodian of all 
the interests of the nation, and not 
only of some sections of it”31 and 
entrusted with the supervision of “the 
future Romanian corporatist order”32. 
This stance was also supported with 
the help of translations from Italian 
authors33. There were also works 
striving to find a way out of the 
design of the slavish imitation of 
foreign totalitarian fashions34. Some 
of them addressed in a consistent 
manner the main issue at stake, 
namely that of deciding over the 
character of the corporations as 
branches of the state or as private 
associations.  

A case in point is that of Petre 
Alexandrescu-Roman, a National 
Liberal Party specialist in social 
policies. Approaching the challenge 
of corporatism as part of an 
involvement with the prospects of the 
“petty Romanian bourgeoisie”, in a 
conference delivered in February 
1937, he discloses the stark disconti-

nuity between the traditional guilds ‒ 
“born of the actual needs of social 
and economic life” and “developed 
entirely on the basis of the sustained 
efforts deployed by their members” ‒ 
and the modern corporations of the 
fascist variety ‒ “created by the state 
and kept under a close political 
control” ‒ , with the conclusion that 
“fascist professional associations 
cannot be described as either corpo-
rations or syndicates, but as mere 
organs of state administration”35. The 
same author surveys then in 1939 the 
law of the guilds adopted in the 
previous year, in order to show how 
this one envisions bodies “remi-
niscent of the 1921 syndicates”, by 
the same token “avoiding any 
measures that could have transfor-
med [them] into state institutions”, 
the result being a mere “concentra-
tion of the forces of labour, certainly 
stronger than could have been ob-
tained on the basis of the Chambers 
of Labor alone”. Taking account of 
the declarations accompanying the 
publication of the law and pointing to 
the planned “integration” of the 
Romanian state into the purported 
drive to corporatist structures deve-
loping worldwide, he is keen to argue 
that such a thing “could only become 
possible on the basis of renewed 
efforts”, of “long years dedicated to 
the revision of social legislation” and 
of the “wholesale refashioning of the 
actual syndical system, together with 
the elaboration of new professional 
bodies and a sustained education of 
the masses”36. Finally, in a confe-
rence of November 1941 hosted by 
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the General Union of Small 
Entrepreneurs, he covers the topic of 
the “regime of the professions in 
Romania and abroad”, presenting in a 
neutral fashion the totalitarian 
evolutions underway in Germany and 
Italy while depicting those of Vichy 
France as “set on a quasi-totalitarian 
course”37, only in order to argue in 
the end that “on all accounts, the 
guild created upon the orders of the 
legislator fits very hard into the 
Romanian realities”, moreover ad-
ding the general statement that “the 
professional association can only be a 
very superficial entity when brought 
into being by virtue of public, instead 
of private initiatives” and mildly 
praising the organization addressed 
for “having opposed” the design of 
mandatory corporations of totali-
tarian inspiration38. 

One can also find a readiness to 
admit eventual non-totalitarian 
outgrowths of the 1938 constitution 
in the statements given at the same 
juncture by the law professor I. V. 
Gruia, a veteran of the search for the 
parliamentary representation of pro-
fessional interests from the 1920’s39, 
later converted into a stern defender 
of corporatism at the beginning of the 
next decade40. Defining the state 
emerging from the constitutional 
document as “authoritarian, corpora-
tive and national”41, he also clarifies 
that “the Romanian constitution does 
not elaborate a totalitarian corporatist 
state”, or “in other terms it does not 
set forth to apply the corporatist 
conception in a totalitarian way”. To 
the same extent, as he argues, the 

arrangement in question “does not 
prevent the creation of totalitarian 
corporatism, allowing full freedom to 
the ordinary legislator” with respect 
to any such possible developments. 
Rehearsing the fact that “one of the 
critiques most often adduced against 
the representation of professional 
interests is that within such a political 
system each and every citizen is 
obliged to be a part of a professional 
group”, Gruia argues that the 
Romanian constitution in place 
“provides for the representation of 
the professionals, and not of the 
professions organized in corpora-
tions”, thus “without ruling out the 
possibility of organized professional 
groups, it neither makes it a neces-
sary development”42. 

The attitude of caution with 
regard to the degree and complexion 
of the authoritarianism expected to 
get entrenched throughout the 
Romanian social body by virtue of 
the Carolist constitution was certainly 
characteristic to prominent previous 
defenders of social reforms with a 
liberal cast from the 1920’s and the 
early 1930’s, now converted to the 
new wisdom apparently taking hold 
of the entire world, like D. R. 
Ioanițescu or Marco I. Barasch43. It 
might be argued, however, that the 
contributor to the debate which went 
farthest in denying any implications 
of a totalitarian corporatist nature to 
the Carolist constitution was the 
young jurist Tudor Drăganu. 
Developing his reflections on the 
corporatist credentials of the regime 
in conjunction with a more general 
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characterization of its foundational 
document as inconsistently authori-
tarian44, he claims that the same 
arrangement only created the precon-
ditions for the elaboration of “mo-
derate professional representation”, 
alongside the traditional parliamen-
tary representation of the electorate. 
This comes from the fact that “there 
is no intention proven by the 
constitution to give political suffrage 
to professional groups enjoying 
continuous existence, but only to 
temporarily distribute the electors 
between the three professional cate-
gories, for the time of the elec-
tions”45, while also restating the prin-
ciple of the freedom of association46.   

The opposite attitude expressed in 
the discussion is best represented by 
a 1939 unsigned article in the journal 
Parlamentul românesc, itself dis-
playing a sustained concern for the 
matter47. An international survey 
allows the author to state that “from 
the point of view of the juridical form 
taken by the professional bodies, 
there can be identified two systems”, 
namely “the one which imparts to 
[them] the character of moral persons 
pertaining to the sphere of public 
law”, respectively the one which 
“maintains these bodies as organs 
with a particular character”. It is then 
underscored that “according to our 
constitution, […] the professions are 
given decisive attributions with 
respect to the election of the 
deputies”, in so far as “their role is 
not confined to the mere nomination 
of the candidates, being instead 
extended to the actual election of the 

latter”. When taking in view that 
“Italy has maintained the institution 
of universal suffrage, while our new 
constitution has abolished it, repla-
cing it with professional suffrage”, it 
can only be concluded that the 
Romanian parliament “has a cha-
racter of professional representation 
more clearly displayed than the 
parliaments of the most corporatist of 
all countries”, and accordingly the 
professions here “cannot be allowed 
to get organized freely”. On the con-
trary, it is said, “the only form that 
our professional organizations can be 
allowed to take is that of organs with 
a public character, issuing from the 
mandatory association of all the 
professionals”. It is to be decried that 
the 1939 legislative project “does not 
take into account all these con-
clusions which derive in a logical 
manner from the letter and the spirit 
of the constitution”48. 

It is this reading of the corporatist 
constitution that was retained by I. D. 
Enescu, the most laborious of the 
people working throughout the years 
of the right-wing dictatorships for 
fulfilling the promises of 1938. In a 
project for the organization of the 
professions that he delivers shortly 
after the installation of the Carolist 
regime, he treats “social activities” as 
divided among three “categories of 
functions”: those of “production” 
(comprising the spheres of agricul-
ture, industry and trades), respec-
tively those of “repartition” (com-
merce, communication, exchange 
and circulation) and of “discipline” 
(intellectual activities and public 
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administration). He then offers “a 
plan for the organization of social 
functions”, meant to “make consti-
tutional provisions operative” and 
providing for the structuring of pro-
fessional bodies with a “mandatory 
character” able to incorporate ap-
propriately the functions of the social 
body49. The vision is then restated by 
the same ideologist in projects 
delivered successively in 1942 and 
1944, under the aegis of the Ministry 
of Labor, the first time as a member 
of the technocratic team entrusted 
with the task and the second time as 
the head of the specialized com-
mission, in his capacity as underse-
cretary of state within the ministerial 
department. Besides incorporating 
the tenets of the anti-Semitic legisla-
tion adopted meanwhile ‒ and resting 
on the law for the Romanianization 
of labor of November 1940 (with 
exclusionary provisions regarding the 
Jews), together with the one for the 
organization of national labor of May 
1941 (connecting citizenship benefits 
with the duty to work) ‒, the new 
instalments of the corporatist vision 
advanced under Antonescu dropped 
out all attempts at striking a middle 
ground between the full-blown 
fascist organization of labor set 
within the Italian paradigm and the 
lingering liberal view. The system of 
professional chambers maintained by 
the law of 1938 and by the project of 
1939 alongside the one of corporative 
bodies is abolished, with the cham-
bers reconfigured as the highest 
ranking structures at the county level 
within each of the five professional 

branches of agriculture, industry, 
commerce, trades and intellectual 
occupations, themselves integrated 
into the nation-wide corporations of 
the respective branches. Both the re-
gional chambers and the corporations 
are defined as “legal persons per-
taining to the sphere of public law”50. 
The commissions were operating, 
otherwise, in a space cleared for ex-
perimentations, due to the closure of 
the Carolist guilds by a decree of 
December 1940. 

   
The question of syndical 
autonomy and the drive to the 
Left 
 
One can most appropriately 

discern the contours of the evolving 
Romanian socialist and communist 
theory with regard to the politics of 
labor by focusing again upon the two 
problems whose treatment from a 
liberal standpoint was taken above as 
accounting in the main for the way 
this last view on the matter got 
adopted and entrenched in the 
national space: that of the mediating 
intervention of the state in the 
relations between employers and 
employees and that of the legal status 
and social function of the syndical 
organizations. A vacillating attitude 
of the Left on both questions can be 
easily disclosed, and we can identify 
the twists and turns of the approach 
to the issue of syndicalism as 
constituting the central thread of the 
development of socialism in the 
context. It emerges, moreover, that 
the predicament of deciding on the 
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choice of syndical autonomy versus 
politicization performed, within the 
left-wing camp, much the same role 
as the debate over the private versus 
public legal character of the corpo-
ratist structures within the area of the 
Right. For sure, the baseline of the 
analysis must be an emphasis upon 
the Marxist principled denial of the 
capacity and vocation of the state to 
act consistently as a neutral arbiter of 
the relations between classes and of 
the government-run policies to 
constitute a possible instrument of 
income redistribution across the 
social body, as this view was spelled 
out at the turn of the XIXth to the 
XXth century by opposition to the 
growing liberal welfarist movement 
set on the path of evolution leading to 
Keynesian economics. Inescapably 
captive to the interests of the do-
minant classes and unable to get 
disentangled from the web of power 
relations shaped within society, the 
state could not be relied upon by the 
socialist parties and movements as a 
mediator, except in very special 
circumstances51.  

Instances of this wisdom can be 
discovered in the Romanian record. 
A telling case in point is the short-
term engagement of the journal 
Socialismul with the new challenge 
raised by the articulation underway 
of the Geneva-based system of social 
protection run by the International 
Labor Organization. Operating as 
such during the interlude of radi-
calization induced by the Russian 
revolution, on the way to the aborted 
Romanian general strike of October 

1920 that was to produce a temporary 
disarray of local socialism and before 
being taken over by the communist 
branch issuing from the same pro-
cesses, in May 1921, the periodical 
meditated over the problem of the 
international labor legislation by 
asserting that “once this kind of 
legislation will be disseminated inter-
nationally, it will become impossible 
to bring changes to it as a result of 
any success scored by a national 
worker movement”, to the extent that 
the eventual “victorious French 
proletariat, able to obtain better 
conditions for itself from the part of 
the French capitalists, would be faced 
with the power of the British or 
American capitalists” coming to the 
help of their French counterparts52. In 
the same fashion, the notion of 
“social care” ‒ recently inscribed in 
the very title of the newly founded 
Romanian ministry entrusted with the 
administration of labor issues ‒ is 
characterized here as “unfortunately 
anachronistic and self-contradictory, 
no matter the beauty of the words 
employed”, due to the fact that “the 
acts of care have never been able to 
satisfy a working class eager to 
struggle for its emancipation”53. One 
can compare such statements, how-
ever, with the one advanced by 
Cristian Racovski in 1906, when 
bestowing a positive evaluation upon 
the fact that “we witness the emer-
gence of a new type of right from 
within the bourgeois right, namely 
the labor right”54, or with the thesis 
put forward later by the same so-
cialist politician as part of a general 
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assessment of the 1912 law of 
professions and of social insurance, 
and consisting in the demand for the 
working class to accept as a positive 
development the system of 
insurances established by the legal 
document, while at the same time 
rejecting the corporatist solution 
given by the law to the question of 
the professions55. When set on the 
course of the 1927 reunification on a 
social-democratic and anti-commu-
nist basis, the socialist movement 
would indulge in self-criticism, 
decrying its refusal to send its own 
delegates ‒ alongside those of the 
government and of the employers ‒ 
to the sessions of the International 
Labor Conference which had taken 
place over the first years after the 
dismemberment of 192156. Still later, 
following the establishment of the 
Carolist dictatorship and the inaugu-
ration of its policies with a corpo-
ratist cast, the same movement would 
adopt the stance of making a virtue 
out of necessity, accepting to colla-
borate with the authoritarian govern-
ment and to use the channels of the 
new guilds as venues of syndical 
activity supposedly able to differ 
very little in these conditions from 
the previous activities of the sort57. 

Resting on the idea of the neces-
sary adjustments of Marxist sociolo-
gy and political theory in accordance 
with the conditions of backwardness 
‒ most memorably articulated here 
by Constantin Dobrogeanu - Gherea 
‒ , the overall vision of Romanian 
socialism involved a sustained plea-
ding for the genuine propagation of 

the patterns of liberal capitalism in 
the context against the survivals of 
feudalism and traditionalism and as a 
precondition for any future meaning-
ful strategy preparing the transition to 
the socialist stage of social evolution. 
This philosophy also constituted the 
foundation of the first elaborated 
stance taken by the same ideological 
and political group to the problem of 
syndicalism, by confrontation with 
the corporatist arrangements of 1902-
1912. Commenting upon the two 
regulations in 1913, Racovski remin-
ded his audience that “when proclai-
ming individual freedom, the French 
Revolution of 1789 ruled out the 
corporations, taken to contradict 
individual freedom”, further arguing 
that “if the authorities cannot prevent 
someone to take part in an asso-
ciation functioning according to the 
laws, they also cannot oblige some-
one to take part in an association 
against his convictions and interests” 
and concluding that the laws of the 
professions must be considered 
“unconstitutional, due to the fact that 
they oblige the laborers to become 
parts of corporations, whether they 
intend to do so or not”58. The contra-
dictory nature of the two attempts at 
making bygone institutions accept-
able within the horizon of the modern 
world is to be partly blamed on the 
character of local liberalism, unable 
to stay true to its credentials, some-
thing that makes Racovski to say that 
“Romanian liberalism has nothing to 
do with its western counterpart and 
especially with its classical English 
embodiment”59. Hence the distorting 
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laws are traceable to the prevalence 
of a “bureaucratic, centralist and 
Byzantine” spirit that pervades all 
spheres of society60. 

The above-mentioned resilience 
of the old-style and half-refashioned 
structures of the corporatist variety 
into the interwar period was 
accompanied by the survival of this 
kind of socialist advocacy, that we 
can discover restated in 1931, in the 
frame of a syndical congress and by 
reference to the fact that “the guilds 
and corporations ruled out on paper 
by the law of professional syndica-
tes” had proven able to circumvent 
the new policies of the liberal stripe, 
under the benevolent eye of the 
Ministry of Labor itself. As such, it is 
said, “we are faced with a process of 
consolidation of these medieval 
institutions, which have recently got 
united [...] in a general confede-
ration”. The confederative body here 
indicated is the one issuing the pe-
riodical Gazeta meseriilor, encounte-
red above when covering the grass-
roots articulation of the new kind of 
corporatist ideas and politics, and the 
blame coming from the socialist 
corner against the inability of 
Romanian liberalism to pursue con-
sistently a path of policies in accor-
dance with its avowed principles 
stays in continuity to the older 
complaints of Racovski, when it is 
further noticed that “the Ministry of 
Labor, obliged by the law of profes-
sional syndicates to take measures 
meant to uproot the guilds and 
corporations, has done nothing of the 
kind for 10 years, but on the contrary 

has tried to consolidate their posi-
tion”62. 

When navigating together with 
liberalism in the same anti-corporatist 
boat and claiming to serve better the 
tenets of generic liberalism than the 
local embodiment of the latter, 
Romanian socialism did not identify 
entirely, however, with the liberal 
theory of syndicalism. Its support of 
syndical freedom against the guild 
limitations of the right of free asso-
ciation is meant only as a temporary 
solution in the conditions defined by 
strong traditionalist survivals. Over 
the long run, this thesis has to be 
subordinated to that of the closest 
possible collaboration between so-
cialist politics and syndical economic 
demands, ultimately having to yield 
into the abolition of capitalism. It is 
the question of the exact terms of this 
collaboration that stood as the major 
source of disagreements within the 
socialist camp. Reverting to the 
discourse of Racovski before the 
First World War, we can notice how 
he departs from the liberal view by 
conceiving of syndicalism as a 
vehicle for the emancipation of the 
employee category alone, instead of a 
devise applicable to all occupational 
groups, thus asserting, in 1907, that 
“the syndicate is the free association 
of the workers”, for that matter 
comprising only members of the 
worker constituencies63. His opinion 
on the relation between the syndi-
cates and the socialist trend is clearly 
stated one year beforehand, when he 
says that “the socialist movement is 
the most accomplished form of 
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syndical movement”, that “political 
struggle is a continuation of the syn-
dical struggle” and that “the exis-
tence of the syndicate is justified only 
in conjunction with socialism”64.  

The ideas in question are then laid 
down again with the occasion 
provided by the 5th congress of the 
syndicates revolving within the orbit 
of socialism, held in 1914. Racovski 
says here that “there can only be one 
single movement” to speak of, na-
mely “the worker socialist move-
ment”. Hence “it is unacceptable to 
attempt the creation of two different 
kinds of socialism, on account of the 
notion that some people are socialists 
and others are mere syndicalists”. 
This is because “there is only one 
idea which can guide the worker 
movement, namely the socialist 
idea”, and “accordingly within the 
syndicate there is only one kind of 
politics which can be practiced, 
namely socialist politics”65. The 
thesis of de-politicization and of the 
autonomy of syndicalism in relation 
to socialist politics was also voiced 
within the premises of the same 
manifestation. This one said that 
“when considered from an economic 
point of view, syndical organizations 
are purely professional”. As such, 
“they have to be concerned with 
purely material issues, having there-
fore to be neutral in all respects. 
Within them, one does not have to be 
concerned with the nationality of the 
members, with their religious or 
political views”. The attitude of 
taking politicization for granted is 
denounced as a major shortcoming of 

the movement, with the statement 
that “up until now, either uncon-
sciously, or from other reasons, syn-
dical organizations have functioned 
as venues for socialist propaganda”, 
while at the same time “failing to 
stay as venues of proper syndicalist 
education”, and “it is due to this that 
we are lacking of both powerful 
syndicates and a [genuine] political 
party”. A conclusion is then drawn to 
the extent that “any member is free to 
make socialist propaganda, but not 
within the syndicate”66. 

Coming back now to the period of 
the drive to radicalization predating 
the communist split of 1921, we can 
pick up a characteristic reassertion of 
the thesis of necessary and unavoi-
dable politicization from the pe-
riodical Calendarul muncii, where 
the explosive situation is taken to be 
characterized by the fact that “the 
link between the syndicalist move-
ment and the socialist party has 
recently been strengthened, with 
these organizations coming to be 
seen as a constituting a whole, 
pertaining to the overall struggle of 
the working class”. The “autonomist” 
currents are pronounced dead, 
together with the anarchic ones of 
“revolutionary syndicalism”67. This 
was not to last for long, however. In 
1922, a syndical congress of Sibiu 
issues a penetrating pleading for de-
politicization, in the conditions defi-
ned by the political fragmentation of 
the Left and hence of the impos-
sibility to have a solid connection 
forged between syndicalism and 
socialism broadly understood. As 
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recorded in the journal Viața 
sindicală, the declaration adopted by 
the congress states that “having an 
eminently economic character, the 
syndical movement has to comprise 
all the laboring and exploited people 
of the country, [...] irrespective of the 
political conceptions”68. In the past, it 
is acknowledged, “the subordination 
of the syndical movement to socialist 
politics has kept the largest part of 
the proletariat out of the syndicates”, 
the same situation having to be 
blamed for the fact that “any action 
meant to obtain purely economic 
reforms was depicted by our enemies 
as hiding political goals”69. While it 
is reminded that “both the law of 
professional associations and the law 
for the regulation of labor conflicts 
prevent the syndicates from getting 
involved in party politics”, a stricture 
is added to the extent that “not this is 
the reason for which we adopt the 
stance of autonomy”. Instead, it is 
underscored again that the very 
“interests of the working class, 
together with the lessons deriving 
from the mistakes of the past stay 
behind our decision”70. 

The long-term dilemma would be 
precipitately solved over the brief 
period of the communist takeover, 
when it is stated that “in a capitalist 
state the syndicates cannot abstain 
from an open involvement in poli-
tics”71. Otherwise, the clarification 
goes on, “under the regime of the 
apolitical syndicate”, the organiza-
tions of the sort “would be easily 
pervaded by [...] supporters of the 
bourgeois parties”, with the result of 

“being turned into mere instruments 
of the employers”72. A more elabo-
rated assertion of the same vision 
makes clear that the notion of 
syndical autonomy is necessarily 
superseded by that of the inescapable 
identity between the higher meanings 
of syndical activity and the historical 
mission of the worker political 
parties. By virtue of this, in spite of 
the fact that “the syndicates enjoy 
autonomy when considered from 
both the organizational and the 
political standpoints”, they can only 
be “sustained by the class ideology of 
the proletariat”. It follows that “the 
efforts deployed by the reactionary 
forces of all ages to prevent the 
political struggle of the syndicates 
[...] have always had the objective of 
isolating [them] from the worker 
party and to keep them under the 
influence of reaction”. Accordingly, 
“the syndicates cannot have an 
ideology of their own, they can only 
adopt the ideology of the working 
class”73. Another contributor to the 
same advocacy says that “one cannot 
separate the economic objectives of 
the syndicates from their political 
objectives, in so far as they can only 
have the same content and are 
connected by unbreakable links”74. 
The function of the syndicate under 
the communist regimes is in its turn 
delineated by opposition to the 
predicament that the same institution 
must face under the capitalist order. 
Here, “the state gives representation 
to the interests of the masses”, and 
hence “the syndicates give support to 
all the measures of the respective 
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governments and fight, together with 
the entire people, for the strict appli-
cation of the laws which are voted”. 
In a nutshell, “they unconditionally 
support state organs, collaborating 
with them and playing an active role 
within them”75. It is in line with this 

doctrine that the constitution of 1948 
and the labor code of 1950 would 
transform the syndicates into virtual 
state organs by way of their near-
absorption into the politics of the 
party. 
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Interpretarea fascismului  
la Antonio Gramsci și Palmiro Togliatti 

 
[The interpretation of fascism in Antonio Gramsci  

and Palmiro Togliatti] 
 

Mihaela CIOBANU și Guido LIGUORI  
 

Abstract: The present article examines the analysis that Gramsci and Togliatti 
develop in their interpretation of fascism, with the aim of comprehending the 
peculiar characteristics of fascism in depth. The article examines Gramsci’s 
entire political and intellectual journey, focusing on the analysis of fascism 
developed from the 1920s until his imprisonment and delivered in the Prison 
Notebooks of the 1930s. For Gramsci, the phenomenon of fascism is part of the 
peculiarity of Italian history. As early as 1921 he stated that ‘against the 
advance of the working class there will be a coalition of all reactionary elements 
from fascists to popular to socialists’. Togliatti was among the few, along with 
Gramsci, who understood that fascism was not simply an empty appearance a 
«fog that melts in the first-morning sun» as Croce stated, but had a social and 
economic basis of its own, and would not easily be defeated. Togliatti noted that, 
unlike the old reactionary movements that appealed to the privileged few, 
fascism actually appealed to the masses and could therefore be called a «mass 
reactionary movement». 
 
Keywords: Gramsci, Togliatti, Fascism, Communism, Passive Revolution. 
 
Nașterea fascismului și primele 
interpretări  
 
În 1919, când mișcarea Fasci 

Italiani di Combattimento a fost fon-
dată de Mussolini în Piazza San 
Sepolcro din Milano, Antonio 
Gramsci era un tânăr lider al aripii de 
stânga a Partidului Socialist Italian 
din Torino iar în perioada „bienalei 
roșii” 1919-1920 se va dovedi a fi 
unul dintre cei mai interesanți teore-
ticieni europeni ai „democrației 

Consiliilor”, care va fi experimentată 
în fabricile din Torino, sub conduce-
rea sa, ca un exemplu original de 
„traducere”1 a Sovietelor rusești2.  

De asemenea, Gramsci a privit cu 
atenție și interes Internaționala 
Comunistă (Comintern), înființată la 
Moscova în martie 1919. În 1921 a 
fost unul dintre fondatorii Partidului 
Comunist din Italia, care s-a scindat 
din Partidul Socialist tocmai pentru a 
se alătura celei de-a Treia 
Internaționale, așa cum a fost numită 
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apoi. Atunci când, începând din 
1920, și apoi cu atât mai mult în 
1921-1922, fascismul a devenit un 
fenomen de importanță internațională 
– declanșând în Italia (cu protecția și 
ajutorul poliției și al armatei) un răz-
boi civil împotriva muncitorilor și a 
asociațiilor lor mutuale, cooperatiste, 
sindicale și politice, război care, în 
octombrie 1922, avea să îl aducă pe 
Mussolini la șefia guvernului la cere-
rea regelui Victor Emmanuel al III-
lea – este evident că activiștii comu-
niști italieni aveau să devină printre 
cei mai ascultați interpreți ai fascis-
mului pe plan internațional în cadrul 
Cominternului.  

Cu toate acestea, încă din primele 
momente, interpretările fascismului 
nu au fost unanime în înteriorul par-
tidului comunist italian (și nici în cel 
internațional). Adevăratul „lider” al 
Partidului Comunist în primii ani, 
Amadeo Bordiga, de exemplu, nu a 
identificat nicio diferență fundamen-
tală între fascism și alte forme de 
guvernare burgheză, și a susținut 
această poziție chiar și în Comintern: 
la cel de-al IV-lea Congres al 
Internaționalei Comuniste, la 16 no-
iembrie 1922, a prezentat un raport 
specific pe această temă3, care se 
diferenția deja atunci de analizele lui 
Lenin – care avusese o conversație 
confidențială cu Gramsci4 cu câteva 
zile înainte de „Marșul asupra 
Romei” și de Raportul Bordiga, con-
versație în care s-a discutat despre 
fascism și despre particularitățile so-
ciale și politice ale situației italiene. 

Bordiga – pe baza interpretării 
sale mioape și extrem de sectare, care 

a fost una dintre cauzele divergențe-
lor cu Internaționala care avea să-l 
aducă pe Gramsci în funcția de se-
cretar al PCd’I în 1924 – i-a împiedi-
cat chiar și pe comuniști să se alăture 
la Arditi del Popolo, o mișcare uni-
tară de antifasciști din diferite partide 
care a încercat să oprească fascismul 
cu propriile arme, adică prin violența 
armată, și care a obținut și succese 
importante, pentru ca în final să fie 
învinsă datorită intervenției armatei 
alături de fasciști5.  

Dacă Bordiga avea această vizi-
une sectară asupra fenomenului fas-
cist, nu este cu siguranță o coinci-
dență faptul că interpretări complet 
diferite au venit în acei ani și în anii 
următori din partea exponenților gru-
pului „Ordine Nuovo”, care la Torino 
avea în Gramsci personalitatea cea 
mai proeminentă. Dacă, după cum 
vom vedea, primele analize timpurii 
ale fenomenului fascist trebuie atri-
buite lui Gramsci, marele cercetător 
al fascismului și al lui Mussolini, 
Renzo De Felice, recunoaște pe bună 
dreptate contribuțiile importante pe 
această temă – în diferite perioade – 
ale altor „ordinovisti” apropiați în 
diferite moduri de Gramsci, de la 
Angelo Tasca la Palmiro Togliatti și 
Ignazio Silone6. 

 
Analizele lui Gramsci înaintea 
arestării sale 
 
Gramsci observă și examinează 

simultan desfășurarea evenimentelor, 
apariția și afirmarea fenomenului 
fascist, despre care a scris în 
L’Ordine Nuovo (mai întâi săptămâ-
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nalul Partidului Socialist, apoi cotidi-
anul Partidului Comunist). Evident, 
acest lucru l-a condus și la previziuni 
eronate, dar, în ansamblu, analiza pe 
care a făcut-o este plină de observații 
care îl ajută pe istoric să înțeleagă 
nașterea mișcării fasciste, schimbările 
sale și motivele succesului său. Știm 
că intervențiile lui Gramsci nu au fost 
doar analitice, nu au fost analizele 
unui „erudit” tout court, ci au avut 
loc în climatul dramatic și în poziția 
celor care au vrut să încerce să lupte 
împotriva fascismului și l-au com-
bătut, cu riscul vieții lor.  

Gramsci se interesează de fascism 
încă de la prima sa manifestare. Deja 
din aprilie 1920, în documentul poli-
tic redactat pentru Secția socialistă 
din Torino și apărut în „L’Ordine 
Nuovo” sub titlul Per un rinnova-
mento del partito socialista (docu-
ment apreciat explicit de Lenin la 
Congresul al II-lea al Internaționalei 
din vara anului 1920), revoluționarul 
sard avea să scrie:  

 
„Faza actuală a luptei de clasă din 
Italia este faza care precede: fie cuce-
rirea puterii politice de către proleta-
riatul revoluționar pentru trecerea la 
noi moduri de producție și de distri-
buție care să permită reluarea pro-
ductivității, fie o reacție extraordinară 
din partea clasei proprietarilor și a 
castei guvernamentale. Nu se va ne-
glija nici o violență pentru a subjuga 
proletariatul industrial și agricol la 
muncă servilă: se va încerca să se 
destrame inexorabil organismele de 
luptă politică ale clasei muncitoare 
(Partidul Socialist) și de a încorpora 
organismele de rezistență economică 

(sindicatele și cooperativele) în an-
grenajul statului burghez”7. 

 
Este vorba de o afirmație care fra-

pează astăzi prin precizia predicției 
sale: înfrângerea mișcării socialiste în 
„bienala roșie” din 1919-1920 a în-
semnat exact ascensiunea în prim-
plan a squadrismului fascist, care, 
după o fază foarte inițială în care s-a 
autoproclamat „revoluționar” și anti-
burghez (așa-numitul „fascism de la 
San Sepolcro” sau „sansepolcrista”), 
a acceptat ajutorul financiar copios al 
marilor proprietari funciari și apoi al 
industriașilor, devenind instrumentul 
lor docil, pentru a reprima mai întâi 
mișcarea țărănească din Emilia-
Romagna și Toscana și apoi din în-
treaga Italie.  

În această fază, Gramsci a moni-
torizat fascismul, l-a analizat, i-a ur-
mărit cursul, chiar dacă acesta nu a 
fost rectiliniu, formulând definiții 
care au rămas în istorie. El a pornit – 
trebuie precizat – de la o analiză pu-
ternic critică chiar și față de demo-
crația italiană a vremii, dominată de 
Giolitti și de alți exponenți liberali 
incapabili să înțeleagă noile feno-
mene ale societății de masă. La urma 
urmei, acestea erau judecăți nu foarte 
îndepărtate de cele ale lui Gaetano 
Mosca și Vilfredo Pareto, ale căror 
scrieri Gramsci era cu adevărat un 
cititor atent.  

De altfel, inițial, în 1921, când fe-
nomenul fascist nu era încă pe deplin 
dezvoltat, Giolitti însuși și Mussolini 
au ajuns la un acord datorită căruia 
fasciștii au fost incluși în Blocurile 
Naționale, o agregare electorală con-
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dusă de Giolitti la alegerile politice 
din 1921. Doar datorită acestei stra-
tageme, fasciștii și Mussolini însuși 
au reușit să intre pentru prima dată în 
Parlament, în timp ce în 1919 se pre-
zentaseră în mod independent și eșu-
aseră în această încercare, obținând 
foarte puține voturi. Gramsci este 
deosebit de atent să sesizeze noutatea 
fenomenului fascist. 

În primul rând, el trasează o ana-
liză în termeni de clasă, conform 
principiilor marxismului, fără a ceda 
însă în fața punctului de vedere eco-
nomicist și determinist al lui Bordiga, 
pentru care – potrivit lui Hegel – 
„toate vacile erau negre”. Gramsci 
încearcă să vadă realitatea și specifi-
citatea fiecărui fenomen. Iar acest 
lucru îi permite să extragă particu-
laritățile fascismului. 

La începutul anului 1921, 
Gramsci vorbea despre fasciști ca 
despre „poporul maimuțelor”, făcând 
aluzie la o nuvelă a unui autor englez 
pe care îl iubea, Rudyard Kipling, 
autorul operei „Cartea junglei”, apă-
rut în 1894. Prin termenul „poporul 
maimuțelor”8, Gramsci indică rolul 
„micii burghezii urbane”, al cărei 
„proces de dezintegrare” începuse 
deja – spune el – „în ultimul deceniu 
al secolului trecut”, din care mica 
burghezie și-a pierdut treptat „orice 
importanță și a căzut din orice funcție 
vitală în domeniul producției, odată 
cu dezvoltarea marii industrii și a 
capitalului financiar”9: încercând cu 
disperare să își recâștige fostele pozi-
ții prestigioase, în cele din urmă, 
„copiază clasa muncitoare, iese în 
stradă”10, se luptă chiar și cu arme, se 
autointitulează revoluționară. 

Aparența revoluționară a fascis-
mului, frazeologia sa anti-burgheză, 
ideile inițial socialiste ale lui 
Mussolini sau ideile soreliene și sin-
dicalist-revoluționare ale altor fasciști 
de la „San Sepocro” sunt astfel ra-
portate la o cauzalitate socială și isto-
rică, la dificultățile unei clase care își 
vedea privilegiile amenințate în fața 
avansării maselor muncitorești. De-
mobilizarea ofițerilor din armată 
după Primul Război Mondial va avea 
un impact semnificativ în acest con-
text: acești foști militari vor fi cei 
care vor mări numărul trupelor fas-
cismului, care vor constitui trupele 
fasciste pregătite pentru orice fel de 
violență, cu care acești soldați erau 
obișnuiți după ani de război în tran-
șee. Ei vor constitui trupele pregătite 
să fie angajate și bine plătite de către 
întreprinzători pentru ceea ce 
Gramsci numește pe bună dreptate 
„apărarea directă a proprietății in-
dustriale și agricole de atacurile cla-
sei revoluționare a muncitorilor și a 
țăranilor săraci”11. Gramsci va reveni 
din nou asupra acestei chestiuni în 
1922, în „Le origini del gabinetto 
Mussolini”, apărut în La 
Correspondance Internationale, un 
organ al Cominternului, scriind: 

În iulie [1920], Ministerul de răz-
boi, cu Bonomi în frunte, a început 
demobilizarea a circa 60 000 de ofi-
țeri în felul următor: ofițerii demobi-
lizați și-au păstrat patru cincimi din 
solda lor; în cea mai mare parte, au 
fost trimiși în cele mai importante 
centre politice, cu obligația de a 
adera la „Fasci di combattimento”12. 
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Prin urmare, Gramsci este foarte 
conștient de modul în care instituțiile 
„liberale” ajută masiv la instaurarea 
celui mai violent fascism. Deja în 
curs de desfășurare a fascimului, 
Gramsci afirma foarte incisiv, la 11 
iunie 1921: 

 
„Fasciștii au putut să-și desfășoare 
activitatea doar pentru că zeci de mii 
de funcționari ai Statului, în special 
din corpul de securitate publică 
(chesturi, gărzi regale, carabinieri) și 
al magistraturii, au devenit complicii 
lor morali și materiali [...] Fasciștii 
posedă, împrăștiate în toată țara, de-
pozite de arme și muniții în cantități 
atât de mari încât sunt cel puțin sufi-
ciente pentru a constitui o armată de o 
jumătate de milion de oameni [...] au 
organizat un sistem ierarhic de tip 
militar care își găsește încoronarea 
naturală și organică în statul major”13. 

 
Scopul imediat al organizației 

parastatale a fascismului, înarmată și 
nepedepsită, îi este clar lui Gramsci 
încă de la început: „posesia guver-
nului politic” de către mișcarea lui 
Mussolini. Este un „subversivism 
reacționar”, folosind frazeologia 
„blanquismului”, „teoria socială a 
loviturii de stat” a lui Auguste 
Blanqui. Dar Mussolini, notează 
Gramsci, nu înțelesese decât cea mai 
superficială parte a acestei teorii po-
litice14.  

Gramsci încearcă să înțeleagă di-
feritele motivații care duc la creșterea 
fenomenului. Printre acestea, pe 
lângă sentimentul de frustrare al mi-
cii burghezii și intervenția activă a 
instituțiilor de stat și guvernamentale, 

există o nevoie imediată de clasă, 
aceea de a apăra marile proprietăți 
agrare și industriale. Ascensiunea 
escadrismului se datorează „nevoii 
agrarienilor de a forma o gardă 
albă”15, sau mai bine zis propria lor 
trupă antisocialistă, definită ca „albă” 
după terminologia folosită în Rusia în 
timpul războiului civil. 

Este extrem de interesantă analiza 
diferențiată a lui Gramsci asupra ce-
lor „două fascisme”, fascismul agrar 
și fascismul urban, al căror contrast 
explodează cu ocazia „pactului de 
pacificare” pe care Mussolini – îm-
pins de guvernul de atunci – l-a sem-
nat cu socialiștii în vara anului 1921. 
În timp ce fascismul urban și 
Mussolini însuși sunt înclinați să se 
„instituționalizeze”, să revină în rân-
durile democrației parlamentare libe-
rale, fascismul agrar, al mediului ru-
ral, este mult mai feroce. Frica dez-
voltată de clasa funciară o determină 
acum pe aceasta să se folosească de 
fasciști în acțiuni de devastare și cru-
zime fără precedent. Marii latifundi-
ari și liderii fasciști manevrați de 
aceștia (atunci când nu este vorba 
nici măcar de copiii și rudele lor) pun 
sub semnul întrebării propria condu-
cere a lui Mussolini. Atât de mult 
încât acesta din urmă a dat înapoi în 
grabă, a renunțat la pactul de pace cu 
socialiștii și a devenit din nou liderul 
incontestabil al fascismului. Nu este 
o coincidență faptul că Emilio 
Gentile, un important cercetător al 
fascismului, a subliniat în repetate 
rânduri că fascismul nu poate fi redus 
doar la Mussolini16. 
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În acest articol despre „cele două 
fascisme”, Gramsci greșește în prezi-
cerea sa că „fascismul va ieși din 
criză prin scindare”17. Dar constata-
rea exactă rămâne aceea că „fascis-
mul, adevăratul fascism”, este cel 
cunoscut de „țăranii și [...] muncitorii 
din Emilia, Veneto și Toscana”, cel 
mai violent și destinat să continue cu 
orice preț, „chiar și schimbându-și 
poate numele”18 (dar astăzi știm că 
nu va fi nevoie...). 

În momentul în care are loc „Mar-
șul asupra Romei” (28-30 octombrie 
1922), Gramsci și-a dezvoltat deja 
propria idee despre fascism, deși este 
o idee în formă provizorie, care evo-
luează pe măsură ce evoluează situa-
ția. Cucerirea puterii guvernamentale 
de către escadriști l-a surprins la 
Moscova, unde se transferase pentru 
a-și reprezenta partidul în cadrul 
Internaționalei Comuniste. A scris 
despre aceasta în „Pravda”, organul 
partidului bolșevic, la 7 noiembrie 
1922, cu ocazia solemnă a celei de-a 
cincea aniversări a Revoluției din 
Octombrie. 

Spre deosebire de subestimarea 
bordighiană a „Marșului asupra 
Romei”, precum și a fascismului, 
Gramsci scrie că „în Italia se des-
chide o nouă perioadă istorică”, mar-
cată de cucerirea puterii de către 
„straturile agricole mijlocii și mari, 
conduse ideologic de mica burghezie 
urbană”. Această victorie a agrarilor 
va da însă naștere, pentru Gramsci, la 
„o perioadă imediată de lupte vio-
lente”, deoarece este de așteptat ca 
burghezia industrială să nu fie dis-
pusă să accepte această schimbare de 

putere și nici să se lase condusă de un 
aventurier cu profil insignifiant, așa 
cum este considerat aici Mussolini19. 
Un pas înainte în această analiză 
gramsciană a fascismului va fi făcut 
în Tezele de la Lyon din 1926, un 
document scris împreună de Gramsci 
și Togliatti. În el se afirmă că fascis-
mul urmărește „realizarea unei unități 
organice a tuturor forțelor burgheziei 
într-un singur corp politic, sub con-
trolul unei singure unități centrale 
care să conducă împreună partidul, 
guvernul și statul”20 . 

Prin urmare, fascismul a reușit să 
dea burgheziei italiene o unitate poli-
tică pe care nu o avusese niciodată 
înainte. În acest lucru se află, potrivit 
lui Gramsci, motivul profund al suc-
cesului său. 

 
Analiza fascismului în Caietele 
din închisoare 
 
În Caietele din închisoare, scrise 

după arestul suferit în 1926, mai 
exact între 1929 și 1935, fascismul – 
în ciuda precauțiilor datorate cenzurii 
(toate scrierile lui Gramsci au fost 
citite sau au putut fi văzute de auto-
ritățile fasciste) – este analizat de 
Gramsci în moduri foarte diferite. Un 
alt motiv pentru analiza fascismului 
de către Gramsci este că, ajuns la 
putere, și-a arătat o altă față, nu doar 
cea a violenței anti-popolare. Fascis-
mul a încercat să construiască un 
„Stat nou”21, adică un răspuns la sta-
tul sovietic, care i-a copiat unele din-
tre pietrele de temelie: un nou Stat 
care regăsea interesul lui Gramsci 
mai ales pe un punct, tentativa de a 
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crea o „reprezentare” a societății care 
să nu mai fie liberal-parlamentară, ci 
să țină cont de funcția economică a 
claselor sociale (ceea ce pentru fas-
cism era „corporatismul”22 curent care 
în cele din urmă nu s-a impus, dar a 
fost foarte important până la începutul 
anilor 1930). Corporatismul a fost, de 
asemenea, și o încercare de a ține cont 
de componenta „sindicalistă” a fascis-
mului, care cerea o mai mare protecție 
a clasei muncitoare, împotriva puterii 
marii industrii. 

Pentru toate aceste motive, 
Gramsci a aplicat fascismului și una 
dintre importantele sale categorii is-
torico-politice, cea a „revoluției pa-
sive”: o schimbare de sus, condusă de 
clasele conducătoare pentru a elimina 
orice potențial revoluționar al clase-
lor subordonate, o schimbare parțială, 
dar care includea și o încercare de a 
satisface anumite nevoi ale claselor 
populare23. Fascismul este astfel con-
figurat ca o tentativă de a răspunde la 
scară europeană revoluției bolșevice: 
participă la creșterea generală a ro-
lului de comandă al politicii și al 
statului asupra economiei, care are 
loc în Europa în acel moment (în 
comunismul Uniunii Sovietice, în 
social-democrațiile din Europa de 
Nord, în New Deal-ul american, în 
fascisme, în Italia și Germania); în-
cearcă să mențină anumite niveluri 
minime de subzistență pentru clasele 
muncitoare (a se vedea mai târziu 
reflecțiile lui Palmiro Togliatti pe 
această temă); într-un cuvânt, în-
cearcă să raționalizeze economia și să 
răspundă competitivității industriale 
crescânde a modelului fordist ameri-
can.  

În Caietele din închisoare, 
Gramsci realizează și o investigație 
asupra diferitelor matrici ale fascis-
mului, «apropiindu-se de „naționa-
lismul integral” al francezului 
Maurras (Caietele 1, 14 și 18) și de 
„particularismul” italian, adică de 
incapacitatea de a fi „național” 
(Caietele 3, 2,)»24. A urmărit (citind 
numeroase reviste publicate la acea 
vreme în Italia, așa cum îi permiteau 
regulamentele închisorii) diferitele 
curente în care se articula fascismul 
ajuns la putere și și-a forjat instru-
mente conceptuale pentru a citi rea-
litatea care îi era contemporană. În-
chis într-o închisoare fascistă, el a 
putut studia și înțelege evoluția fas-
cismului de la o mișcare subversivă 
la un Stat totalitar. 

Istoricul Enzo Santarelli25 a afir-
mat, în primul rând, că cei „douăzeci 
de ani” fasciști sunt împărțiți în două 
decenii destul de diferite: 1922-1933 
și 1934-1945. Analiza lui Gramsci se 
concentrează, evident, asupra pri-
mului deceniu, în care forța inova-
toare a fascismului este mai mare, 
datorită și prezenței în rândurile sale 
a unor mari intelectuali și birocrați de 
Stat, proveniți adesea din partidul 
naționalist sau, în orice caz, din 
dreapta liberală. Începând din 1933 
(victoria nazismului în Germania) și 
apoi de la sancțiunile aplicate Italiei 
pentru războiul din Etiopia, războiul 
din Spania și legile antievreiești din 
1938, regimul lui Mussolini a fost din 
ce în ce mai mult „hegemonizat” de 
curentele beliciste, imperialiste, ra-
siste, apropiate obiectiv de hitlerism. 
Gramsci a intuit pericolul hitleris-
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mului la putere, observând cum „sub 
dominația aparentă a unui grup inte-
lectual serios” se incuba în Germania 
un „lorianism monstruos”26. Din ca-
uza deteriorării stării sale de sănătate, 
care a dus la moartea sa în 1937, 
Gramsci nu a mai scris nimic în pre-
țioasele sale caiete după 1935 și, prin 
urmare, nu a mai lăsat nicio reflecție 
asupra evoluției fascismului în 
Europa după această dată. 

 
Lecțiile lui Palmiro Togliatti 
despre fascism 
 
Lectura gramsciană a Caietelor 

are o dezvoltare singulară, importan-
tă, în lecțiile pe care Palmiro Togliatti 
le-a ținut la Moscova, în ianuarie-
aprilie 1935, la școala Cominternului 
pentru comuniștii italieni27. 

Lecțiile datează așadar din peri-
oada imediat anterioară celui de-al 
VII-lea Congres al Internaționalei a 
III-a, care a lansat politica Frontului 
Popular. Dar deja victoria nazismului 
(ianuarie 1933) a pus deoparte poli-
tica sectară a social-fascismului și a 
lansat, în primul rând în Franța, o 
nouă politică de alianță între forțele 
de stânga. Togliatti – care acceptase 
cu greu virajul stalinist din 1928 
(„socialfascism”) și fusese marginali-
zat în Comintern – a fost rechemat 
pentru a conduce noua politică îm-
preună cu Dimitrov. 

Lecțiile trebuie așadar plasate în 
acest pasaj, în care Togliatti a devenit 
un protagonist al comunismului in-
ternațional. Ele reprezintă cea mai 
mare parte (peste două treimi) a unui 
curs pe care liderul comunist l-a ținut 
asupra forțelor politice italiene (soci-

aliști, anarhiști, republicani) și con-
stituie îndelung partea cea mai rele-
vantă, nu numai din punct de vedere 
cantitativ. 

În cadrul acestora, Togliatti ac-
ceptă ca punct de plecare definiția 
fascismului dată de Internaționala a 
III-a („o dictatură teroristă a celor 
mai reacționare, mai șoviniste și mai 
imperialiste aspecte ale capitalului 
financiar”28), dar pornind de la ea 
propune o interpretare cu totul dife-
rită și originală, care depășește tezele 
avansate de alți interpreți (comuniști 
și nu numai) din epocă, cu excepția 
gândirii penitenciare a lui Gramsci, 
care în multe privințe convergea, dar 
care nu era cunoscută la vremea res-
pectivă de Togliatti sau de alții. Ceea 
ce atestă, de asemenea, originea co-
mună a atâtor reflecții ale celor doi 
autori. 

La baza Lecțiilor se află conștien-
tizarea faptului că, odată cu noul 
„protagonism al maselor” care a în-
ceput la sfârșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea, ve-
chiul Stat liberal și democrația sa 
rezervată celor puțini nu mai sunt 
suficiente. Liberalii italieni nu au 
înțeles acest lucru și burghezia a tre-
buit să găsească o altă soluție, a re-
curs la fascism – spune Togliatti – 
pentru că „nu poate guverna cu ve-
chile sisteme”29. Fascismul a devenit 
astfel, pe parcurs, partidul unitar al 
burgheziei, pentru prima dată în Italia 
(așa cum poate doar prima masonerie 
reușise să facă înainte). 

Remarcabilă în carte este „analiza 
diferențiată” a fascismului pe care 
Togliatti o desfășoară, invitându-ne 
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să distingem între fascismele din di-
ferite țări și în cadrul fascismului 
italian însuși, de-a lungul istoriei sale 
(de la programul subversiv de la San 
Sepolcro la fascismul agrar latifun-
diar antisocialist, până la fondarea 
statului totalitar). Fascismul nu este 
întotdeauna același lucru, spune To-
gliatti, și este greșit a defini „fascist” 
ca fiind orice fenomen reacționar. 
Termenul ar trebui să fie folosit 
„atunci când lupta împotriva clasei 
muncitoare se dezvoltă pe o nouă 
bază de masă cu caracter mic-bur-
ghez”30. Punctele de cotitură se iden-
tifică în momentul în care capitalul 
intervine și întărește considerabil 
fascismul, îl organizează, îi pune la 
dispoziție numeroase mijloace (ca-
mioane pentru deplasarea rapidă a 
trupelor fasciste, arme de toate felu-
rile, bani pentru plata escadriștilor 
etc.), începând cu 1921, iar apoi, din 
1926, cu organizarea de Stat a mase-
lor. 

Relevantă este autocritica pe care 
Togliatti o face în aceste Lecții: co-
muniștii au fost incapabili – spune el 
– să vadă „cauzele sociale” care au 
determinat fascismul. Pentru a-l în-
frânge, ei trebuiau să „cucerească o 
parte a acestei mase” organizate de 
fascism și să „neutralizeze cealaltă 
parte”31. Acest lucru nu a fost făcut. 
Astfel, fascismul a preluat puterea și 
apoi a trebuit să înțeleagă atât nece-
sitatea unui element de organizare a 
capitalismului al unui element al pla-
nului32, cât și necesitatea unui control 
capilar al maselor. 

Prin urmare, pe de o parte, fas-
cismul reproduce acel nou raport 
dintre economie și politică, tipic – 
așa cum am spus – primei jumătăți a 
secolului XX și tuturor regimurilor 
(democratic, socialist, comunist, fas-
cist), pentru a face față crizei și a 
moderniza economia, iar pe de altă 
parte, în 1926, instaurează monopolul 
sindical: a început „politica de masă” 
a fascismului devenit acum Stat, po-
litică necesară burgheziei în fața cri-
zei economice.  

Aici se află frumoasele Lecții ale 
lui Togliatti despre corporatism și 
„organizațiile colaterale” ale fascis-
mului – partea centrală și, fără îndo-
ială, cea mai interesantă a analizei lui 
Togliatti. Mai ales în partea în care 
subliniază importanța „dopo lavoro” 
(după muncă), o organizație creată de 
fascism „pentru a satisface nevoile 
educaționale, culturale și sportive ale 
maselor, care nu exista, nu a existat 
niciodată, în Italia”33. Liderul comu-
nist susține că comuniștii (evident, 
din incognito) trebuie să se alăture 
acestor organisme și să le frecven-
teze, pentru că în ele se găsesc ma-
sele, se pot pune în evidenta contra-
dicțiile vieții lor reale: acolo pot în-
tâlni muncitorii și, cu prudență, să 
înceapă să îi orienteze în direcția an-
tifascistă, dar nu pornind de la ches-
tiuni politico-ideologice, ci valorifi-
când „cerințele de după muncă, spor-
tive, culturale etc. și motivele demo-
cratice”34. 

Un mod de a aborda acțiunea de 
partid pornind de la viața reală: o 
cheie care explică deja succesul pe 
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care Partidul Comunist Italian îl va 
avea după sfârșitul fascismului în 
Italia, operând întotdeauna nu din 

ideologie, ci din nevoile concrete ale 
maselor. Până la urmă, aceasta a fost 
și lecția lui Gramsci. 
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Nonviolența lui Aldo Capitini în timpul fascismului din Italia 

 
[Aldo Capitini’s Nonviolence During Fascism in Italy] 

 
Gabriella FALCICCHIO 

 
Abstract: Nonviolent thinking spreads in Italy in the late 1920s, thanks to Aldo 
Capitini. Gandhi and his method, called satyagraha, have a great reputation in 
Europe due to the nationalist struggle in India, but few people understand the 
magnitude of the Gandhian message. Aldo Capitini and Claudio Baglietto are 
among the very few who understand the spiritual significance of nonviolence. 
Baglietto will die in 1940, while Capitini will make nonviolence his whole life 
commitment, both culturally and socially and politically. Thanks to his tireless 
work, nonviolence has also taken root in Italy and continues to be nurtured. 
 
Keywords: Aldo Capitini, antifascismo, nonviolenza. 

 
Introducere 
 
Pentru a vorbi despre nonviolența 

în Italia în timpul fascismului, este 
necesar să facem câteva precizări, 
având în vedere că antimilitarismul și 
pacifismul se încadrează în aria largă 
a nonviolenței, dar relația inversă nu 
este neapărat valabilă. 

Și în Italia, diverse personalități și 
grupuri se exprimaseră atât înainte de 
Marele Război cât și între cele două 
războaie mondiale, în legătură cu 
mișcările pacifiste internaționale. 
Aici ne referim la Maria Montessori, 
o cunoscută pedagogă care a purtat 
întotdeauna un mesaj de pace foarte 
modern pentru vremea ei, pe care și l-
a aprofundat și mai mult în India, 
unde și-a petrecut anii de exil între 
1939 și 1946 (dintre care cinci într-un 
regim de semidetenție din cauza 

faptului că aparținea unui stat „ina-
mic”). În India, abordarea ei pedago-
gică a fost foarte apreciată, chiar și de 
Gandhi însuși, pe care ea îl cunoștea 
personal. Montessori a ales să se în-
depărteze de Italia fascistă și să se 
întoarcă în țară din lungile sale călă-
torii doar pentru câteva luni. 

Limitându-ne însă la cei care au 
activat în timpul fascismului pe teri-
toriul italian, trebuie să dedicăm spa-
țiu celor care au intrat în contact cu 
tradiția non-violentă, cu referire în 
special la Gandhi, și care au dorit să-
și aducă metoda în lupta antifascistă. 
Mă refer la Aldo Capitini și Claudio 
Baglietto. 

La ei aș putea adăuga mulți oa-
meni care au intrat în contact cu vizi-
unea lui Aldo Capitini, un „educator 
politic”1 cu mare capacitate de a con-
strui punți, de a țese relații, de a pune 
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în contact. Generații de intelectuali și 
activiști au fost formați în spiritul 
nonviolenței promovată de Capitini, 
ca colaboratori și colaboratoare în 
inițiativele – întotdeauna corale - pe 
care le-a promovat, dar și ca „ascul-
tători interesați”, așa cum el însuși i-a 
definit2.  

Aceștia sunt atât oameni care s-au 
format avându-l pe Capitini coleg, 
profesor, ghid spitritual (gândiți-vă la 
Pietro Pinna, care a moștenit condu-
cerea Mișcării Nonviolente în 1968), 
dar și mulți oameni cu propria lor 
cale etică, care și-au încrucișat dru-
murile cu acesta. Se vorbește despre 
sute de oameni, dintre care mulți sunt 
necunoscuți de majoritatea oameni-
lor, dar care datorită lui și-au întărit și 
sporit convingerile, și-au schimbat 
viața, au dat viață ei înșiși altor iniți-
ative. Gândiți-vă la Danilo Dolci, 
care, fiind mult mai tânăr decât 
Capitini, a fost instruit în comunitatea 
creștină a lui Don Zeno din 
Nomadelfia pentru a se duce în Sicilia 
și a-și dedica întreaga viață educației 
populare și emancipatoare într-o 
regiune chinuită de mafie. Dolci va fi 
contactat de Capitini, care îi va de-
dica două cărți, iar de atunci doi 
dintre părinții nonviolenței italiene 
vor rămâne în strâns contact pe viață. 

Dar gândiți-vă și la cei care, deși 
nu pot fi introduși în tradiția nonvio-
lentă în sens strict, au împrumutat 
aspecte, au absorbit modus operandi 
capitinian, s-au hrănit cu acel gând. 
În lumea culturală italiană au fost 
mulți, unul dintre aceștia a fost 
Norberto Bobbio. 

În sfârșit, este corect să ne amin-
tim și de cei care, deși nu aveau cu-
noștințe specifice despre nonviolență, 
au luat poziții și comportamente ne-
înarmate și nonviolente (scrise în 
mod deliberat cu două cuvinte sepa-
rate) în timpul fascismului și al răz-
boiului. După cum ne-a arătat clar 
Anna Bravo, istoria acțiunii nonvio-
lente trece prin mulți subiecți ano-
nimi care nu intră în manualele isto-
riei oficiale, dar care au acționat și au 
făcut istorie. Acest articol este dedi-
cat și lor și acțiunii tăcute pe care au 
desfășurat-o. 

 
Aldo Capitini, o viață pentru 
nonviolență 
 
Aldo Capitini (1899-1968) a fost 

o personalitate care s-a exprimat pe 
scena culturală italiană având mai 
multe fațete, fiind în același timp 
puțin cunoscută pentru că era inco-
modă. Antifascist foarte activ, dar 
distant de pozițiile violente și de 
lupta armată de tip partizan; antica-
pitalist dar în același timp și antipatic 
comuniștilor; în conflict cu Biserica 
Catolică; în afara orcărui tip de par-
tid. Din cauza dificultății de a-l plasa, 
Capitini rămâne în continuare în 
afara manualelor de istorie a filoso-
fiei și pedagogiei și este studiat de 
puțini în lumea academică. 

Capitini ajunge să cunoască gân-
direa lui Gandhi într-un moment cu 
totul special atât existențial, cât și în 
istoria Italiei. La nivel personal, el, 
care împărtășise poziții intervențio-
niste și naționaliste înainte de Marele 
Război (ca toți tinerii vremii), și-a dat 
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imediat seama de oroarea războiului 
și – în legătură cu deteriorarea fizică 
care l-a atins între 1918 și 1920 – în-
cepe o reflecție interioară asupra 
sentimentului de limită și de finit. 
Aici își începe propria metanoia. 

După absolvirea școlii tehnice a 
învățat ca student în mediu privat 
pentru a obține diploma de bacalau-
reat în cadrul liceului clasic. Ulterior 
a obținut o bursă pentru Scuola 
Normale Superiore din Pisa, una 
dintre cele mai bune universități itali-
ene, unde în 1928 a absolvit cu ma-
ximum de puncte în domeniul litera-
turii italiene. În acel moment, direc-
torul instituției era Giovanni Gentile, 
una dintre referințele filozofiei idea-
liste, precum și cel mai mare inte-
lectual al regimului fascist. 

Între timp, Capitini a dezvoltat o 
opoziție profundă față de fascism, 
care a fost întărită în 1929 după 
Pactul de la Lateran. El trăiește ali-
anța dintre Vatican și regimul fascist 
ca pe o trădare a spiritului religios 
creștin și ca pe o formă inacceptabilă 
de colaborare și conivență. Acesta 
este momentul în care se distanțează 
de Biserică în mod polemic. 

În 1930 a devenit trezorier la 
Scuola Normale Superiore din Pisa și 
a început să organizeze conversații și 
întâlniri cu un pronunțat caracter an-
tifascist. Cu aceste ocazii l-a întâlnit 
pe Claudio Baglietto, ce l-a apropiat 
de etica kantiană și i-a aprofundat 
cunoștințele despre Gandhi, care la 
acea vreme câștiga o mare notorietate 
în presa și publicistica italiană. În 
1931 a citit traducerea Autobiografia3 
lui Gandhi, cu o prefață scrisă de 
Giovanni Gentile.  

Cu Baglietto, Capitini a dezvoltat 
o prietenie frumoasă. Cei doi tineri 
erau numiți „Gandhiștii” și împărtă-
șeau o mare parte din orizontul non-
violent. Când Baglietto va obține o 
bursă pentru Germania, el va alege să 
refuze participarea la serviciul militar 
și nu se va întoarce niciodată în Italia, 
murind de boală și dificultăți în 1940 
în Elveția. 

Între timp, Capitini a devenit ve-
getarian pentru o alegere precisă, 
antifascistă, prin care a intenționat să 
ofere un mesaj „extrem”: în timp ce 
escadroanele acționează cu furie, în 
timp ce pentru fasciști viața oameni-
lor nu are valoare și poate fi luată 
chiar și dintr-un capriciu, el alege să 
nu omoare nici măcar ființe non-
umane. Ca educator pe cât de intim 
este, Capitini nu-și ține alegerea pen-
tru sine și nici nu ar putea, în condiți-
ile în care mănâncă cu elevii la can-
tina Normalei: alegerea lui, atât de 
ciudată și de neînțeles pentru majo-
ritatea persoanelor atrage atenția, 
ceea ce îi permite să inițieze dezba-
teri pornind de la ideile sale. 

Capitini devine ușor, ușor un anti-
fascist neobosit și foarte activ, care 
își va menține ideile în mod original: 
ajunge la acțiunea politică prin reli-
giozitatea nonviolentă, aceasta este și 
va rămâne inspirația lui caracteriza-
toare, așa cum va apărea evident în 
prima sa lucrare, Elementi di 
un’esperienza religiosa/Elementele 
unei experiențe religioase. Lucrarea a 
fost publicat în 1937 de editura 
Laterza, care era condusă atunci de 
cel mai cunoscut intelectual antifas-
cist al vremii, Benedetto Croce, alter 
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ego-ul lui Gentile în domeniul filoso-
fiei idealiste. 

Înainte de a continua însă, este 
necesar să deschidem o paranteză 
pentru a-l plasa pe Gandhi în dezba-
terea vremii. 

 
Gandhi în Italia 
  
Cartea minunată a lui Gianni 

Sofri, Gandhi in Italia4/Gandhi în 
Italia, este cea mai detaliată cercetare 
despre trecerea lui Gandhi prin pen-
insulă. Sofri nu se limitează însă la 
reconstituirea episodului, ci oferă o 
interesantă privire de ansamblu asu-
pra presei și scrierilor despre această 
personalitate, care în acei ani trăia 
momentul de maximă notorietate în 
India și în lume ca lider nonviolent. 

Pe 12 martie 1930 începe celebrul 
Marcia del sale/Marș al sării, pe 29 
august 1931 Gandhi pleacă la Londra 
ca reprezentant al Congresului la cea 
de-a doua Conferință a Mesei 
Rotunde. Pe drumul de întoarcere, 
din 11 până în 14 decembrie a traver-
sat Italia, oprindu-se la Milano și 
Roma, unde l-a întâlnit și pe 
Mussolini. În aceeași perioadă, inte-
resul regimului pentru Gandhi a cres-
cut foarte mult. 

Gandhi nu era încă imaginea 
icoanei pe care o avem prezentă în 
memoria colectivă în zilele noastre. 
Începuse să experimenteze satya-
graha începând cu luptele din Africa 
de Sud, pentru ca în 1930 metoda să 
fie cu siguranță mai matură – chiar și 
în contextul extrem de conflictual al 
Indiei naționaliste –, dar figura lui 
Gandhi a rămas controversată și 

metoda puțin înțeleasă. A atras opinii 
divergente, care de multe ori s-au 
construit pe necunoașterea con-
textului pe care l-a trăit, a istoriei sale 
și a complexității relațiilor dintre 
mișcările naționaliste cu Anglia colo-
nială. În unele cazuri, imaginea lui 
Gandhi construită în Italia a fost 
afectată de farmecul exoticului. Acest 
element a fost exploatată la nivel 
ideologic de diferitele partide poli-
tice. Practic, Gandhi și scopul abor-
dării sale au fost înțelese greșit. 

Sofri recunoaște succesiunea a 3 
faze în luarea în considerare a lui 
Gandhi: 

1. O primă fază, în anii ‘20, în 
care o tendință simpatizează cu 
naționalismul indian, al cărui 
renovator este el; cealaltă tendință, 
dimpotrivă, simpatizează cu Anglia, 
mergând până acolo încât să exprime 
disprețul nu numai pentru impulsurile 
naționaliste, ci și pentru cultura 
indiană însăși. 

2. O a doua fază, din 1930, în 
paralel cu cucerirea centralității 
problemei indiene în geopolitica 
internațională. În acest moment, 
regimul fascist începe să se intere-
seze de figura lui Gandhi, încercând 
un fel de „însușire”. Falanga anti-
britanică, deși este prudentă, vede 
dificultățile britanice în problema 
indiană ca pe o oportunitate de care 
trebuie profitat; unele practici gan-
dhiene, cum ar fi swadeshi (auto-
suficiența comunitară) par să semene 
cu ideea fascistă a autosuficienței; 
boicotul mărfurilor britanice de către 
indieni pare să deschidă perspective 
comerciale pentru Italia. Trebuie spus 
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că și în cadrul fascismului, pozițiile 
asupra lui Gandhi erau diferite, totuși 
incapabile să înțeleagă profunzimea 
mesajului nonviolent (care, odată 
înțeles, ar fi părut ireconciliabil cu 
fascismul!).  

3. A treia fază, care se împle-
tește cu cea de-a doua, vede trecerea 
interesului fasciștilor de la Gandhi la 
Bose, un naționalist agresiv care 
cucerește scena indiană. Fie că avem 
de-a face cu fasciști sau scriitori, jur-
naliști, diverși publiciști, ceea ce 
vedem este coexistența paradoxală 
dintre o anumită simpatie pentru 
Gandhi, mai ales ca naționalist, cu 
solidaritatea cu colonialismul euro-
pean în virtutea unei: 

 
„Nevoi eurocentrice de a-și asimila o 
altă persoană a cărei înălțime morală 
și caracter universal al doctrinei este 
recunoscută. Și, în același timp, să 
nege că lumina poate apărea, încă o 
dată, din Orient5”. 

 
În perioada de timp ocupată de 

cele trei faze, pozițiile antifasciste 
față de Gandhi au variat de la o jude-
cată negativă care privea într-un mod 
mai larg metode nonviolente, care 
erau excluse de Internaționala a III-a 
ca posibil instrument de luptă, până 
la un „respect generic și îndepărtat”6. 

În această panoramă, Giorgio 
Borsa a făcut o excepție, adoptând o 
abordare istoriografică serioasă în 
care nu a acordat niciodată regimului 
condus de Mussolini vreo apreciere 
în ceea ce privește reconstrucția gân-
dirii lui Gandhi; alături de amintiții 
Capitini și Baglietto. S-ar putea crede 
că un număr atât de mic de oameni 

poate să nu fi avut nicio influență 
asupra peisajului cultural, dar am 
face o mare greșeală. Capitini a fost 
un purtător neobosit de idei și valori: 
a călătorit și oriunde s-a aflat își du-
cea persuasiunea. El a fost susținăto-
rul unei revoluții culturale care se 
afla în desfășurare, de care Sofri spu-
nea: 

 
„Desigur, nu se poate spune că gru-
puri precum cel pisan al lui Capitini 
sau alte cenacluri similare [...], sărace 
ca mijloace de exprimare și supuse 
controlului persecutor al poliției fas-
ciste, au contribuit în mare măsură la 
orientarea opiniei publice italiene 
înainte de sfârşitul războiului. Totuși, 
importanța lor transcende acest as-
pect, atât pentru că este singura gre-
fare a gândirii și metodelor gandhiene 
pe trunchiul antifascismului și al 
Rezistenței, cât și pentru că acea ex-
periență prima și deși limitată ar fi dat 
apoi, în perioada postbelică, fructe 
care încă așteaptă să fie cunoscute în 
mod adecvat, mai ales că au fost relu-
ate după război”7. 

 
Nonviolența antifascistă a lui 
Aldo Capitini 
 
Capitini cunoaște opera și gândi-

rea lui Gandhi și, împreună cu 
Claudio Baglietto, este unul dintre 
puținii care îi înțelege profunzimea, 
într-un moment în care, după cum am 
văzut, figura liderului indian este 
controversată și exploatată. Cei doi 
prieteni își adâncesc opoziția față de 
violență, în fiecare sferă a existenței, 
inclusiv în politică. 

Fundamentul și hrana viziunilor 
lor (care rămân diferite, deși foarte 
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apropiate) este rădăcina spirituală, 
religioasă, a acțiunii nonviolente. 
Pentru Capitini, puritatea scopului și 
coerența dintre gândire și acțiune 
sunt esențiale. Nu este dispus să facă 
compromisuri cu fascismul și din 
acest motiv nu va lua carnetul de 
partid, conștient că acest act de nesu-
punere l-ar fi costat cariera în cadrul 
Normalei. De fapt, a fost concediat, 
spre supărarea lui Gentile, nu doar 
pentru că a refuzat să aibă carnet de 
partid, ci pentru toate ideile aduse la 
cunoștința studenților, începând cu 
vegetarianismul său. 

Integritatea lui Capitini va avea și 
consecințe în viitor. El va alimenta 
dezbaterea antifascistă și va contribui 
la redactarea Manifestului Socialis-
mului Liberal (publicat ulterior doar 
în numele lui Guido Calogero)8 și la 
înființarea acelei mișcări care va fu-
ziona ulterior în Partidul Acțiuni. 
Totuși, atunci când linia de partid și 
lupta armată va prevala în rândul 
antifasciștilor, el se va distanța și se 
va detașa, respectând acțiunile celor-
lalți. Viziunea sa îl determină să res-
pingă ideea de partid și să susțină în 
schimb cea de mișcare, în care im-
pulsul etic și valoric rămâne superior 
intereselor grupului fiind deschis că-
tre interesele de tip general; și să re-
fuze, așa cum este previzibil, alege-
rea luptei armate9. 

Aceste două poziții de disidență 
au făcut din Capitini o voce aflată în 
afara corului și din acest motiv a fost 
exclus din marile decizii postbelice, 
începând cu Adunarea Constituantă. 
Și totuși, Capitini nu era interesat să 
fie un protagonist al istoriei, ci să lu-

creze cu oamenii, să pună idei în cir-
culație și să trezească inițiative, pen-
tru ca comunitățile să devină prota-
goniști ai vieții democratice. La acți-
unea directă în țesutul social va răs-
punde una dintre cele mai originale și 
fructuoase inițiative lansate de câțiva 
ani în Perugia și în alte orașe, cea a 
COS, Centrele de Orientare Socială, 
care a fost unul dintre primele expe-
rimente de democrație participativă, 
putere de jos și control de jos, care 
merită studiat și amintit. 

Revenind la epoca fascistă, tre-
buie spus că nucleul gândirii nonvi-
olente a lui Capitini era deja pe de-
plin prezent încă de atunci. Deși s-a 
maturizat de-a lungul deceniilor, ofe-
rind, de exemplu, în lucrarea La com-
presenza dei morti e dei viventi/Co-
existența morților și a celor vii, una 
dintre cele mai complete expresii ale 
ei, inima nonviolenței capitiniene 
este deja cuprinsă în prima lucrare, 
Elementi di un’esperienza religiosa 
/Elementele unui experienta reli-
gioase10. În acest volum încărcătura 
revoluționară a nonviolenței este pe 
deplin prezentă tocmai datorită 
grației și tonului pe cât de calm, pe 
atât de convins, cu care este scris. 

Cartea a trecut nevătămată de 
cenzura fascistă: de ce? autoritatea 
lui Croce și Laterza încuraja fără 
îndoială publicarea acesteia și știm că 
regimul a oferit o toleranță conside-
rabilă operei culturale a filosofului. 
Pe de altă parte, era grosolănia gândi-
rii tipic fasciste, foarte departe de 
rafinamentul unei astfel de gândiri 
alternative. Dar pot emite ipoteza că 
a existat și o asemenea extraneitate 
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față de discursul nonviolent, o ase-
menea absență a categoriilor inter-
pretative, încât cartea a fost confun-
dată (un pic ca toată opera lui 
Capitini la acea vreme) cu un tratat 
religios, că puțin sau nimic ar putea 
avea un impact social și politic. Mai 
ales că a fost scrisă de un personaj 
seminecunoscut, cu inspirație spiritu-
ală, a cărui acțiune a fost considerată 
de poliție ca fiind de foarte puțină 
influență. Pe scurt, fasciștii ar fi per-
ceput un pericol mai mult dintr-o 
carte a luptei strigate care lăuda re-
volta antifascistă, decât dintr-un vo-
lum mic care vorbea despre deschi-
dere către toată lumea. 

A fost o interpretare greșită ma-
joră (dacă a fost vreodată citită cu 
adevărat de fasciști…). În Elementi/ 
Elemente se vorbește de non-ucidere, 
non-minciună și non-colaborare 
(scrise de Capitini toate într-o formă 
clară, așa cum va fi cuvântul non-
violență), care sunt cele trei ramuri 
ale dezvoltării acțiunii nonviolente. 
Primul ca fundament etic prin exce-
lență, al doilea ca condiție relațională, 
al treilea ca act politic care a găsit 
antecedente illustre în Thoreau de 

Disobbedienza civile /Nesupunere 
Civilă, în Tolstoi al „nerezistenței la 
rău cu răul” și în Gandhi cu a sa 
satyagraha. 

Pe această bază, Capitini va vorbi 
despre Tutti/Toți ca pe o referință 
constantă de acțiune, nimeni fiind 
exclus și va inventa neologismul 
omnicrație, care reprezintă nu numai 
antiteza fascismului, ci și depășirea 
democrației. 

Aceste idei ca și altele ce aparțin 
gândirii lui Capitini au fecundat 
dezbaterea culturală a Italiei fasciste, 
postfasciste și democratice, lăsând o 
moștenire enormă, care doar în mod 
minim poate fi asociată cu Marcia 
per la pace e la fratellanza dei 
popoli/Marșul pentru pace și fra-
ternitatea popoarelor din 1961. Acea 
moștenire este vie și continuă să se 
hrănească cu gândul său, mărturia lui 
și semințele care de-a lungul deceni-
ilor au prins rădăcini în munca multor 
bărbați și femei ai timpului nostru și 
merită să fie acultate și studiate. 

 
Traducere realizată  

de Sabin Drăgulin

 
Note 
 
1 Guido Calogero, Difesa del 

liberalsocialismo e altri saggi, 
Marzorati, Milano, 1972. 

2 Aldo Capitini, Antifascismo tra i 
giovani, Célèbes, Trapani, 1966. 

3 Gandhi, Autobiografia, ediție îngri-
jită de Andrews C. F., Prefață de 
Gentile G., Garzanti, Milano, 1931. 

4 Gianni, Sofri, Gandhi in Italia, Il 
Mulino, Bologna, 1988. 

5 Ibidem, p. 119. 
6 Ibidem, p. 142. 
7 Ibidem, p. 143. 
8 Guido, Calogero, op.cit. 
9 Este necesar să subliniem cum chiar 

și în rândurile partizanilor au existat 
personalități care nu au folosit 
arme. Gândiți-vă la Don Andrea 
Gaggero și Lidia Menapace, care 
spune în glumă în cărțile ei auto-
biografice că frica de arme a fost 
principalul ei motiv în timpul 
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rezistenței. Lidia a reprezentat de-a 
lungul vieții sale una dintre cele 
mai autoritare voci ale nonviolenței 
și feminismului italian (Lidia, 

Menapace, Io, partigiana, Manni, 
San Cesario di Lecce, 2014). 

10 Idem, Elementi di un’esperienza 
religiosa, Laterza, Bari, 1937.
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Imagine și putere: impactul arhitecturii fasciste în Tirana 
 

[Image and Power: The Impact of Fascist Architecture in Tirana] 
 

 Alda KUSHI 
 

Abstract: Albania’s difficult economic situation after the First World War has 
made this country a de facto protectorate of the Italian State since the 1920s. 
The economic aid granted by Italy contributed to the increase of the political 
interference of the Italian State in the internal affairs of the Land of Eagles. This 
influence is also evident in the buildings of that period, clearly attributable to the 
fascist architecture. According to the historical period considered in the study, a 
significant difference in the building architecture emerges between the pre - and 
post-annexation of Albania to Fascist Italy. On the one hand, in the stage 
preceding the Italian occupation the buildings in Albania are small in size and 
covered with local artistic details that evoke the past of the Albanian state. On 
the other hand, during the period of occupation, the buildings which represent 
the political centre of the fascist regime in Albania, are majestic, large in size 
and positioned in strategic places. Despite the differences in style, in both 
periods Italy used architecture as a mere propaganda tool and the choice of style 
is attributable to the political message that Italy wanted to convey. 
 
Keywords: Fascist architecture, Albania, Brasini, Di Fausto, Bosio.  

 
Introducere 
 
La 7 aprilie 1939, în ajunul celui 

de-al Doilea Război Mondial, trupele 
italiene au debarcat în principalele 
porturi albaneze, punând capăt inde-
pendenței țării1. Odată cu instalarea 
ocupației militare, s-a finalizat un 
proces promovat de Italia care avea 
ca scop impunerea unei influențe din 
ce în ce mai mare față de Albania. 
Interesul pentru micul stat balcanic 
începuse să se manifeste deja la sfâr-
șitul secolului al XIX-lea și s-a ac-
centuat considerabil începând cu al 
doilea deceniu al secolului XX2, mai 

exact, odată cu instaurarea regimului 
fascist. Acesta a introdus pe ordinea 
de zi a guvernului chestiuni cu ca-
racter geopolitic și economic care 
priveau Albania. Statul balcanic intra 
în acest mod în atenția și obiectivele 
strategice ale politicii externe itali-
ene3.  

Cucerirea Albaniei a avut o sem-
nificație deosebită pentru realizarea 
planurilor politice și economice ale 
Italiei. În primul rând, i-a permis să 
obțină controlul deplin al canalului 
Otranto și, în consecință, al intrărilor 
și ieșirilor din Marea Adriatică. Din 
punct de vedere economic a constituit 
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o fereastră comercială prin care se 
dorea extinderea hegemoniei econo-
mice și teritoriale către alte țări din 
Balcani4. Din punct de vedere inter-
național însă, ocuparea Albaniei i-a 
permis statului italian să contrabalan-
seze prezența în zonă a Germaniei, ca 
urmare a invaziei Cehoslovaciei. Mai 
mult, din punct de vedere militar, 
procesul de ocupare a fost un real 
succes deoarece ostilitățile au durat 
foarte puțin și statul albanez a fost 
cucerit fără costuri majore în trupe și 
materiale de război, ceea ce a făcut ca 
Italia să apară în fața publicului ca un 
stat puternic și învingător, chiar dacă 
corpul expediționar militar s-a con-
fruntat cu o apărare limitată și dezor-
ganizată a trupelor albaneze, pe fon-
dul unui noncombat atât al elitelor 
politice cât și a populației, care fuse-
seră cucerite deja de o politică de tip 
hegemon, ce promovase ideea dez-
voltării și creșterii economice a țării, 
prin intermediul inverstițiilor itali-
ene5. 

Începând cu mijlocul anilor ‘20 ai 
secolului trecut, odată ce Mussolini 
și-a consolidat puterea, a intensificat 
relațiile cu Albania condusă de 
Ahmed Muhtar bey Zogolli sau Zogu 
I, la momentul în care a devenit 
Rege6. Acesta, deși era conștient de 
riscurile ingerințelor politice și eco-
nomice ale Italiei, a jucat pe tabla de 
șah ceea ce credea că este singura 
mișcare posibilă pentru menținere 
independenței țării: acordurile pentru 
obținerea de investiții italiene7. La 
rândul său, Mussolini a văzut în Al-
bania o piață bună prin care să se 
deschidă către comerțul maritim și o 

excelentă fereastră de propagandă 
pentru a demonstra lumii calitatea și 
fiabilitatea doctrinei fasciste, capabilă 
să aducă una dintre cele mai sărace 
națiuni din Europa la o dezvoltare 
rapidă. Proiectul italian însă a trebuit 
să se confrunte cu o realitate, dură, 
reprezentată de stare de înapoiere 
accentuată. În ciuda unei anumite 
dezvoltări a regiunilor din zona de 
centru și sud, Albania rămăsese o 
aglomerare de sate ancorate la ve-
chile stiluri de viață, care priveau 
spre interior și nu spre exterior din 
cauza absenței concrete a infrastruc-
turilor capabile să conecteze diferi-
tele zone și să favorizeze dezvoltarea 
micilor afaceri8. Prin urmare, investi-
țiile italiene trebuiau să înceapă de la 
rețeaua de conexiune infrastructurală 
dacă doreau să obțină beneficii poli-
tice, economice și propagandistice9. 

 
Informații istorice 
 
În 1922, Ahmet Zogu a ajuns la 

putere în Albania și a moștenit o țară 
săracă, înapoiată și sfâșiată de Primul 
Război Mondial10.  

Hotărât să lase o amprentă în re-
construcția țării și conștient de faptul 
că doar intervenția capitalului străin 
ar putea iniția cu adevărat un proces 
de modernizare, Zogu începe negoci-
eri cu Liga Națiunilor din care 
Albania face parte din 1920. Cu toate 
acestea, dezamăgirea derivată din 
ajutorul foarte slab în plan economic 
și sprijinul superficial în plan geopo-
litic, l-a împins pe Zogu către un țărm 
pe cât de sigur din punct de vedere 
economic, pe atât de riscant din punct 
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de vedere politic: Italia, care mani-
festase întotdeauna un interes deose-
bit pentru Albania11. 

Într-adevăr, Mussolini odată cu 
venirea la putere în același an, a vă-
zut țara din fața sa ca un punct strate-
gic pentru realizarea propriei politicii 
externe12. 

Guvernul fascist profita de starea 
de necesitate a țării și de deschiderea 
lui Zogu pentru a pune la punct o 
linie de intervenții economice și mi-
litare cu perspectiva exercitării în 
sfârșit a unei influențe concrete asu-
pra statului albanez, și deschiderea în 
acest mod a unui pasaj catre accesul 
ulterior către Iugoslavia și Grecia (de 
asemenea, parte a agendei de politică 
externă a Italiei). Prietenia dintre cele 
două țări s-a concretizat prin semna-
rea, în anul 1924, a unui tratat co-
mercial și de navigație13 și în 1925 a 
unui acord prin care Italia împrumuta 
cu 50 000 000 de franci aur Albania. 
Pentru guvernul albanez, împrumul 
reprezenta oportunitatea de a începe 
un amplu proces de investiții, în timp 
ce pentru Italia, acesta a reprezentat 
un pretext pentru un șir nesfârșit de 
imixtiuni în treburile economice și 
politice interne. La vremea respectivă 
însă, Albania nu era pregătită să ges-
tioneze o asemenea sumă, îi lipsea o 
organizație bancară și un sistem mo-
netar modern, limite care creau mari 
probleme atragerii de capital străin. 
De aceea, s-a inaugurat o colaborare 
cu organisme din Italia, care au acor-
dat expertiza necesară pentru a înfi-
ința: Banca Națională a Albaniei și 
SVEA (Societatea pentru Dezvoltare 
Economică a Albaniei). 

Sediul Băncii a fost instituit la 
Roma, iar Consiliul de Administrație 
era compus în mare parte din italieni, 
dând astfel Italiei puterea de a exer-
cita un control semnificativ asupra 
economiei micii țări balcanice14. 

Intervențiile dorite personal de 
Mussolini au avut un caracter pur 
politic. De fapt, pe deplin conștient 
de capacitatea slabă de plată a 
Albaniei, intenția a fost să benefici-
eze de garanțiile de împrumut pentru 
a obține concesiuni petroliere și con-
trolul asupra comerțului și adminis-
trației țării15. 

Împrumutul acordat își propunea 
că realizeze dezvoltarea economică și 
agricolă a țării prin construirea de 
diferite drunuri rutiere, a axei ferovi-
are care pornea din orașul-port 
Durres spre părțile rurale din interio-
rul țării, pentru a facilita distribuirea 
mărfurilor de pe mare, de poduri de 
legătură, de reabilitare a zonelor 
mlăștinoase16 etc. Așa cum se ob-
servă din prezentarea obiectivelor de 
investiții, scopul pentru care s-a dorit 
accesarea acestui împrumut a fost 
realizarea unei rețele de drumuri și 
poduri care să permită modernizarea 
țării17. Singurele drumuri utilizabile 
din Albania erau cele construite în 
scopuri militare, care nu răspundeau 
nevoilor de dezvoltare și comerț ale 
țării. Înlocuirea infrastructurii de răz-
boi cu drumuri și poduri potrivite 
pentru a lega țările a fost un obiectiv 
crucial pentru Italia, nu numai pentru 
a garanta dezvoltarea comerțului în 
Albania, ci și pentru a asigura un 
drum confortabil către Iugoslavia și 
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Grecia, ceea ce era în propriul interes 
economic și economic18. 

Analiza noastră se va concentra 
însă asupra unui alt punct care s-a 
regăsit ulterior în agenda investițiilor, 
dar care de-a lungul anilor a căpătat o 
importanță considerabilă, atât pentru 
statul albanez, cât și pentru statul 
italian: construcția de clădiri publice 
care au devenit treptat centrul puterii 
politice din Țara Vulturilor19. 

Din punct de vedere temporal, 
vom împărți intervențiile italiene în 
acest sector în două faze distincte: 
 Prima se deschide cu anul 1926, 

odată cu începerea proiectării 
clădirilor guvernamentale, care 
se încheie în aprilie 1939, odată 
cu ocuparea Albaniei de către 
trupele fasciste. 

 A doua fază include anii de ocu-
pație a Italiei: 1939-1943. 

 
I Fază: A. Brasini și F. Di 

Fausto 
Doi dintre cei mai cunoscuți ar-

hitecți care au lucrat la proiectarea 
clădirilor guvernamentale din 
Albania, în această primă fază, au 
fost Armando Brasini și Florestano 
Di Fausto20. Fiecare erau arhitecți 
consacrați și apreciați în domeniu, 
dar erau profund diferiți datorită sti-
lului, care a format amprenta speci-
fică a fiecăruia. 

Primul era un clasicist care a fa-
vorizat o scenografie extravagantă, în 
timp ce celălalt a fost un modernist 
orientat spre funcționalitatea clădiri-
lor. 

 

Stilul imperial al lui Armando 
Brasini 
 
Armando Brasini a fost primul 

care a proiectat și a prezentat o vizi-
une reorganizată a Tiranei, noua ca-
pitală a Albaniei post-otomane. El a 
fost unul dintre arhitecții care aveau o 
bogată experiență câștigată atât în 
Italia cât și în colonii. De aceea, când 
în 1925 i s-a încredințat planul gene-
ral de sistematizarea al Tiranei se 
regăsea la apogeul activității sale 
creative. Faptul că a fost ales un ar-
hitect de succes și de renume mon-
dial este un indice incontestabil al 
importanței pe care a avut-o recon-
strucția Albaniei pentru Mussolini. 
Armando Brasini își terminase studi-
ile la Academia de Arte Frumoase 
din Roma și de-a lungul carierei dez-
voltase o mare pasiune pentru baroc 
și stilul imperial pe care a încercat să 
le transmită în toate modurile în pro-
iectele concepute pentru noua capi-
tală a Albaniei, pentru a o face vred-
nică și asemănătoare cu capitala-
mamă: Roma21. 

Pasiunea pentru baroc și arhitec-
tura imperială îl afectase profund pe 
Mussolini, care era un mare iubitor al 
imaginii imperiale a Romei, și de 
aceea i-a încredințat lui Brasini cu 
sarcina de a proiecta capitala alba-
neză22. Mussolini a vrut să lase o am-
prentă romană în noua Tirana pentru 
a o stiliza conform canoanelor arhi-
tecturale italiene și a crea un fir invi-
zibil de legătură între cele două țări. 
Clădirile guvernamentale nu aveau 
doar scopul de a înfrumuseța orașul. 
Acestea ar fi constituit centrul puterii 
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pentru tânărul stat, iar prin stilul ar-
hitectural, Italia și fascismul ar fi pă-
truns în cultura poporului albanez, 
stabilind în ochii lor o legătură inse-
parabilă între imagine și putere. În 
același timp, propaganda fascistă, 
prin clădirile guvernamentale, s-a 
extins dincolo de granițele noului 
stat, întrucât Albania avea să consti-
tuie în curând oglinda prin care lu-
mea avea să vadă puterea regimului 

fascist, capabil să facă din cea mai 
săracă și mai depopulată capitală a 
Europei reflectarea marii Rome, 
demnă de a primi noile reprezentanțe 
și comunități străine care aveau să se 
instaleze treptat în oraș cu ambasade, 
case de locuit, sedii de companii, etc. 
Proiectele lui Brasini pentru Albania 
au fost foarte ambițioase și frumoase 
la vedere, dar clădirile proiectate de 
el s-au adaptat cu greu la context23.

  
 

 
Fig. 2. A. Brasini, Palazzo della Presidenza, Tirana (Archivio Storico Accademia 
Nazionale di San Luca) 
 

Tirana era nouă nu numai ca 
oraș, ci și ca, capitală. Începuturile 
„construirii” acesteia este târzie, în 
jurul primilor ani ai secolului al 
XVII-lea de către o căpetenie locală. 

În afară de partea veche unde se afla 
Bazarul, Moscheea și Turnul cu 
Ceas, toate în stil strict oriental, re-
stul orașului modern era aproape 
inexistent24. 
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Fig. 1. Tirana, Piazza del mercato, 1916, cartolina d’epoca – E. Godoli și U. 
Tramonti, op.cit. 
 

Pentru Piazza dei Ministeri a avut 
în vedere un spațiu eliptic înconjurat 
de clădiri guvernamentale într-un 
stil evident eclectic (vezi fig. 3). 
Grădinile pornesc din centru și se 

extind într-o geometrie radială către 
ministere în vederea celebrării pute-
rii politice și administrative într-o 
cheie monumentală25. 

 

 
Fig. 3. A. Brasini, Piazza dei Ministeri, Tirana, 1927, lastra fotografica (Archivio 
Armando Brasini) 
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Această amprentă de măreție 
însă, în ciuda intenției și angaja-
mentului de a menține un echilibru 
între stilul occidental și cel oriental, 
ca în marele Imperiu Roman, a golit 
puțin din identitatea capitalei alba-
neze, până atunci formată în princi-
pal din clădiri cu două etaje, grădini 
și piețe mari. 

Inițial, Mussolini a împărtășit cu 
Brasini alegerea stilului imperial 
pentru Albania. Scopul său a fost să 
exprime puterea statului italian prin 
acest stil arhitectural. Pentru el, ar-
hitectura era un simplu instrument 
de propagandă fascistă: cucerirea 
maselor și prezentarea lumii măreția 
regimului pe care l-a instituit. 

Zogu, la rândul său, a văzut în 
clădirile guvernamentale și în stilul 
arhitectural al construcțiilor un in-
strument eficient pentru a demonstra 
populației nivelul de dezvoltare din 
statul albanez, legitimându-și astfel 
puterea. Cu toate acestea, desenele 

întocmite de Brasini au rămas doar 
pe hârtie26. Spre sfârșitul anului 
1926 și începutul anului 1927 s-a 
observat că realizarea clădirilor 
proiectate de el reprezenta un cost 
excesiv față de resursele economice 
ale statului albanez. În plus, 
Occidentul începuse deja să se mo-
dernizeze din punct de vedere edili-
tar, schimbând complet modul de a 
concepe și de a crea clădiri impor-
tante, în timp ce Brasini a rămas 
ancorat la același stil clasic îmbogă-
țit cu conotații imperiale, puțin po-
trivite pentru contextul acțiunii. Sin-
gura moștenire concretă a lui Brasini 
a fost construirea unei axe nord-sud, 
„Viale dell’Impero”27, care traver-
sează orașul. La jumătatea drumului, 
s-a avut în vedere deschiderea unei 
piețe mari, care urma să reprezinte 
în mod ideal centrul orașului și al 
puterii politice, ca sediu al clădirilor 
ministeriale. 

 

 
Fig. 4. A. Brasini, Sistemazione di Tirana - Veduta generale (asse nord-sud), lastra 
fotografica, serie 4 (Archivio Armando Brasini) 
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Ideea dezvoltată de Brasini pen-
tru axă s-a menținut, dar proiectarea 
clădirilor publice a fost încredințată 
unui alt arhitect, F. Di Fauso28. 

 
La Piazza dei Ministeri a lui 
Florenzano Di Fauso 
 
Florenzano Di Fausto a fost atât 

un inginer-arhitect cât și un politi-
cian al Italiei fasciste. De îndată ce 
și-a încheiat studiile, a desfășurat 
activități de consultanță pentru Mi-
nisterul Afacerilor Externe cu pri-
vire la pregătirea diferitelor oficii 
diplomatice italiene din întreaga 
lume. Și-a câștigat experiența și pro-
fesionalismul atât în Italia, cât și în 
colonii, devenind unul dintre cei mai 
cunoscuți arhitecți de peste ocean. 
De asemenea, i s-a încredințat pro-
iectarea clădirilor guvernului alba-
nez, inclusiv a Ministerelor, Vila 
Regală și a unor vile ale burgheziei 
locale. Di Fausto, ca și Brasini cu 
câțiva ani mai devreme, a fost ales 
de Mussolini ca urmare a aprecieri-
lor Ducelui pe care și le-a câștigat 
după reconstrucția localității 
Predazzo (locul de naștere al Duce-
lui)29. Un arhitect în care Mussolini 
avea încredere dar care era, în ace-
lași timp, respectat d.p.d.v. profesio-
nal, parcă pentru a acorda noii capi-
tale privilegiul de a se folosi de cei 
mai buni profesioniști ai vremii și 
pentru el însuși posibilitatea de a 
lăsa o amprentă semnificativă în 
noul stat aflat în construcție. 

De data aceasta, însă, atât strate-
gia de acțiune, cât și limbajul propa-
gandistic au fost complet diferite. În 

primul rând, a fost necesar să se re-
ducă pompozitatea stilului imperial 
atât pentru a scădea costurile exce-
sive cât și pentru a garanta confort și 
costuri mai scăzute operațiunilor 
edilitare italiene. Mai mult, s-a luat 
în considerare faptul că într-o țară în 
construcție precum Albania era ne-
voie de o intervenție directă care să 
vizeze rezolvarea problemelor, mai 
degrabă decât să se caute un ideal 
artistic precum cel imaginat de 
Brasini. Aceasta nu înseamnă, însă, 
devalorizarea contribuției artistice a 
lui Di Fausto, sau dorința de a o re-
strânge la o categorie estetică secun-
dară; dimpotrivă, a dezvoltat pro-
iecte caracterizate printr-o împletire 
armonioasă a artei cu eficiența. Re-
ducerea clădirilor în acest caz nu a 
constat într-o renunțare ci mai de-
grabă într-o înlocuire a dimensiuni-
lor cu o alegere mai atentă a detalii-
lor decorative. 

Atât în ceea ce privește volumul 
clădirilor, cât și decorațiunile folo-
site, Di Fausto a realizat un studiu 
aprofundat al contextului urban, 
pentru a crea o conviețuire armoni-
oasă între caracteristicile orașului 
vechi și cel nou. De fapt, în calitate 
de arhitect al coloniilor, scria: „Nici 
o piatră nu a fost pusă de mine fără 
să mă umplu mai întâi de spiritul 
locului, ca să-l fac al meu”30. Inten-
ția a fost găsirea unui echilibru fi-
resc între stilul oriental, prezent în 
zonă datorită dominației turcești 
prelungite, și cel occidental care a 
vizat atât modernizarea, cât și italie-
nizarea treptată a țării. 
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Prima clădire pe care Di Fausto a 
proiectat-o în Tirana, Ministerul 
Educației, astăzi Primăria din 
Tirana, se afla la doar 3 metri de 
Moschee, care a servit drept indica-
tor de bază pentru stabilirea dimen-
siunii noii clădiri. Moscheea era de 
dimensiuni foarte mici, dar era o 
clădire religioasă importantă în me-
moria istorică a orașului și repre-
zenta nu doar un mare simbol reli-
gios, ci și o valoare arhitecturală 
pentru țară. Axele generate de cele 
două volume ale acesteia: corpul 

central și cupola, au devenit linii 
directoare în componența volume-
trică a noului Minister, care a fost 
poziționat strict la aceeași înălțime 
cu Moscheea31. Alegerea acestei 
armonii volumetrice a fost dictată 
atât de un aspect estetic al pieței, cât 
și de o căutare a echilibrului între 
religiozitate și putere politică. Deși 
complet diferite ca stil și decor 
(moscheea tipic orientală, ministerul 
eclectic în stil modern) privite de la 
distanță, aceste două clădiri s-au 
completat perfect. 

 
 

 
Fig. 5 F. Di Fausto, Moschea e già Ministero dell’istruzione (Foto dall’archivio 
Tagliarini 

 
Toate celelalte clădiri care înca-

drau piața au fost construite cu ace-
leași puncte de referință, atât ca vo-
lum, cât și ca decor artistic. 
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Fig. 6 F. Di Fausto, Piazza dei Ministeri (Piazza Scanderbeg), Tirana 
- Ministeri posizionati di fronte alla Moschea (Foto dall’archivio 
Tagliarini) 

 
Spre deosebire de primele pro-

iecte ale lui Brasini, care aminteau 
stilul imperial al Romei, atât ca mă-
rime, cât și prin decorațiuni artistice, 
neglijând clar contextul de inserție, 
proiectele lui Di Fausto au abundat 
în detalii decorative care aminteau 
naționalismul albanez. Reprezentă-
rile în stil imperial sunt înlocuite cu 
decorații patriotice care pun în va-
loare eroul național albanez, 
Skanderbeg, de la care piața își ia și 
numele32. Îmbogățirea decorațiunilor 
artistice are drept scop nu numai 
rememorarea naționalismului istoric, 
ci și consolidarea aspectului sceno-
grafic al clădirilor și compensarea 
dimensiunilor limitate ale acestora. 

Materialele folosite, pe de altă 
parte, și stilul arhitectural caracteri-
zat prin texturi de pereți din cără-
midă la vedere, pot fi interpretate ca 
o amintire a peisajelor italiene, în 

special a clădirilor țărănești din zona 
Po și a stilului folosit la Roma în 
primii ani ai secolului al XX-lea. 
Amprenta italiană, așadar, în aceste 
clădiri, se vede în principal în stilul 
și materialele folosite. De fapt, atât 
furnizorii de materii prime, cât și 
firmele de construcții erau în mare 
parte italieni. Această alegere, pu-
ternic dorită de Italia, principalul 
investitor din Albania, a avut în 
principal un motiv economic, vizând 
încurajarea companiilor italiene și 
dezvoltarea comerțului între cele 
două țări. Totuși, deși amprenta ita-
liană se pierduse oarecum în dome-
niul decorativ, făcând loc detaliilor 
locale s-a menținut credința că fir-
mele italiene oferă o garanție mai 
bună perfecțiunii tehnice și estetice a 
lucrărilor33. 

Reducerea dimensiunilor și acest 
imaginar al construcției țărănești din 
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Valea Po conferă sediului clădirilor 
guvernamentale o conotație mai do-
mestică, deși destinația era să găzdu-
iască o funcție publică. 

Renunțarea la un limbaj mai im-
punător al clădirilor ministeriale 
poate fi atribuită și unor nevoi de 
propagandă care vizează menținerea 
unui profil de nivel redus, departe de 
atitudini ostentative ale puterii. In-
tenția a fost să se rupă de stilul im-
perial și autarhic pentru a ascunde 

planul de ocupație al Albaniei și a 
dobândi un consens acoperit de inte-
rese comune. 

Având în vedere toate acestea, se 
poate crede că în spatele construcției 
clădirilor guvernamentale albaneze a 
existat atât o nevoie estetică de 
echilibru între clădirile existente și 
cele noi, cât și o necesitate politică 
dictată de o imagine argumentată și 
agreată a Italiei care a trebuit să iasă 
din construcția acestei piețe34.

 

 
Fig 7. F. Di Fausto, Piazza dei Ministeri (Piazza Scenderbeg) Tirana, 1929, A. 
Vokshi, Tracce dell’architettura italiana in Albania, 2012 

 
Grădina care a decorat cu ver-

deață spațiul din fața clădirilor mi-
nisteriale a fost proiectată de Giulio 
Bertè, un alt cunoscut arhitect italian 
care a lucrat în Albania în aceiași ani 
cu Di Fausto, căruia i s-a încredințat 
continuarea axei și Piazza dei 
Ministeri până în 193735. Alegerea sa 
de a coborî grădina la doi metri de 
nivelul străzii a avut ca scop creșterea 
dimensiunii și monumentalității clă-
dirilor ministeriale din jur în ochii 
cetățenilor36. 

Arhitectul Di Fausto este, de ase-
menea, responsabil pentru o serie de 

alte proiecte importante, cum ar fi 
Palatul Regal din Durres, Vila Regală 
din Shkodra și o serie de alte clădiri 
mai puțin importante, inclusiv școli și 
vile private ale clasei de mijloc supe-
rioare. 

 
A doua fază: Gherardo Bosio (și 

colaboratorii) 
 
Noul sezon înfloritor de construc-

ții al capitalei albaneze a fost inaugu-
rat în 1939 odată cu sosirea arhitec-
tului Gherardo Bosio37, care în anii 
precedenți dobândise experiență ca 
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planificator al noilor orașe ale impe-
riului din Africa de Est. A fost ales și 
chemat de subsecretarul de stat pen-
tru afaceri albaneze, Zenone Benini, 
care, după ce i-a văzut și apreciat 
proiectul Casa Italiei din București, 
în 1937 l-a invitat în Albania pentru a 
conduce Oficiul Central pentru 
„Construcții și Planificare urbană38.  

Alegerea lui Bosio se explică prin 
faptul că, pentru statul italian, noile 
clădiri, corespunzătoare perioadei de 
ocupație, erau oglinda regimului fas-
cist. Arhitectura avea un limbaj pro-
priu și era indicat să se aleagă cu 
atenție mesajul care se dorea să fie 
transmis. În imaginația conducători-
lor regimului se dorea realizarea unei 
împletiri armonioase între moderni-
tate și „clasicism”, o amintire a mi-
tului Romei, dar fără a exaspera și a 
cădea în capcana vechilor mituri și 
modele. Se dorea păstrarea aspectului 
maiestuos, cu decorarea acestuia cu 
detalii actuale și moderne. De altfel, 
în operele lui Bosio, după cum vom 
vedea mai târziu, elemente clasice și 
moderne coexistă în plin echilibru, 
intersectându-se cu pricepere și pro-
fesionalism. Clasicul introdus de 
Bosio nu a dus la tradiționalul antic și 
retro, ci mai degrabă la aristocratic și 
rafinament39. 

În primele luni de lucru, sub în-
drumarea sa40, au fost elaborate cu 
tenacitate și dăruire planurile de edi-
litare pentru Tirana, Valona, Elbasan 
și studiile preliminare pentru princi-
palele orașe albaneze41.  

În ceea ce privește Tirana, studiile 
lui Bosio pentru planul general urba-
nistic au început în septembrie 1939 
cu proiectarea și execuția ulterioară a 
Viale dell’Impero (azi bulevardele 
Deshmoret și Kombit) și Piazza del 
Littorio (astăzi Sheshi Nene Teresa). 
Până atunci, Tirana nu a avut un 
master plan valid și eficient. Di 
Fausto lucrase la un studiu parțial 
pentru amenajarea pieței Scanderbeg, 
fără a se extinde prea mult în restul 
orașului. Cu toate acestea, în proiec-
tarea lucrărilor sale, Bosio a fost 
foarte atent atât la contextul local, cât 
și la clădirile predecesorilor săi, pen-
tru a crea un mediu armonios și echi-
librat. 

A reluat Viale dell’Impero pro-
iectat de Brasini și a făcut din aceasta 
o axă unitară care se deschidea în 
centru cu Piața Skanderbeg, iar apoi a 
continuat până la poalele dealului 
unde proiectase Piazza del Littorio, 
care avea să devină în curând punctul 
de sprijin pentru puterea politică ita-
liană42.
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Fig. 8. Viale dell’Impero a partire da Piazza Scanderbeg fino a Piazza del Littorio 

con l’immagine frontale della Casa del Fascio a ridosso della collina. 
http://www.artefascista.it/bosio_gherardo__arte__italiana__del.htm 

 
Prin urmare, porțiunea bulevar-

dului, care merge de la Piața 
Skanderbeg la Piazza del Littorio cu 
clădirile care o completează și o ca-
racterizează, trebuie atribuită arhi-
tectului Bosio și colaboratorilor săi, 
care au realizat lucrarea și după 
moartea sa prematură în 194143. 

El a recompus așadar axa bule-
vardului (Viale dell’Impero) eviden-
țiind în special porțiunea terminală 
unde a amplasat cele mai importante 
clădiri ale Italiei fasciste: La Casa del 
Fascio, Palazzo dell’Opera 
Dopolavoro Albanese și Palazzo della 
Giounte del Littorio Albanese44.  

Clădirile diferă foarte mult de cele 
proiectate de Di Fausto mai ales în 
ceea ce privește dimensiunea. 

La Casa del Fascio45 (astăzi Poli-
tehnica din Tirana) constituie încă 
elementul simbolic al regimului fas-
cist din Albania. Este situat la capătul 
bulevardului chiar sub deal și este 
ușor vizibil pe tot parcursul călătoriei 
de-a lungul Viale dell’Impero. În 
construcția acestei clădiri Bosio a 
împletit o parte din cultura locală pe 
care o regăsim în aspectul unei cetăți 
cu ziduri de piatră care amintesc de 
casele nord-albanezilor numite 
„kulla” (turn), și o parte din cultura 
italiană în care toate suprafețele îm-
brăcate în piatra cioplită grosier 
evoca unul dintre aspectele caracte-
ristice palatelor florentine din seco-
lele al XV-lea și al XVI-lea, cu rein-
terpretările necesare care introduc 
elemente inovatoare si moderne46.
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Fig. 9 G. Bosio, Casa del Fascio, a sinistra il Palazzo della Gioventù  

del Littorio Albanese 
https://www.beniculturalionline.it/album.php?n=18 

 
Pentru rolul său de element sim-

bolic al puterii fasciste în Albania, 
Bosio nu numai că a amplasat impu-
nătoarea clădire în centrul pieței, ci 
și-a ridicat-o pe o bază mare la care 
se poate ajunge printr-o scară a cărei 
funcție era aceea de a conferi o mai 
mare monumentalitate structurii. 
Spațiul gol de la capătul treptelor a 
fost conceput ca o scenă pentru eve-
nimente politice și culturale care tre-
buiau să aibă ca imagine frontală 
simbolul clădirii puterii fasciste47.  

Pe ambele părți ale Casei del 
Fascio, cu o vedere bine îndreptată 
către această clădire, se aflau con-
strucții menite să încurajeze cultura, 
sportul și distracția tineretului alba-
nez, pe care regimul a aspirat să-l 
îndoctrineze, plasând aceste activități 
în apropierea complexului ce simbo-
liza puterea fascistă. La stânga regă-

sim Palazzo della Gioventù del 
Littorio Albanese48 (astăzi parte sedi-
ului Rectoratului Universității). În 
spatele acestuia Bosio a proiectat un 
stadion olimpic (astăzi stadionul 
Qemal Stafa) iar la dreapta Palazzo 
dell’Opera Dopolavoro Albanese49 
(astăzi Academia de Belle Arti). La 
casa della Gioventù avea un scop pur 
sportiv, cu scopul principal de a pro-
mova activitățile dorite de regim. În 
Casa del Dopolavoro în schimb 
funcționau birouri de turism, teatru, 
sale de lectură, bal, sală de jocuri. 
Scopul înființări acestora era de a 
permite atragerea unui număr cât mai 
mare de persoane50. Împreună, aceste 
edificii construite în piatră și mar-
mură51 reprezentau un nou centru 
politic, sportiv și cultural, inima unui 
stat, Albania, aflat sub ocupație itali-
ană, în timp ce piața proiectată de Di 
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Fausto își pierde rolul principal, de-
venind doar un loc de tranzit52. 

Este interesant de observat cum 
cele două piețe, unul organizat ca 
centru al puterii politice albaneze 
(Piazza dei Ministeri proiectat de Di 
Fausto) și celălalt ca punct de sprijin 
al puterii politice fasciste (Piazza del 
Littorio proiectat de Bosio), repre-
zintă relația într-un mod atât de clar 
și vizibil între cele două centre de 
putere din Albania cu o prevalență 
clară a regimului fascist reprezentat 
de clădiri voluminoase și cu caracte-
ristici deosebite menite să transmită 
măreție, stabilitate și longevitate, spre 

deosebire de clădirile ministeriale de 
dimensiuni reduse și un stil arhitectu-
ral depășit. 

Înainte de moartea sa prematură, 
Bosio a reușit să proiecteze și câteva 
clădiri importante de-a lungul Viale 
dell’Impero, care leagă Piața 
Skanderbeg de Piazza del Littorio. 

În centrul Viale Bosio a poziționat 
Birourile Locotenenței într-o clădire 
cu volume suprapuse strict, de cu-
loare albă care aminteau arhitectura 
esențială sau, așa cum o numește 
Giusti, „monumentalitatea raționali-
zată”53.

  
 

 
Fig. 10 G. Bosio, Uffici Luogotenenziali, Tirana, 1939 (Foto A. Vokshi) 

 
În aceeași linie a fost renovată și 

fosta Villa Reale, care după exilul 
regelui Zogu a devenit clădirea repre-
zentativă a noului centru politic (azi 
Palazzo delle Brigate). Bosio a fost 
cel care a revizuit proiectul de recon-
strucție al clădirii în funcție de noua 

utilizare. Acesta a decis să simplifice 
decorațiunile exterioare și să prezinte 
vila ca o clădire compactă și uni-
formă care, ca reprezentant al regi-
mului fascist, trebuia să apară ca 
acesta din urmă „curajos gol, direct și 
practic”54. 
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Stilul lui Bosio, care se deosebea 
considerabil de predecesorii săi, pă-
rea să poată garanta acel element de 
modernitate care nu a afectat și nici 
nu sacrifica sentimentul de monu-
mentalitate clasică pe care guvernul 
italian intenționa să-l imprime în ope-
rele sale, făcând astfel din arhitectură 
un demn ambasador al propriului 
regim. 

 
Concluzii 
 
Situația economică dificilă a 

transformat Albania într-un protecto-
rat al statului italian încă din anii ‘20. 
Ajutorul economic a dat Italiei un 
cuvânt important de spus în gestiona-
rea capitalului intern. În domeniul 
arhitecturii, influența este deosebit de 
evidentă prin alegerea arhitecților, a 
materialelor și, în consecință, și a 
stilului de construcție, care, așa cum 
a reieșit din acest studiu, este în mod 
clar atribuibil arhitecturii fasciste. 

În lumina analizei efectuate, pu-
tem afirma că arhitectura a fost folo-
sită ca un simplu instrument de pro-
pagandă menită să cucerească masele 
și să arate populației și lumii ce este 
capabilă să realizeze această putere 
într-o țară mică și înapoiată precum 
Albania. 

În ciuda diversității stilului, influ-
ențată aparent și de progresul artei și 
arhitecturii în lume, arhitecții care au 
lucrat în Albania au urmărit un scop 
comun: acela de a reflecta în mod 
autentic caracterul arhitecturii fas-

ciste, colorat de diversele nuanțe ale 
modernizării, dar mereu fidelă a ceea 
ce reprezenta regimul. Ca o linie ge-
nerală, s-a observat, în perioadele 
comunistă și postcomunistă, o poli-
tică edilitară care a promovat activi-
tăți de întreținere a vechilor clădiri. În 
acest context, oriunde a fost posibil, 
s-a menținut cu fidelitate stilul origi-
nal al clădirilor. De-a lungul anilor, 
nu au existat încercări de a face 
schimbări semnificative pentru a eli-
bera aceste clădiri (de o importanță 
deosebită pentru statul albanez) de 
memoria regimului fascist. Mai de-
grabă, acum fac parte din istoria sta-
tului albanez și sunt păstrate ca re-
prezentante demne ai unei perioade 
istorice. 

Este rezonabil să credem că aceste 
clădiri, dar și multe altele au fost per-
cepute de populație și de elita politică 
nu doar ca imagine a fascismului, ci 
și ca primul pilon către dezvoltarea și 
modernizarea țării, motiv pentru care 
nu au apărut resentimente care să 
conducă la respingerea lor, așa cum 
s-a întâmplat imediat după regimul 
comunist din 1991, când populația a 
distrus orice simbol posibil al regi-
mului, considerat în același timp un 
simbol al sărăciei, fricii și suferinței. 

În prezent, clădirile ambelor peri-
oade sunt îngrijite și restaurate ca 
parte a moștenirii culturale și istorice 
a statului albanez. 

 
Traducere realizată  

de Sabin Drăgulin
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di re Zog, Edizioni Tiber, Roma, 
1930; P. Quaroni, Ritratto di re 
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1969; G.G. Ciano, I diari di Ciano, 
op. cit.; despre Albania recomand: F. 
Jacomoni Di San Savino, La politica 
dell’Italia in Albania – nelle 
testimonianze del Luogotenente del 
Re, Cappelli Editore, 1965. 
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di Florestano Di Fausto”, în E. 
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în E. Godoli e U. Tramonti, op. cit., 
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36 A Vokshi, op. cit. 
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Gherardo Bosio architetto fiorentino 
1903 - 1941, Angelo Pontercoli, 
Editore, Firenze, 1996; Suisa, 
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architettura nell’esperienza albanese 
di Florestano Di Fausto”, în E. 
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39 M.A. Giusti, op. cit., p.37; A. 
Vokshi, „Gherardo Bosio: le opere in 
Albania”, în E. Godoli și U. 
Tramonti, op. cit, pp. 71-77. 

40 Au fost chemați de Bosio să lucreze 
împreună în cadrul Biroului Central 
pentru Construcții și Urbanistică 
inginerii Paladini și Poggi, arhitecții 
Orzali, Lambertini și Carmignani. A 
se vedea R. Renzi, „La Casa del 
Fascio di Tirana”, în E. Godoli și U. 
Tramonti, op. cit., pp. 79-85. 

41 C. Pallini, A.R. Scaccabarozzi, 
L’urbanistica corporativa ei piani 
italiani per le città dell’Albania, 
Editore Planum, 2014, pp. 1-8. 

42 M.C. Migliaccio, „Identità e 
architettura nell’esperienza albanese 
di Florestano Di Fausto”, în E. 
Godoli și U. Tramonti, op. cit, pp. 
33-53; C. Pallini, A.R. 
Scaccabarozzi, L’urbanistica 
corporativa ei piani italiani per le 
città dell’Albania, Editore Planum, 
2014, p. 6; U. Tramonti (ediție 
îngrijită de), Architettura e 
urbanistica nelle Terre d’Oltremare, 
Dodecaneso, Etiopia, Albania 
(1924-1943), Bononia University 
Press, 2017, p. 208. 

43 Lucrările au fost continuate de 
arhitecții Poggi, Orzali, Lambertini 
ca și de mulți alți colaboratori ai lui 
Bosio. 

44 Pentru un catalog cu fotografii a 
construcțiilor lui Gherardo Bosio în 
Albania și afară recomand: 
http://www.artefascista.it/bosio_gher
ardo__arte__italiana__del.htm 
(accesat 26.07.2022). 

45 În colaborare cu Ferrante Orzali, a se 
vedea: R. Renzi, Tirana, Casa del 
Fascio, în U. Tramonti (ediție îngri-
jită de), Architettura e urbanistica 
nelle Terre d’Oltremare, Dodecanneso, 
Etiopia, Albania (1924-1943), op. 

cit., pp. 222-227; G. Gresleri, 
Albania, una dimensione sospesa, 
tra opere pubbliche e rifondazione 
della città, în Archittetura italiana 
d’oltremare, Atlante iconografico, 
Massaretti, Bologna University 
Press, Bologna, 2008, pp. 433-468. 

46 A. Vokshi, „Gherardo Bosio: le 
opere in Albania”, în E. Godoli și U. 
Tramonti, op. cit., pp. 74-75; C. 
Cresti, Gherardo Bosio architetto 
fiorentino 1903 – 1941, op. cit., p. 
12; 

47 A Vokshi, Tracce dell’architettura 
italiana in Albania 1925 – 1943, op. 
cit.; R. Renzi, „La Casa del Fascio di 
Tirana”, în E. Godoli și U. Tramonti, 
op. cit., pp. 79-85. 

48 În colaborare cu Orzali și Poggi. 
49 Ibidem. 
50 În scopuri propagandistice, regimul 

fascist a făcut publicitate construcției 
acestor clădiri, sporind atât structura 
arhitecturală, cât și rolul lor în so-
cietatea albaneză. Ziarul „Tomorri” a 
prezentat Casa del Fascio astfel: 
„Aspectul auster al Torre Littoria a 
Casei del Fascio din capitală: aici își 
vor găsi căminul tinerii generației 
Littorio, de aici vor pleca spre 
organizarea efortului care va trebui 
să întărească din ce în ce mai mult 
patria mare realizată de voința lui 
Mussolini, fondatorul marii Albanii”, 
„Opere del Fascismo” în Tomorri, 
Quotidiano Fascista d’Albania, Anno 
II, n. 258, 28 ottobre 1942. 

51 M.A. Giusti, op. cit., pp. 145-156. 
52 M.C. Migliaccio, „Identità e 

architettura nell’esperienza albanese 
di Florestano Di Fausto”, în E. 
Godoli și U. Tramonti, op. cit., p. 49. 

53 M.A. Giusti, op. cit. 
54 Scrisoarea lui Pietro Maria Bardi 

către G. Ciano, în R. Mariani, 
Razionalismo e architettura 
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moderna, ed. Comunità, Milano, 
1989, p. 213, publicat și în M.A. 

Giusti, Albania, Architettura e Città, 
1925-1945, op. cit., p. 167. 
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Bulgaria interbelică în umbra celor  
două catastrofe naționale 

 
[Interwar Bulgaria in the shadow  
of the two national catastrophes] 

 
Iskra BAEVA 

 
Abstract: In this study, the author’s approach was to review the most important 
moments of political history, which the Bulgarian state experienced from 1877-
1878 until the end of the Second World War. As Baeva introduces us, Bulgarian 
democracy has been influenced by the geo-political and economic realities of the 
time. The incomplete realization of the Bulgarian nation-state and the existence 
of a deeply rural society were the two constants that inexorably influenced the 
internal and foreign policy of the Bulgarian political class during the analyzed 
period. 
 
Keywords: Bulgaria, national project, nationalism, failure of democracy, 
authoritarian regimes. 

 
Introducere 
 
Istoria statală a Bulgariei, care se 

deschide după încheierea războiului 
ruso-turc din 1877-1878, a fost plină 
de evenimente. Această perioadă 
istorică a fost semnată de cele trei 
războaie desfășurate în doar șase ani: 
Primul Război Balcanic (1912-1913), 
Al Doilea Război Balcanic (1913) și 
Primul Război Mondial (1915-1918), 
la care Bulgaria a participat și le-a 
pierdut. Statul bulgar a intrat în 
lumea postbelică ca un actor învins, 
profund izolat în Balcani, înconjurat 
aproape în întregime1 de țări care s-
au așezat la masa învingătorilor, 
pentru că au făcut parte din Antanta. 
Înfrângerea a avut consecințe 

cumplite deoarece frontierele au fost 
ciopârțite, ceea ce a provocat apariția 
unui val de refugiați spre Bulgaria. În 
acest context, viața politică din 
perioada interbelică a fost influențată 
de dorința oamenilor de a-i identifica 
și pedepsi pe cei responsabili pentru 
înfrângere. Marea dezamăgire pro-
vocată de politica partidelor politice 
tradiționale a oferit o șansă altor forțe 
politice care au căutat soluții noi în 
contextul marii ciocniri europene 
care a implicat lumi aflate între revo-
luție și contrarevoluție. Combinația 
dintre acești factori au provocat 
lovituri de stat, răscoale și un auto-
ritarism care s-a dezvoltat din ce în 
ce mai mult în Bulgaria. 
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Catastrofe naționale2 
 
Datorită participării sale la război 

în rândul țărilor care au compus 
Puterilor Centrale, Bulgaria a cunos-
cut a doua catastrofă națională. Pen-
tru a înțelege semnificația acestui 
fapt pentru bulgari, trebuie să ne în-
toarcem puțin în istorie – la prima 
catastrofă națională. Ambele sunt 
rezultatul încercărilor de a uni pă-
mânturile locuite de bulgari, 
Macedonia ocupând primul loc în 
aceste eforturi. Așa cum am spus, 
pentru Macedonia, Bulgaria a provo-
cat războiul din 1913. Astfel, pe 16 
iunie 1913, statul bulgar a declanșat 
Al Doilea Război Balcanic, ajungând 
să lupte cu toate statele foste aliate în 
Primul Război Balcanic, fiind în mod 
natural înfrântă. Rezultatul acestei 
politici s-a conturat în urma prevede-
rilor Tratatului de la București (28 
iulie 1913) și a Tratatului de la 
Istanbul (19 septembrie 1913), în 
urma căruia a pierdut majoritatea 
teritoriilor câștigate în timpul 
Primului Război Balcanic din 
Macedonia și Dobrogea de Sud. 
Aceste pierderi au fost considerate de 
opinia publică bulgară ca fiind o ca-
tastrofă națională. Rezultatul a fost o 
dorință nestăvilită de a avea posibili-
tatea de a readuce aceste teritorii în 
granițele bulgare. Ca urmare, decizia 
guvernului bulgar, din septembrie 
1915, de a se alătura Puterilor 
Centrale, pentru că au promis retur-
narea acestor teritorii, a părut a fi 
logică. După doar câțiva ani a urmat 
noua catastrofă națională conturată în 
urma prevederilor Tratatului de la 

Neuilly, semnat la Paris în 27 noiem-
brie 1919. Potrivit acestuia, pierderile 
teritoriale au fost confirmate și com-
pletate cu altele noi, deși nu atât de 
semnificative. Și în zilele noastre, 
acest tratat de pace este perceput ca 
fiind cea mai mare tragedie națională, 
deoarece a înlăturat pentru întot-
deauna perspectiva ca aceste teritorii 
să fie recuperate. 

Pierderile au fost consecințele po-
litice datorate unei înfrângeri militare, 
care a fost rezultatul altor circum-
stanțe. Este vorba despre Răscoala 
militară din septembrie 1918, care a 
precedat capitularea Bulgariei.  

După căderea regimului comunist 
s-a deschis o nouă etapă în istoriogra-
fia bulgară, care a condus la reinter-
pretarea unor momente fundamentale 
ale istoriei naționale. Astfel, soldații 
care s-au răsculat, au fost acuzați că 
au acționat împotriva intereselor na-
ționale, fiind vinovați de capitularea 
armatei bulgare3. Interesant este că 
aproape nimeni nu acordă atenție 
faptului că aceste acuzații nu iau în 
considerare principiul cauză-efect. Se 
știe că serviciile secrete bulgare erau 
la cunoștința pregătirii unei ofensive 
a armatelor franceze pe frontul de la 
Dobro pole. Autoritățile bulgare, deși 
au cerut, nu au primit ajutor din par-
tea armatei germane pentru a întări 
frontul. Se știe că soldații s-au revol-
tat abia după ce frontul de la Salonic 
a fost străpuns pe 18 septembrie, în 
ciuda rezistenței eroice a soldaților 
bulgari și a numeroaselor victime 
înregistrate. În aceste condiții, furia 
soldaților s-a îndreptat împotriva 
comandamentului militar și a puterii 
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politice de la Sofia. Pe 24 septembrie, 
soldații răsculați au reușit să preia 
controlul asupra cartierului general al 
armatei de la Kyustendil, unde i-au și 
primit pe Rayko Daskalov și 
Alexander Stamboliyski care erau 
reprezentanții Uniunii Populare 
Agrare Bulgare (AUA). Ulterior, tru-
pele răsculate, aflate sub conducerea 
lui Daskalov au proclamat, pe 27 
septembrie, la Radomir, Republica. 
În urma acestor evenimente, soldații 
răsculați s-au îndreptat spre Sofia 
pentru a prelua puterea. La momentul 
în care au ajuns la periferia capitalei, 
în zilele de 29 și 30 septembrie, au 
intrat în conflict cu unități germane 
care fuseseră trimise ca ajutor mili-
tar4. În aceste condiții, trupele răscu-
late au fost înfrânte. Cu toate acestea, 
nu dezertarea unei părți a soldaților 
de pe frontul din Macedonia a provo-
cat retragerea Bulgariei din război. 
Negocierile pentru încheierea unui 
armistițiu cu Antanta fuseseră înce-
pute înainte de izbucnirea revoltelor, 
dar situația deosebit de gravă din țară 
a provocat grăbirea semnării acestuia. 
În aceste condiții, pe 29 septembrie, 
Bulgaria a semnat armistițiul de la 
Salonic. 

Ciocnirea armată între bulgari 
(soldați insurgenți și autorități) a lăsat 
o amprentă grea asupra vieții politice 
din perioada interbelică. Ea a adâncit 
dezamăgirea bulgarilor datorită nea-
tingerii idealurilor naționale și a mărit 
amărăciunea provocată de noile în-
frângeri militare, ceea ce s-a reper-
cutat negativ și asupra vieții politice 
interne unde s-au declanșat conflicte 
care au fost pline de înverșunare. 

Condițiile economice grele care au 
rezultat din prevederile Tratatului de 
pace de la Neuilly, reprezentate prin 
impunerea plății unor reparații de 
război în valoare de 2 250 000 de 
franci de aur s-au adăugat la epuiza-
rea datorată războiului. Pentru a 
exemplifica, Bulgariei a fost obligată 
să-i compenseze pe vecinii săi, 
România, Grecia și Regatul sârbo-
croat-slav (Iugoslavia) cu animale vii 
după cum urmează: vaci de lapte 
1.500, 6.000, 6 000; cai 2 250, 5 250, 
5 000; catâri 450, 1 050, 1 000; boi 1 
800, 3 400, 4 000; ovine 6 000, 15 
000, 12 000; precum și să livreze în 
Iugoslavia 250 000 tone de cărbune 
în 5 ani5. 

 
Experimentul agrar 
 
Ceea ce a dominat în atitudinile 

publice a Bulgariei paramilitare a fost 
dorința unei schimbări politice pro-
funde, considerându-se că toate par-
tidele care au condus până atunci țara 
au contribuit la înfrângerea și vărsa-
rea de sânge. Istoria a arătat că pri-
mele alegeri postbelice, din august 
1919, au confirmat acest lucru. Ale-
gătorii au investit cu încredere par-
tide noi, ce nu mai fuseseră niciodată 
la putere, care au promovat idei ce 
militau pentru o schimbare radicală: 
Uniunea Agrară Bulgară, înființată în 
1899 cu 27,3% (85 de deputați dintr-
un total de 237) și Partidul Comunist 
Bulgar (BCP)6, cu 18,5% (47 de lo-
curi).  

Liderul Uniunii Agrare Bulgare, 
Alexander Stamboliyski, a format 
primul său guvern, în coaliție cu 
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Partidul Popular și Partidul Liberal 
Progresist, care au primit doi și res-
pectiv un ministru. Noi alegeri au 
fost organizate la 28 martie 1920, 
Uniunea Agrară situându-se pe pri-
mul loc cu 42,7% (110 deputați) reu-
șind să formeze singură un guvern 
minoritar. În următorii trei ani de gu-
vernare, Uniunea Agrară a încercat să 
transforme profund țara, acești ani 
lăsând urmele durabile în istoria bul-
gară. 

Stamboliyski nu a fost doar lide-
rul politic al Uniunii Agrare Bulgare, 
ci și ideologul partidului. În 1909 și-a 
publicat cartea Partide politice sau 
organizații profesionale?7 în care a 
formulat teoria pe baza căreia a fost 
construită activitatea partidului până 
la sfârșitul anilor ‘40. Potrivit aces-
teia, gestionarea societății nu ar tre-
bui să fie realizată de către partide, ci 
de cele șase clase principale: agri-
colă, meșteșugărească, salarială, in-
dustrială, comercială și birocratică. În 
consecință, întrucât în Bulgaria țăra-
nii reprezentau aproximativ 80% din 
populație, clasa agricolă trebuia să 
construiască democrația parlamentară 
(așa cum Stamboliyski numește re-
gula majorității) și democrația eco-
nomică (distribuția veniturilor națio-
nale în funcție de aportul de muncă, 
nu în funcție de capitalul industrial și 
comercial)8. În istoriografia bulgară, 
teoria claselor este de obicei prezen-
tată ca fiind o concepție bulgară ori-
ginală9, dar de fapt se încadrează pe 
deplin în doctrina agrarianismului, 
dezvoltată în a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea în Europa 
Centrală10. Cu toate acestea, spre 

deosebire de agrarienii germani, cehi, 
polonezi și alți, Stamboliyski este 
singurul care nu numai că reușește să 
câștige puterea deplină, dar încearcă, 
de asemenea, să pună în practică teo-
ria. 

În timpul guvernării agrariene au 
fost propuse și votate peste o sută de 
legi, care au vizat impunerea demo-
crației parlamentare și a celei econo-
mice. Cea mai importantă este re-
forma agrară care s-a realizat în 
etape, fiind rezultatul mai multor 
legi: „Legea pentru creșterea dimen-
siunii terenurilor de stat” (30 iunie 
1920), „Legea pentru soluționarea 
situației refugiaților și asigurarea 
mijloacelor de trai” (13 noiembrie 
1920), „Legea privind proprietatea 
asupra terenurilor de muncă” (25 
aprilie 1921)11. Scopul declarat al 
legiuitorului a fost acela de a crea o 
proprietate, prin limitarea mărimii 
acesteia, în așa fel încât să poată fi 
exploatată fără să fie nevoie să fie 
angajată forță de muncă suplimentară 
(terenurile vor fi deținute de cei care 
le cultivă). Reforma venea să rezolve 
o problemă majoră a societății, mai 
exact a limitării și reducerii număru-
lui mare de țărani săraci, 54% dintre 
aceștia aveau parcelele mai mici de 
30 de ari (adică 3 000 de metri pătrați 
sau aproximativ 0,75 acri), iar supra-
fața totală a acestora reprezenta doar 
11,3% din terenul arabil12. Ideea lui 
Stamboliyski, care este în concor-
danță cu cele ale fermierilor euro-
peni, a fost de a forma o proprietate 
agricolă de nivel mediu13. Guvernul a 
stimulat totodată și dezvoltarea miș-
cării cooperatiste. În aceste condiții, 
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în 1922, numărul cooperativelor a 
ajuns la 1 731. 

Dorința guvernului din 1921 de a 
impune controlul asupra comerțului 
cu cereale a fost, de asemenea, legată 
de reforma agrară. Au fost înființate: 
un Consorțiu al Băncilor Naționale, 
Agricole și Cooperative, Uniunea 
Generală a Cooperativelor Agricole 
și Banca Cooperativă Agricolă a 
Uniunii, care au restricționat comer-
țul privat cu cereale și produse agri-
cole. Consorțiul era obligat să aibă 
depozite alimentare de unde munici-
palitățile puteau cumpăra produse la 
prețuri accesibile pentru populație, în 
special pentru persoanele cu dizabi-
lități și săraci. Totuși, Consorțiul a 
fost anulat de Comisia de Control a 
Antantei, care a declarat că militează 
pentru apărarea inițiativei private. 

O altă măsură luată de guvern a 
fost aceea ca fermierii, ca toți cetățe-
nii de altfel, să fie educați să mun-
cească. Acest principiu a stat la baza 
Legii muncii obligatorii pentru toți 
tinerii, bărbați și femei, adoptată la 
14 iunie 1920. De obicei, această 
reglementare juridică este interpretată 
ca o încercare de a ocoli interdicția 
din Tratatul de pace de la Neuilly ca 
Bulgaria să aibă o armată regulată. 
Cu toate acestea, motivele lui 
Stamboliyski prezentate odată cu 
introducerea proiectului aruncă o altă 
lumină asupra intențiilor sale: „Împă-
cându-ne cu destinul, trebuie să ne 
adaptăm rapid noilor condiții, ho-
tărâți să ne rupem definitiv de trecut, 
hotărâți să părăsim calea nebunilor și 
antichității militare catastrofale, tre-
buie să mergem rapid și fără ezitare 

în direcția opusă pe calea dezvoltării 
economice pașnice și culturale ... Le-
gea muncii obligatorii aduce o orga-
nizare complet nouă a muncii umane 
... Cred că această idee, adoptată de 
toți, adusă la viață de o lege și apli-
cată cu tact, pricepere și curaj, va 
deveni în curând unul dintre cele mai 
bune instrumente pentru educația 
morală, creșterea economică și soci-
ală a Bulgariei ”14. Conform legii, toți 
băieții care au împlinit vârsta de 20 
de ani și fetele de 16 ani erau obligați 
să presteze muncă comunitară. 

O altă reformă promovată de 
Uniunea Agrară Bulgară a fost în 
domeniul educației. Conform preve-
derilor noii legi, atât învățământul 
secundar inferior cât și cel obligato-
riu a fost mărit cu 3 ani. Totodată, s-a 
luat măsura înființării bibliotecilor în 
mediul rural. În domeniul fiscal, 
Uniunea a mai încercat să introducă 
impozitul progresiv pe venit, dar tim-
pul scurt aflat la guvernare nu i-a 
permis aplicarea acestei reforme. În 
domeniul juridic a promovat înființa-
rea tribunalelor la nivel local. 
Guvernul a reușit, în schimb, să înde-
plinească o altă promisiune din cam-
pania electorală, și anume, tragerea la 
răspundere a celor care au fost res-
ponsabili pentru catastrofele națio-
nale. După referendumul din 19 no-
iembrie 1922, a înființat un tribunal 
extraordinar care s-a ocupat cu jude-
carea activității miniștrilor guvernu-
lui militar, condamnându-i la diferite 
pedepse cu închisoare. Aceste legi și 
multe altele au avut ca obiectiv să 
protejeze spațiul rural de dominația 
urbanului și de exercitarea arbitrară a 
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autorității administrative în teritoriu. 
Toate aceste măsuri au fost însoțite 
de o puternică retorică anticapitalistă 
și anti-urbană15. 

Poziția politică a Uniunii Agrare 
Bulgare a evoluat în timp, de la o 
atitudine bunăvoitoare față de 
Revoluția din octombrie în 1917 până 
la o luptă din ce în ce mai dură îm-
potriva Partidului Comunist Bulgar, 
care devenise un rival serios în inte-
riorul maselor de stânga. Ciocnirea 
dintre cele două partide a prins contur 
în timpul Marii Greve a Transportului 
de la sfârșitul anului 1919 și începutul 
lui 192016. Victoria a aparținut agra-
rienilor, ceea ce a condus la impu-
nerea modelului economic de tip 
privat în agricultură, a fermelor, în 
dauna celui propus de bolșevici17. 
Rivalitatea dintre agrarieni și parti-
dele tradiționale era puternică, și se 
exprima cu tărie la nivel de propa-
gandă, unde era un adevărat război. 
Natura anti-urbană a politicii agricole 
a izolat guvernul de elitele urbane, 
care a condus, în septembrie 1922, la 
o confruntare directă. Pe 17 septem-
brie, Blocul Constituțional a organi-
zat un târg la Tărnovo, cu scopul 
creării unei alianțe împotriva agra-
rienilor. Aceștia din urmă au luat 
decizia să împiedice cu orice mij-
loace organizarea manifestației. Pen-
tru aceasta au fost organizate grupuri 
paramilitare la nivelul satelor, numite 
Garda Portocalie, care i-au atacat și 
maltratat pe cei care călătoreau la 
târg, unii dintre ei fiind arestați, iar 
alții fiind chiar obligați să părăsească 
țara18.  

O altă măsură luată de guvern 
care a produs tensiuni în țară a fost 
conflictul dintre Uniunea Agrară din 
Bulgaria și Organizația 
Revoluționară Internă Macedoneană 
(VMRO). Guvernul a încercat să iasă 
din izolarea internațională prin apro-
pierea de Iugoslavia (Acordul de la 
Nis din 23 martie 1923) și 
Cehoslovacia19. VMRO a respins 
aceste acorduri punând la cale o serie 
de acte teroriste, în urma cărora au 
fost uciși miniștri agrarieni, precum 
Alexander Dimitrov20. Ca urmare a 
acestor atentate, guvernul a interzis 
activitățile VMRO21. 

Acest conflict, între putere și opo-
ziție, ne arată cât de profundă și radi-
cală era falia în interiorul societății. 
Alegerile democratice din 22 aprilie 
1923 au dat câștig de cauză Uniunii 
Agrare, care a câștigat majoritatea 
absolută în parlament (53,8%). În 
urma rezultatelor alegerilor, liderii 
partidelor de opoziție au decis să re-
nunțe la lupta politică democratică și 
să se orienteze spre îndepărtarea for-
țată a agrarienilor de la putere. Intere-
sant este că, partidele de opoziție i-au 
atacat adeseori pe agrarieni pentru că 
nu respectau principiile fundamentale 
ale democrației, pentru ca, în cele din 
urmă, să recurgă la un mijloc atât de 
nedemocratic precum lovitură de stat 
militară. Astfel, demersul unic a 
Uniunii Agrare de a impune agraria-
nismul în Bulgaria a fost înăbușit prin 
violență armată. 
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Lovitura de stat din 9 iunie 
1923, răscoala din septembrie 
1923 și urmările lor 
 
Pregătirile pentru răsturnarea gu-

vernului agrarienilor au început încă 
de la sfârșitul anului 1922 odată cu 
înființarea Uniunii Militare în 1919, 
cu încălcarea interdicției constituțio-
nale a militarilor de a se angaja în 
politică. Înființarea și activitatea 
acestei asociații de militari a fost to-
lerată de majoritatea partidelor poli-
tice, deoarece obiectivele ei - com-
baterea pericolului comunist și reali-
zarea unei activități de opoziție față 
de guvern – corespundea propriilor 
interese22. După alegerile din aprilie 
1923, au început pregătirile imediate 
pentru o lovitură de stat. Coaliția care 
își propunea răsturnarea nedemocra-
tică a puterii era alcătuită din Uniu-
nea Militară, membri ai Alianței 
Populare, (înființată în 1921) care 
dorea coordonarea acțiunilor împo-
triva Uniunii Agrare în numele „uni-
tății spirituale a națiunii” și „ridicarea 
prestigiului puterii de stat”, precum și 
a VMRO. Ţarul Boris al III-lea a fost 
informat că se pregătea o lovitură de 
stat. În ziua de 25 mai 1923, puciștii 
au hotărât că în perioada 8-9 iunie 
1923 să se declanșeze operaţiunea. 
Lovitura de stat a fost executată con-
form planului - a început la 3 dimi-
neața și până la zorile zilei membrii 
Uniunii Militare au reușit să preia 
puterea în toată țara. Guvernul con-
dus de Stamboliyski a fost răsturnat, 
primarul capitalei Sofia, Krum Popov 
a fost ucis, „Garda portocalie” a fost 
dezarmată și în aceeași zi, pe 9 iunie, 

țarul Boris al III-lea a numit un nou 
guvern condus de profesorul univer-
sitar, specialist în economie, 
Alexander Ţankov. 

Puterea din Sofia a fost preluată 
rapid de puciști, dar Uniunea Agrară 
era un partid al căror resurse interne 
provenea din spațiul rural, așa că a 
apărut o rezistență spontană împo-
triva complotiștilor. Aceasta acoperea 
zonele rurale din aproape întreaga 
țară fiind mai răspândită în din regiu-
nile Plovdiv, Shumen, Pleven, unde 
agrarienii și comuniștii care s-au re-
voltat pe 9 iunie într-o acțiune co-
mună au reușit aproape să cucerească 
orașul Plovdiv. Rezistența a durat 
până pe 14 iunie fiind cunoscută în 
istoriografie cu numele de Răscoala 
din iunie23. În timpul loviturii de stat, 
Alexander Stamboliyski se afla în 
satul natal Slavoviţa, din regiunea 
Pazargic. La auzul veștilor de la 
Sofia câteva mii de săteni s-au adunat 
la Pazargic, dar au fost învinși de 
armată. Stamboliyski a fost obligat 
să-și desființeze detașamentul după 
care a fost capturat și pe 14 iunie ucis 
în cel mai brutal mod de un detașa-
ment VMRO, care a pus în acest mod 
capăt rezistenței. 

Noul guvern includea reprezen-
tanți ai tuturor partidelor politice, cu 
excepția Uniunii Agrare și a 
Partidului Comunist Bulgar (BCP), 
cu toate că acestea primiseră cele mai 
multe voturi la alegerile care se des-
fășuraseră doar cu o lună și jumătate 
mai devreme. La 9 iunie 1923, con-
ducerea Partidului Comunist Bulgar 
și-a declarat neutralitatea cu privire la 
evenimentele care au dus la lovitura 
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de stat, argumentând că a avut loc o 
„înlocuire a dictaturii militar-poliție-
nești a burgheziei rurale fidelă gu-
vernului agrarian cu o dictatură mili-
tar-polițienească a burgheziei ur-
bane”24. Această abordare reflectă cu 
limpezime natura relațiilor tensionate 
dintre cele două partide de masă. 

Lovitura de stat și suprimarea 
sângeroasă a rezistenței au pus sub 
semnul întrebării legitimitatea noului 
guvern în plan intern și extern, în 
condițiile în care o parte dintre țăranii 
care au participat la rezistența împo-
triva puciștilor și-au găsit refugiul în 
Iugoslavia şi în Cehoslovacia. Pentru 
reuși să înființeze un nou guvern, 
puciștii aveau nevoie de o bază poli-
tică cât mai largă. Aceasta s-a realizat 
la 10 august 1923 ca urmare a înfiin-
țării unei alianțe formate din partidele 
care au alcătuit Blocul constituțional 
și Alianța Populară într-o nouă for-
mațiune politică numită Alianța 
Democrată25. Alegerea denumirii noii 
formațiuni politice avea ca scop să 
sublinieze principala teză a complo-
tiștilor – că aceștia restabilesc demo-
crația, încălcată de guvernul 
Stamboliyski26. Desigur, o simplă 
schimbare de nume nu este suficient 
să acrediteze o astfel de teză, în con-
dițiile în care lovitura de stat a fost 
urmată de represiuni, ce au fost orga-
nizate împotriva agrarienilor, o parte 
din aceștia fiind obligați să se refugi-
eze în străinătate pentru ași salva 
viața. O dovadă clară a acestui lucru 
este asasinarea, la 26 august 1923, la 
Praga a liderului agrarian Rayko 
Daskalov, care organizase un centru 
de rezistență al emigranților, prove-

niți din membrii și susținătorii 
Uniunii Agrare Bulgare27. 

Primele acțiuni ale guvernului lui 
Alexander Ţankov au schimbat atitu-
dinea celui de-al doilea cel mai po-
pular partid de pe scena politică a 
Bulgariei. Partidul Comunist Bulgar 
inițial s-a menținut într-o stare de 
neutralitate dar, ulterior și-a schimbat 
atitudinea atât datorită măsurilor lu-
ate de noua putere de la Sofia cât și 
ca urmare a deciziilor Internaționalei 
Comuniste. La Moscova, bolșevicii 
au considerat că poziția adoptată de 
Partidul Comunist Bulgar este greșită 
și la 14 iunie 1923 au trimis o tele-
gramă semnată de secretarul general 
de atunci al Cominternului, bulgarul 
Vasil Kolarov, în care au specificat 
acest lucru. Câteva zile mai târziu 
Kolarov era în drum spre Bulgaria. 
Cu toate că poziția adoptată de frații 
mai mari de la Moscova nu a fost 
ușor de acceptat de liderii Partidului 
Comunist Bulgar, totuși, cu ajutorul 
presiunilor exercitate de muncitorii 
comuniști conduși de Georgi 
Dimitrov la începutul lunii august, 
conducerea BCP a acceptat că neu-
tralitatea este o greșeală care trebuie 
corectată prin organizarea unei re-
volte armate împotriva guvernului lui 
Ţankov. Pentru realizarea acestui 
obiectiv s-a încercat realizarea unei 
alianțe cu agrarienii28. În acest sens a 
fost înființat un Comitet Tehnic 
Militar. 

 
Reacția Guvernului 
 
Activitatea de pregătire a unor re-

volte îndreptate împotriva guvernului 
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bulgar nu au rămas fără consecințe. 
Pentru a zădărnici o acțiune de răs-
turnare a noii puteri, pe 12 septem-
brie autoritățile au arestat 2.500 de 
activiști comuniști. Acțiunile guver-
nului au risipit și ultimele îndoieli în 
rândul liderilor comuniști bulgari. 
Drumul care începuse era fără întoar-
cere. Decizia adoptată de comuniști a 
fost să se accelereze declanșarea re-
voltelor. Perioada aleasă pentru iz-
bucnirea acestora a fost de 22-23 
septembrie. Răscoala din septembrie, 
așa cum este cunoscută în istoriogra-
fie, a început spontan și fără pierderi 
umane în Kazanlak (satul Măglizh) 
între 13-14 septembrie. De la Stara 
Zagora a fost dat un semnal pentru ca 
revolta la nivel local să înceapă între 
19-20 septembrie. Deciziile luate la 
centru au fost aplicate de activiștii 
din teritoriu, astfel că au izbucnit 
revolte în zonele Nova Zagora, Stara 
Zagora, Ihtiman, Chirpan, Kazanlak. 
Aceste evenimente trebuiau să vină 
în cascadă, conducerea centrală a 
Partidului Comunist Bulgar a consi-
derat că marea revoltă trebuia să se 
declanșeze în noaptea între 22/23 
septembrie, având epicentrul în nord-
vestul Bulgariei, la Vraţa. În aceste 
zone, revolta a cunoscut un real suc-
ces, comuniștii reușind să ocupe ora-
șul Ferdinand (acum Montana) și alte 
orașe din apropiere. Totuși, în majo-
ritatea orașelor mari, mișcările de 
revoltă au eșuat, ceea ce a permis 
guvernului să trimită trupe din ora-
șele mari în zonele rurale. Armata a 
acționat cu violență în mod simultan 
în diferite părți ale Bulgariei. 
Guvernul s-a bazat cu precădere pe 

trupe alcătuite din voluntari, așa nu-
mitele echipe de spionaj care au acți-
onat cu ferocitate, eliminând toate 
focarele de revoltă. Până la sfârșitul 
lunii septembrie, rezistența a fost în 
cele din urmă stinsă, iar pe 28 sep-
tembrie, Vasil Kolarov, Georgi 
Dimitrov și alți insurgenți din nord-
vestul Bulgariei care mai rămăsese în 
viață, au trecut granița cu Iugoslavia. 

În timpul acțiunilor militare pen-
tru suprimarea revoltelor au fost co-
mise atrocități teribile. La o lună 
după sfârșitul revoltelor, masacrul 
împotriva comuniștilor și al agrarie-
nilor continua încă, nu mai puțin de 5 
000 de persoane căzând victime. In-
stanțele militare i-au judecat pe in-
surgenți în procedură de urgență, 
casele fiindu-le arse. Sate întregi au 
avut de suferit ca urmare a aplicării 
acestor măsuri29. Cruzimea acțiunilor 
guvernamentale a provocat o mișcare 
de reacție, trezind conștiința unor 
intelectualilor celebri. Astfel, lucrări 
foarte cunoscute precum poemul 
„Septembrie” al lui Geo Milev, ro-
manul „Horo” al lui Anton 
Strashimirov sunt dedicate răscoalei 
și suprimării sale. Într-o expresie care 
a rămas celebră, spusă de 
Strashimirov se spunea: „Și-au sacri-
ficat oamenii, așa cum niciun turc nu 
a făcut asta niciodată”30. Reacția ob-
servatorilor externi a fost, de aseme-
nea, foarte dură. Ambasadorul brita-
nic din Sofia a prezentat următoarea 
imagine în raportul său anual: „o re-
voltă, care în unele cazuri a fost 
stinsă prin masacre, în mod clar ne-
justificate, ceea ce a condus la acu-
mularea unei uri foarte mari împo-
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triva guvernului, de care trebuie ținut 
cont în viitor ”31. Un avertisment care 
s-a dovedit a fi profetic. 

La numai două luni de la suprima-
rea răscoalei, la 18 noiembrie 1923, 
au avut loc alegeri parlamentare ex-
traordinare, care au dat majoritatea 
absolută Alianței Democratice 
(63,8%). Acest rezultat a permis gu-
vernului să-și continue ofensiva îm-
potriva stângii bulgare prin introdu-
cerea unei legislații cu caracter repre-
siv. La 4 ianuarie 1924, Adunarea 
Națională a adoptat „Legea privind 
protecția statului”, care interzicea acti-
vitățile Partidului Comunist Bulgar și 
ale subdiviziunilor sale (Uniunea 
Tineretului Comunist, Cooperativa de 
Eliberare, Partidul Muncii, Uniunea 
Muncitorilor Generali) și în multe 
cazuri prevedea pedeapsa cu moartea 
pentru adepții lor. Asasinarea comu-
niștilor fără proces a continuat și în 
lunile următoare, mai mulți membri ai 
fracțiunii parlamentare a Partidului 
Comunist Bulgar fiind uciși pe străzile 
din Sofia. Totodată, măsuri introduse 
de guvernul agrarian, precum ziua de 
lucru de 8 ore și reforma agrară au 
fost anulate. 

Represaliile și interdicțiile nu au 
făcut altceva decât să adâncească 
radicalizarea socială. Partidul comu-
nist, odată ce a trecut în ilegalitate, nu 
a renunțat la lupta armată, fiind spri-
jinit în demersul său de Comintern, 
pentru menținerea unei activități re-
voluționare. Comuniștii au răspuns 
terorismului guvernamental cu pro-
priile lor atacuri asupra detașamen-
telor loiale guvernului. A urmat o 
perioadă în care atentatele cu bombă 

și asasinatele împotriva oficialilor 
guvernamentali au devenit un fapt 
obișnuit. Paroxismul situației s-a ve-
rificat la momentul în care s-a orga-
nizat un atac de proporții cu ocazia 
înmormântării generalului Konstantin 
Georgiev, asasinat de comuniști la 
biserica catedrală „Sf. Duminică” din 
Sofia. În condițiile în care fusese ucis 
un membru de vază al societății, la 
procesiune trebuia să participe majo-
ritatea miniștrilor și țarul Boris. Pla-
nul atentatorilor a fost de a arunca în 
aer cupola bisericii. Acțiunea nu a 
fost acceptată de conducerea Parti-
dului Comunist Bulgar, considerând-
o ca fiind ilegală, dar acest lucru nu a 
oprit pregătirile pentru implementa-
rea sa. Atentatul a avut loc la 16 
aprilie 1925, dar, ca prin minune nici 
regele, nici miniștrii nu au fost uciși. 
Cei care au avut de suferit în urma 
atacului terorist cu fost în schimb 
zeci de ofițeri de rang înalt și cetățeni 
obișnuiți - în total 134 de persoane, 
iar alte 500 au fost rănite32. 

Oribilul atentat nu și-a atins obi-
ectivul politic, dar a dat autorităților 
un motiv întemeiat pentru a legitima 
acțiunile de suprimare a propriilor 
adversarii politici. Legea marțială a 
fost impusă la 16 aprilie și a rămas în 
vigoare până la 24 octombrie 1925. 
Chiar înainte de atac, la 10 martie 
1925, a fost adusă o modificare a 
Legii privind protecția statului, con-
form căreia sentințele cu moartea 
puteau fi emise nu numai persoanelor 
care s-au dovedit a fi vinovate de 
faptele ilegale dar și acelora care i-au 
ajutat și ascuns. Legea marțială a 
permis guvernului să activeze grupuri 
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alcătuite din ofițeri, polițiști și acti-
viști ai Ministerului de Interne. Acți-
unile acestora din capitală și din jurul 
țării au condus la capturarea mai 
multor politicieni de stânga, jurna-
liști, scriitori, poeți care au protestat 
împotriva represiunii după Răscoala 
din septembrie, după care au dispărut 
fără urmă33. Alții au fost judecați în 
temeiul Legii privind protecția statu-
lui. Numărul total al victimelor valului 
represiv este de 684 de persoane34. 
Printre acestea se numără jurnalistul 
Iosif Herbst, poeții Geo Milev, Hristo 
Yassenov, Sergei Rumyantsev, femi-
nista Ana Maimunkova și mulți alții. 
Europa a reacționat în fața noului val 
de violențe. Scriitorul francez Henri 
Barbusse a organizat o comisie spe-
cială pentru a vizita Bulgaria. El de-
scrie ceea ce a văzut în cartea sa The 
Executioners35. Comentând ceea ce a 
văzut, Barbusse a spus: „Nimic din 
cele spuse până acum despre teroarea 
din Bulgaria nu a fost exagerat. Celor 
care mă întreabă <<Este adevă-
rat?>>, Răspunsul este: <<Adevărul 
este și mai înspăimântător>>”. 

Evenimentele din aprilie au întărit 
izolarea externă a regimului, cu toate 
eforturile acestuia de a-l depăși prin 
revenirea la linia de reconciliere 
promovată de Stamboliyski cu țările 
vecine, în special cu Iugoslavia36. Cu 
toate acestea, băncile franceze și bri-
tanice au refuzat să acorde împru-
muturi guvernului Ţankov, primind 
doar sprijin din partea Italiei fasciste. 
În această situație, la 4 ianuarie 1926, 
Alexander Ţankov a fost obligat să 
demisioneze, dar a rămas în viața 
politică pentru următoarele două de-

cenii în funcția de președinte al Adu-
nării Naționale, deputat, fiind cel care 
a creat Mișcarea Socială Populară, o 
organizație pro-fascistă, iar la 16 
septembrie 1944 chiar a condus un 
guvern pro-nazist în emigraţie, la 
Viena, înainte de a emigra în America 
Latină. În istoria bulgară el a rămas cu 
titulatura de „profesorul sângeros”. 

Evenimentele din 1923 și 1925 au 
adâncit faliile din interiorul societății 
bulgare care apăruse încă din peri-
oada Răscoalei Militare din 1918, 
transformând-o într-un profund con-
flict socio-politic care a durat până la 
sfârșitul celui de-Al Doilea Război 
Mondial și a costat viața a zeci de mii 
de bulgari.  

 
Lovitura de stat din 19 mai 
1934 și instaurarea regimului 
nepartizan 
 
Perioada până la sfârșitul anilor 

‘20 a fost consumată prin încercări de 
normalizare a relațiilor politice din 
Bulgaria. Cele trei guverne conduse 
de Andrei Leapcev din perioada 
1926-1931, care i-au succedat lui 
Alexander Ţankov au fost expresia 
voinței parlamentare a Alianței 
Democrate. Cu toate acestea, Leapcev 
s-a dovedit a fi un moderat. În 
februarie 1926 guvernul a acordat o 
amnistie parțială, datorită căreia au 
fost eliberați 1 147 de prizonieri po-
litici, ulterior fiind restabilită și li-
bertatea presei. Istoricii au caracteri-
zat perioada guvernării sale prin ex-
presia „Blândă și atât de bună”37. Ca 
urmare a acestei politici de destin-
deri, Bulgaria a primit în sfârșit un 
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împrumut care i-a permis să ia mă-
suri pentru îmbunătățirea situației a 
zeci de mii de refugiați de război.  

La sfârșitul anilor ’20, criza eco-
nomică globală a ajuns și în Bulgaria: 
producția a scăzut cu mai mult de 
30% ceea ce a produs un șomaj ridi-
cat. Principalul mijloc de trai, agri-
cultura, a fost la rândul său puternic 
afectată38. Înrăutățirea standardului 
de trai al cetățenilor a condus la re-
ducerea progresivă a sprijinului 
electoral pentru Alianța Democrată, 
care a pierdut alegerile din 21 iunie 
1931. Noul guvern a fost format din 
coaliția Blocului Popular, unde 
Partidul Democrat avea un rol pre-
eminent, fiind condus de Alexander 
Malinov și Nikola Mushanov. Nor-
malizarea vieții politice a continuat 
sub cele patru guverne ale acestora 
(1931-1934), deși Legea privind 
protecția statului a continuat să func-
ționeze și nimeni nu a încercat să 
responsabilizeze autorii represiunilor 
în masă și ale uciderilor în 1925. A 
doua amnistie, din 1932, a permis 
cetățenilor bulgari care au fugit în 
afara țării, după lovitura de stat din 9 
iunie 1923, a activiștilor Uniunii 
Agrare Bulgare, să se întoarcă în 
Bulgaria și să se implice în viața po-
litică. Ca noutate în politica bulgară 
este întărirea la începutul anilor ’30 a 
influenței organizațiilor de extremă 
dreapta orientate spre fascismul ita-
lian și național-socialismul german. 
Aceste tipuri de organizații au fost 
numeroase, dar cele mai importante 
au fost: Mișcarea Socială Populară a 
lui Alexander Ţankov, Uniunea 
Populară Bulgară „Kubrat”, Cercul 

ideologic „Unitate”, „Tânăra 
Bulgaria”, „Națiune și politică”, 
Uniunea Legiunilor Naționale 
Bulgară”39. 

Instabilitatea politică, schimbarea 
frecventă a guvernului, corupția pe 
scară largă în rândul politicienilor și 
îmbogățirea prin venirea la putere au 
redus mult încrederea publicului în 
democrație ca sistem politic. Uniunea 
Militară și noua formație a „Unității” 
Cercului Politic au profitat de aceste 
sentimente și au dorit să organizeze o 
nouă lovitură de stat, după modelul 
celei din 9 iunie 1923, pentru o altă 
preluare violentă a puterii. De data 
aceasta, complotiştii nu aveau ca 
scop răsturnarea de la putere a unui 
partid politic, pentru a aduce la gu-
vernare alți politicieni. Dorința era de 
a prelua ei înșiși puterea, pentru a 
aplica propriile idei de schimbare 
socio-politică. 

Lovitura de stat a început seara 
târziu, pe 18 mai. La ora 5 dimineața, 
pe 19 mai, liderii puciști, Kimon 
Georgiev din „Zveno” și generalul 
Pencho Zlatev din partea Uniunei 
Militare au participat la o întâlnire cu 
țarul Boris al III-lea pentru a-l in-
forma despre schimbare. În dimineața 
aceleiași zile, regele a semnat un de-
cret pentru formarea unui nou guvern 
condus de Kimon Georgiev. Spre 
deosebire de precedenta lovitură de 
stat, aceasta nu a cunoscut reacții 
violente în societate, deoarece nu au 
mai existat forțe și grupuri sociale 
gata să lupte pentru a apăra o demo-
crație parlamentară atât de coruptă. 
Cu toate acestea, noua lovitură de stat 
va avea consecințe mult mai pro-
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funde pentru stat decât sângeroasa 
lovitură de stat de la 9 iunie 1923. 

Noul guvern condus de Kimon 
Georgiev a luat imediat măsuri radi-
cale. Adunarea Națională a fost di-
zolvată cu intenția de a fi înlocuită de 
o instituție alcătuită din șapte organi-
zații profesionale (după modelul ita-
lian), care însă nu s-a realizat nicio-
dată. Complotiștii au profitat de pre-
vederile art. 47 din Constituție, care 
specifica că în caz de pericol extern 
sau intern i se conferă guvernului 
dreptul de a emite reglementări „care 
au forță obligatorie ca lege”40. Cu o 
astfel de Ordonanță-lege, pe 14 iunie, 
toate „organizațiile politice de partid 
și diviziunile lor” au fost desființate, 
interzicându-se activitatea politică. O 
atitudine severă a fost adoptată față 
de comuniști, împotriva cărora s-au 
desfășurat procese pe scară largă la 
care participau sute de inculpați, unde 
au fost acordate zeci de condamnări 
la moarte în temeiul Legii privind 
protecția statului. În septembrie 1934, 
activitatea VMRO41 a fost de aseme-
nea interzisă. 

Libertățile civile fundamentale au 
fost abolite: dreptul la liberă expri-
mare, de asociere, etc. A fost intro-
dusă cenzura oficială și, la 7 iunie 
1934, a fost înființată Direcția 
Generală de Reînnoire, care controla 
toată mass-media, cinematografele, 
teatrele și întrunirile publice pentru a 
direcționa viața spirituală în slujba 
națiunii și a statului. A fost realizată 
o nouă diviziune administrativă a 
țării, care avea ca scop crearea unor 
unități administrativ teritoriale mai 
mari, pentru a le putea controla mai 

ușor: cele 16 districte ale țării au fost 
reorganizate în 7, în care activau 837 
de municipalități în loc de 2 552. 
Autoguvernarea locală a fost lichi-
dată și înlocuită de primari desem-
nați42. Statul a introdus o politică de 
tip intervenționist în economie, pe 
principiul statismului, prin interme-
diul organizării de monopoluri, intro-
ducere unor noi taxe și impozite. La 
nivelul politicii externe, noua putere 
de la Sofia și-a schimbat opțiunea 
față de URSS, prin normalizarea re-
lațiilor cu acest stat. Astfel, au fost 
stabilite relații diplomatice cu 
Uniunea Sovietică în iulie 193443. 
Noul guvern a încercat să stabilească 
relații bune cu toate statele balcanice, 
în primul rând cu Iugoslavia. 

Schimbările care au avut loc în 
primele luni după lovitura de stat din 
19 mai 1934, au urmat tiparele pro-
venite din Italia fascistă și Germania 
național-socialistă. Cu toate acestea, 
există diferențe mari față de modelele 
de referință. Pe 19 mai, noua putere a 
ajuns la guvernare prin intermediul 
unei conspirații și a unei lovituri de 
stat și nu ca urmare a unei mișcări 
sociale organizate de masă. Noua 
putere, așa cum am mai arătat, nu s-a 
confruntat cu o rezistență în plan 
politic și social, dar nici nu s-a bucu-
rat de un sprijin popular. Aceasta a 
preferat să nu-și creeze un partid pre-
ferând, pentru a nu mai avea opoziție 
politică în interiorul statului, să inter-
zică activitățile tuturor partidelor. 
Mai mult, prin politicile lor nu au 
reușit să atragă de partea lor popula-
ția. Datorită acestei situații, la doar 
un an de la preluarea puterii, Regele, 
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singura autoritate de necontestat în 
societatea bulgară, a putut să-i înde-
părteze de la putere fără prea mari 
dificultăți. 

Încă de la începutul anului 1935, 
țarul Boris al III-lea a reușit să izo-
leze politicienii din „Unitate” cu ac-
țiuni iscusite din culise, pentru a-i 
atrage pe ofițerii care erau membri ai 
Uniunii Militare de partea sa, cu sco-
pul de a provoca demisia lui Kimon 
Georgiev, care a avut loc în ianuarie 
1935. Alcătuirea noului guvern a fost 
încredințată celuilalt complotist, ge-
neralul Pencho Zlatev, dar care a fost 
înlocuit, doar trei luni mai târziu, de 
diplomatul Andrei Toşev, care era un 
apropiat la Palatului. La rândul său, 
după doar șapte luni, a fost înlocuit 
de fostul șef al Cancelariei Palatului, 
Georgi Chioseivanov, care va con-
duce guvernul de la 23 noiembrie 
1935 până la declanșarea celui de Al 
Doilea Război Mondial. Aceste gu-
verne de tranziție au permis țarului 
Boris al III-lea să preia întreaga pu-
tere, arătând clar că centrul de decizie 
din Bulgaria se află la Palat. Cu toate 
acestea, în loc să restabilească practi-
cile democratice, regele a profitat de 
schimbările făcute până la 19 mai 
pentru a continua să conducă țara 
singur și netulburat de partidele poli-
tice până la moartea sa în august 
194344. 

 
Concluzii 
 
În a doua jumătate a anilor ‘30, 

regimul politic din Bulgaria a fost 
influențat de tendințele ideologico-
politice care circulau cu succes în 

Europa. În acest sens, autoritarismul 
a devenit noua forma de exercitare a 
puterii. Regele Boris al III-lea a fost 
promotorul acestui model, inspirân-
du-se totodată din modurile de exer-
citare a puterii de către fasciști și na-
țional-socialiști: s-au înființat organi-
zații de mase precum „Brannik” 
(organizație de tineret), Organizația 
„Muncii și bucuriei”, Camera culturii 
populare, a fost promovată o le-
gislație antisemită, etc. În același 
timp, regimului său îi lipsesc alte 
caracteristici specifice regimului 
fascist: inexistența unui lider de ex-
tremă dreapta care să se sprijine pe 
un partid, interzicerea organizațiilor 
pro-fasciste și pro-naziste să intre la 
guvernare, etc. Țarul Boris al III-lea 
și-a asumat rolul liderului care stabi-
lește obiective de modernizare și în-
cearcă să le realizeze prin intermediul 
unei economii dirijată, formulând și 
promovând idei cu caracter naționa-
list (în majoritate cu caracter revan-
șard), pentru a căror realizare se soli-
cită asistența forțelor externe, ceea ce 
a condus la o apropierea din ce în ce 
mai mare de Al Treilea Reich45. 

Bulgaria interbelică s-a născut pe 
ruinele celei de-a doua catastrofă 
națională de la sfârșitul Marelui 
Război, a trecut prin răsturnări eco-
nomice și politice profunde, pentru a 
decide din nou realizarea unei alianțe 
militare cu Germania, cu speranța, 
care s-a dovedit a fi nerealistă, de a 
depăși consecințele Primului Război 
Mondial. 

 
Traducere realizată  

de Vladimir Mitev
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Note 
 
1 Singura excepție este Imperiul 

Otoman, care aparținea Puterilor 
Centrale, dar Revoluția kemalistă a 
înlocuit imperiul cu Republica Turcă 
modernă, care se stabilise într-un 
război de succes cu Grecia. Prin 
urmare, Turcia nu poate fi numărată 
printre țările înfrânte în primul 
război mondial. 

2 În Bulgaria, o catastrofă națională 
înseamnă doar pierderea teritoriilor. 
Exact asta s-a întâmplat în timpul 
Tratatului de la București (1913) și 
al Tratatului de la Neuilly (1919). 

3 Aceasta este poziția lui Veselin 
Yanchev, „Революция, въстание, 
метеж или опит за държавен 
преврат? (събитията в България от 
септември-октомври 1918 г.)”/ 
Revoluție, răscoală, revoltă sau 
tentativă de lovitură de stat? (eveni-
mente în Bulgaria din septembrie-
octombrie 1918), în Минало/Trecut, 
nr. 1, 2015, pp. 52-72. și Acad. 
Georgi Markov, Така нареченото 
войнишко въстание е метеж и е 
вредно за българските национални 
интереси. – 24 септември 2019 
г/Așa-numita revoltă militară este o 
revoltă și dăunează intereselor 
naționale bulgare - 24 septembrie 
2019, http://www.focus-news.net/ 
opinion/ 2019/09/24/51246/akad-
georgi-mar-kov-taka-narechenoto-
voynishko-vastanie-e-metezh-ie-
vreden -za-natsionalnite-interesi-na-
balgariya.html. 

4 Pentru mai multe despre revoltă, a se 
vedea: Lubomir Ognyanov, 
Войнишкото въстание 1918/ 
Revolta militară 1918, Editura 
Știință și artă, Sofia, 1988. 

5 B. Kesyakov și Dim. Nikolov, 
Ньойски договор/Tratatul de la 

Neuilly, Editura Martilen, 1994, pp. 
13-33. 

6 Aceasta este partea radicală a social-
democrației bulgare, care la con-
gresul său din 28 mai 1919 și-a 
schimbat numele în comunist, în 
urma cererii lui Lenin de înființare a 
Internaționalei comuniste. 

7 Alexander Stamboliyski, 
Съчинения/ Works, vol. 3, Sofia, 
1947. 

8 Ibidem, pp. 243, 282-283. 
9 Vezi Evgeni Tanchev, Държавно-

правните възгледи на Александър 
Стамболийски/ Opiniile juridice de 
stat ale lui Alexandru Stamboliyski. 
Uniunea Agrară din Bulgaria, Sofia, 
1984. 

10 Iskra Baeva, „Аграризмът като 
идеология на селските движения в 
България и Полша до Втората 
световна война/Agrarismul ca 
ideologie a mișcărilor rurale din 
Bulgaria și Polonia până la cel de-Al 
doilea război mondial”, în Anuarul 
Universității din Sofia „Sf. Kliment 
Ohridski”, Facultatea de Istorie, vol. 
82-84, Sofia, 1992, pp. 183-210. 

11 Todor Galunov, „Грарната реформа 
и законодателството на 
БЗНС/Reforma agrară și legislația 
Uniunii Agrare Bulgare”, în Istoria, 
nr. 2-3, 1998, pp. 70-87. 

12 ***, Статистически годишник на 
Българското царство/Anuarul 
statistic al regatului bulgar, 1909, 
Sofia, 1910, p. 183. 

13 Comparația dintre reformele agrare 
din Cehoslovacia, Polonia și 
Bulgaria arată obiectivele comune, 
dar și diferențele: Iskra Baeva, 
„Аграрното законодателство в 
Чехословакия, Полша и България 
след Първата световна война/ 
Legislația agrară în Cehoslovacia, 
Polonia și Bulgaria după Primul 
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Război Mondial, în Istoria, nr.1, 
2002, pp. 11-21. 

14 Petar Hadjiev, „Първостроителят 
на Трудовата повинност/ Primul 
constructor de obligații de muncă”, 
în Zemya, 28 februarie 2019. 

15 Pentru mai multe despre acest 
subiect, a se vedea: Dimitrina 
Petrova, Самостоятелното 
управление на БЗНС 1920-
1923/Managementul independent al 
Uniunii Agrare Bulgare 1920-1923, 
Sofia, 1988, pp. 100-135. 

16 ***, Транспортната стачка 
1919–1920. Сб. спомени. Изд. на 
БКП/Greva transporturilor 1919-
1920. Sâmbăta amintirilor, Editura 
Partidului Comunist Bulgar, Sofia, 
1964. 

17 Rumen Daskalov, „Аграристки 
идеологии и селски движения на 
Балканите/Ideologii agrare și 
mișcări rurale în Balcani”, în 
Преплетените истории на 
Балканите/Povestirile împletite ale 
Balcanilor, vol. 2, Sofia, Editura 
BNU, 2014, pp.312-313. 

18 Nedev Nedyu, Три държавни 
преврата или Кимон Георгиев и 
неговото време/Trei lovituri de stat 
sau Kimon Georgiev și timpul său, 
„Ciela”, Sofia, 2007, pp. 118-123. 

19 Iskra Baeva, „Балканската 
политика на България в началото 
на 20-те години на ХХ в. – 
Югославия, но чрез Чехословакия/ 
Politica balcanică a Bulgariei la 
începutul anilor 1920 – Iugoslavia, 
dar prin Cehoslovacia”, în Мир и 
конфликти в Югоизточна Европа/ 
Pace și Conflict în Europa de Sud-
Est, nr.94, Muzeul istoric regional - 
Kyustendil, 2006, pp. 190-203. 

20 Odată cu întărirea naționalismului în 
Bulgaria modernă, a început justi-
ficarea acestor crime: Tsocho 

Bilyarski, Убийствата на 
Александър Стамболийски, Райко 
Даскалов и Александър Димитров 
от ВМРО - едно заслужено 
възмездие за тяхното 
родоотстъпничество/Crimele lui 
Alexander Stamboliiski, Rayko 
Daskalov și Alexander Dimitrov de 
la IMRO - o retribuție binemeritată 
pentru apostazia lor, 
http://sitebulgarizaedno.com/index.p
hp?option=com_content&view=artic
le&id=240:2011-02-18-16-18-42&-
catid=29:2010-04-24-09-14-13&I-
temid=61http://sitebulgarizaedno. 
com/ index.php?option=com_conte-
nt&view=article&id=240:2011-02-
18-16-18-42&catid=29:2010-04-24-
09-14-13&Itemid=61, accesat la 15 
septembrie 2020 . 

21 A făcut acest lucru printr-o decizie a 
guvernului din 7 mai 1923 - 
Arhivele Centrale de Stat, f. 284 k, 
op. 1, a.e. 4787, pp. 1, 3-4. 

22 Pentru mai multe despre Uniunea 
Militară și rolul acesteia în istoria 
Bulgariei, a se vedea: Georgi 
Markov, Заговорите и превратите 
на Военния съюз, 1919-1936/ 
Cuvântul sabiei: conspirațiile și 
loviturile de stat ale uniunii militare, 
1919-1936, Editura Știință și artă, 
Sofia, 1992. 

23 Academicianul Dimitar Kosev este 
unul dintre cei mai importanți 
specialiști ai acestui subiect, fiind cel 
care i-a dat și numele de Răscoala 
din septembrie. Pentru mai multe 
detalii recomand Dimitar Kosev, 
Септемврийското въстание 1923 
г./Răscoala din septembrie 1923, 
Editura Știință și artă, Sofia, 1973, 
pp. 93-127. 

24 ***, БКП в реоулюции и решения 
на конгресите, конференциите и 
пленумите на ЦК/AP în rezoluțiile 
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și deciziile congreselor, conferințelor 
și plenarelor Comitetului central, 
vol. 2, 1919-1923, Editura Partidului 
Comunist Bulgar, Sofia, 1951, p. 
262. 

25 Georgiev Velichko, Народният 
сговор 1920-1923, УИ „Климент 
Охридски”/Conspirația populară 
1920-1923, UI „Kliment Ohridski”, 
Sofia, 1989, p. 256. 

26 Declarația ministrului de interne, 
gen. Ivan Rusev, „că își consideră 
sarcinile ca la nivel național și că își 
va orienta toate acțiunile nu dintr-un 
partid restrâns, ci din punct de 
vedere public”, vezi ***, История 
на България/Istoria Bulgariei, vol. 
9, BAS III, Sofia, 2012, p. 189. 

27 Georgi Markov, Покушения, 
насилие и политика в България 
1878-1947/Asasinate, violență și 
politică în Bulgaria 1878-1947, 
Editura Militară, Sofia, 2003, pp. 
165-169. 

28 ***, AP în rezoluții și decizii ..., 
op.cit., pp. 275-278. 

29 Dimitar Kosev, op.cit., pp. 323–331. 
30 Pentru mai multe despre reflecția 

literară a Răscoalei din septembrie, a 
se vedea: Dimitar Kosev, 
Септемврийското въстание 1923 
г./Răscoala din septembrie, op.cit. 

31 Ibidem, p. 717. 
32 Mai multe despre subiect: 

Атентатът в катедралата „Св 
Неделя”/Georgi Naumov, Tentativa 
de asasinat la catedrala „Sf. 
Nedelya”, Partizdat, 1989. 

33 Velislava Dareva, Атентатът 
1925. Денят, в който се отвориха 
портите Адови/Asasinatul din 
1925. Ziua în care s-au deschis 
porțile din Adovi, Sineva, Sofia, 
2019. 

34 ***, Звезди във вековете, Изд. на 
БКП, София/Stele în veacuri, 

Editura Partidului Comunist Bulgar, 
Sofia, 1972, p. 791. 

35 Henri Barbusse, Палачите/Călăii, 
MF „Georgi Dimitrov”, Sofia, 1998. 

36 Iskra Baeva, „Послание на 
Димитър Михалчев от Прага през 
1924 г. Опит за българска 
външнополитическа стратегия, in 
Известия на държавните 
архиви/Mesajul lui Dimitar 
Mihalchev de la Praga în 1924. O 
tentativă la o strategie bulgară de 
politică externă”, în Proceedings of 
the State Archives, Vol. 92, 2006, pp. 
105-130. 

37 Vozh Bozhinov, Земното кълбо не 
престава да се върти, ако ние и 
да спим. Разказ за живота на 
Андрей Ляпчев/Globul nu încetează 
să se rotească, chiar dacă dormim. O 
poveste despre viața lui Andrey 
Lyapchev, LIK, Sofia, 2005, pp. 
156-195. 

38 1 ***, История на България/Istoria 
Bulgariei, op.cit., pp. 228-252. 

39 1 Nikolai Poppetrov, Фашизмът в 
България. Развитие и прояви/ 
Fascismul în Bulgaria. Dezvoltare și 
manifestări, Kama, Sofia, 2008. 

40 Dr. Peter Beron, Български 
конституции и конституционни 
проекти/ Constituțiile bulgare și 
proiectele constituționale, Sofia, 
1990, p. 25. 

41 Vozh Bozhinov, Управлението на 
деветнадесетомайците/Regula 
secolului al XIX-lea. Arka, Sofia, 
2017, pp.128-244. 

42 ***, История на България/Istoria 
Bulgariei, op. cit., pp. 296-297. 

43 Iskra Baeva, „135 години българо-
руски дипломатически отношения 
– предизвикателство за българското 
филство и фобство/ 135 de ani de 
relații diplomatice bulgar-ruse – o 
provocare pentru filistinismul și 
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fobia bulgară”, în Relații 
internaționale, nr. 5-6, 2014, pp. 
147-148. 

44 Georgi Markov, op.cit., pp. 
168=181. 

45 Nikolai Poppetrov, За характера на 
политическото развитие на 
България, 1918-1944 г. – 

Модерният историк. Баланс, 
атрактивност, въображение. АИ 
„За буквите – О писменехъ”/ 
Despre natura dezvoltării politice a 
Bulgariei, 1918-1944 – Istoricul mo-
dern. Echilibru, atractivitate, imagi-
nație. AI „Pentru scrisori – Despre 
scris”, Sofia, 2019, pp. 218-219. 
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Retorica politică și metafora istoriei: 
entelehia1 poetică a lui Hugo von Hofmannsthal în vremea sa 

 
[Political rhetoric and the metaphor of history: 

the poetic entelehia of Hugo von Hofmannsthal in his time] 
 

Gianfranco LONGO 
 

Abstract: The common good is realized in the encounter of those moments that 
reveal the passage from the historical identification of truth to redemption as an 
archetypal recognition by man of God the Creator, letting that special explosion 
give life to the discreet in the order of nature and the world: revolution and 
utopia are in fact the upheaval that indicates a social destructive disorder. In 
this condition man succeeds in arriving at a dimension of atonement of the past 
and its events, being able to evaluate his existence as often uncertain in the 
unfolding of his events, deducing, from his signs and his plausible correspond-
dences, a bond that emerges linear for having been many times interrupted and 
resumed, and not confined to an Anderswo, distant, unattainable and inde-
terminable. Violence strikes in these cases the sovereign political event leading 
to a sacrificial crisis. 
 
Keywords: Girard, common good, revolution, violence, sacred, Marx, order, 
domination. 

 
Adynaton2 sau paradoxul 
hiperbolic al realității. 
 
Scriitorul austriac Hermann Broch 

i-a dedicat lui Hugo von 
Hofmannstahl unul dintre eseuri 
literare cele mai cunoscute, Hugo von 
Hofmannstahl e il suo tempo3 în care 
regăsim o profundă reflecție filoso-
fică. 

Pornind de la acel scop brochian, 
pe care Hofmannstahl l-a gândit în 
sensul de ansein, apare o desfășurare 
a unei împletiri reale de mișcări și 
pasiuni, de expresii arzătoare și de 

interioritate adesea ignorate, de multe 
ori în scriere în particular și în artă în 
general, cu intenția de a căută o 
convergență unitară și substanțială 
între adevărul istoric și mărturia 
literară pentru a ajunge la o întâlnire 
a gândirii poetice cu scrierea finală a 
lui Hofmannstahl, pentru a fi consi-
derată a vremii sale. Astfel, 
Zwischenkriegszeit a pătruns în re-
flecția sa poetică și filosofică cu 
claritate, tocmai la momentul în care 
sorțile europene, din punct de vedere 
politic, cultural și civil, erau gestio-
nate, în perioada dezordinilor și al 
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haosului accentului totalitar, ajun-
gând să modeleze cea mai întunecată 
dezordine europeană de la momentul 
revoluției Franceză și până acum, 
pentru a caracteriza o astfel de 
tragedie colectivă. Această tragedie a 
fost produsă de pretenția încăpățânată 
de a pune accentul pe mitul sote-
riologic-politic, un mit deja prezent 
în timpul revoluției franceze, care 
întruchipa corespondența dintre 
factorul politic și condiția mântuirii, 
înlocuind categoria politicului va-
loarea transcendentului și relația cu 
din omul-Dumnezeu: condiția mân-
tuirii pentru om, din punct de vedere 
ontologic ca și din punct de vedere 
existențial, ar fi reprezentată, con-
form acestei viziuni sugestive și 
cunoscută sub numele de utopie 
mortală și letală, doar printr-un 
mediu generalizat simbolic, concret, 
prezent, pământesc, aceasta fiind 
tocmai dimensiunea politică și deve-
nirea sa constituțională a statului. 
Ulterior, această blocare a relației 
dintre om și transcendență, împrumu-
tată și mimată de o condiție de supu-
nere față de politic precum în fața 
unei zeități, prin care să se obțină nu 
numai mântuirea ontologică ci și cea 
existențială, dintr-un mit soteriologic 
se deteriorează și mai mult într-un rit 
ideologic și, în cele din urmă, într-un 
ritual și ceremonial specific unei 
instanțe politice, cu toate acele con-
secințe ale reprezentării, în sensul de 
Vorstellung, mai degrabă decât 
Darstellung, mental și totalitar, care 
au produs forma extremă a îmbinării 
capitalismului și a controlului so-
cietății în instituții specifice și 

vizibile cu un caracter perpetuu. Cu 
toate că au fost atât de condamnate, 
pentru că au o evidentă dimensiune 
negativă și chiar fatală pentru 
popoare și tradițiile lor, în domeniul 
culturii și al credinței, aceste tipuri de 
instituții pot fi încadrate, în anumite 
privințe, cu elementele lor totalitare 
în instituții precum: ONU și Uniunea 
Europeană. 

Această ritualizare ideologică 
actuală nu are nimic diferit de ceea ce 
s-a întâmplat în anii ’20 și ’30 ai 
secolului al XX-lea în Europa. 
Masiva omologare socio-economică 
și narcotizarea politică pe scară largă 
a maselor din zilele noastre, care sunt 
afectate de procesul de dobândire a 
capitalurilor cu costuri din ce în ce 
mai reduse și cu rate de interes din ce 
în ce mai mari, reia, parcă în același 
mod, modele de reprezentare care, în 
acei ani au vrăjit masele permițând o 
politică colectivă a mesianismului 
antropologic în care un singur om 
aflat la comandă promitea recrearea 
unei mântuirii pentru o parte a uma-
nității, imitând mântuirea teologică 
și, ulterior, (această modelarea pro-
gresivă a procesului de psihoză este 
un delir al ego-ului) al întregii uma-
nități, văzând în sine fie o eternitate 
antropologică, fie o soluție finală în 
care, cu același la comandă, întreaga 
umanitate ar pieri4. 

Dar apariția unui om care să preia 
frâiele a fost dorit, pentru a da sens 
existenței sale europene, renunțând și 
epuizând chiar această existență într-
un simplu rit ideologic. Ritul polit-
ico-ideologic, fascinat și de mitul 
economico-monetar, a avut drept 
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consecință imediată aceea de a 
aglomera masele, fie din cauza unor 
cazuri care au fost deja afectate de 
fermentele culturale care invocau 
dizolvarea istorică și politică, fie prin 
apariția conceptelor care au stat la 
baza doctrinei diferențelor rasiale, 
care în cele din urmă s-au dovedit a fi 
doar diferențe de credințe, diferențe 
stocate în psihoze colective și adesea 
inconștiente – cu totul imaginare, cu 
excepția circuitelor mentale ale celor 
care le-au produs sau ale celor care în 
prezent cred că există și astăzi - ca o 
ocazie obtuză de a ieși dintr-o criza 
economică, cea din 1923 care a 
afectat economiile cetățenilor ger-
mani și nu numai. 

În acel moment toți cei care erau 
de religie evreiască au fost folosiți ca 
țap ispășitor, asupra lor abătându-se 
anatema înfrângerii: mitul soterio-
logic-politic și ritul divin ideologic 
au sfârșit astfel să decreteze existența 
haruspexului5 mesianic fascist din 
Italia și nazist în Germania. Înzestrat 
cu abilități divinatorii și mesianice 
simbolice și cultice, haruspexul, 
model care s-a răspândit apoi în toată 
Europa, reprezenta șansa oportună a 
identificării mult doritei, deși com-
plet ireală, a căii spre salvare. Avem 
astfel o minciună care a profanat 
calea unității europene și a permis 
popoarelor să convergă spre dizol-
varea Europei. În foarte scurt timp a 
fost evident că oportunitățile de 
schimbare oferite de regimurile na-
zist-fasciste s-au transformat în repre-
siune colectivă și izbucnirea celui de-
Al Doilea Război Mondial, care a 
afectat în principal Europa, distru-
gând-o cu totul. 

În acest sens, merită menționată 
mărturia pictoriței Marie Louise von 
Motesiczsky 5, care a fost legată sen-
timental de Elias Canetti cu care a 
păstrat o prietenie solidă de-a lungul 
vieții sale și care a fost unul dintre 
nenumărații martori oculari, și nu 
doar ca un Ohrenzeuge a ceea ce se 
întâmpla în Europa cu doar câțiva ani 
înainte ca Hitler să se propună ca o 
„alternativă” inevitabilă și o „oportu-
nitate” istorică inevitabilă, deoarece 
era dictată de inexorabilitatea situa-
ției, produsă de dezordinea crizei 
economice din 1923. 

Doamna von Motesiczsky ne po-
vestește că, din întâlnirea sa cu Hugo 
von Hofmannstahl, căruia îi încre-
dințase adesea lectura unor poezii 
înainte de a apuca calea picturii, a 
derivat certitudinea unei proiectări a 
Europei, cu un sentiment de negare 
absolută a sinelui până la distrugere, 
spre un destin deja descris anterior de 
muzica lui Gustav Mahler, un destin 
povestit pe care Hofmannstahl îl re-
latase în stilul său meticulos, oferind 
splendidul libret al Elektrei compo-
zitorului Richard Strauss, care în acea 
lucrare, identificându-se cu cultul 
dionisian și ritul sepulcral, au expri-
mat un strigăt de avertizare cu privire 
la fazele progresive ale unei Europe 
care se sacrifica pe sine unui 
Schicksal verbotenes în fața acelui 
destin interzis6, care de fapt, se regă-
sea rupt între experiența pământească 
și dorul către transcendent, între fan-
tomele care se mișcau în labirintul 
frontierelor europene și cercetarea 
disperată în domeniile social și civile, 
care nu vedea costurile mortale în 



POLIS 

 178 

termeni umani, ale unui ordin ce 
gânde în utopia revigorării maselor 
(sau guvernele deținute în mâinile 
bancherilor?) după ce criza din 1923 
a perturbat sectoare întregi ale socie-
tății civile germane. 

Această aparentă reorganizare a 
destinelor civile și sociale ale 
Germaniei, care de fapt a servit la 
reânarmarea Germaniei și oferirea 
unei oportunități lui Hitler de a atinge 
obiective ambițioase de putere în 
Europa, până la punctul de a dori să 
confunde Germania cu Europa, a 
avut loc prin intermediul răzbunării 
împotriva celor care, fuseseră deja 
considerați responsabili de haosul 
politic și dezordinea economică 
existentă, adică cetățenii credinței 
evreiești. La fel ca Electra, care în 
palatul său în căutarea Clitemnestrei, 
mama sa, își ucide tatăl, pe 
Agamemnon, crima având loc cu 
complicitatea iubitului Clitemnestrei, 
Egisto, primele Heimwehren, trupe 
paramilitare aflate în apărarea patriei, 
se vor deplasa în Austria fiind inspi-
rate de ceea ce s-a întâmplat deja în 
Germania, pentru a „curăța” - în sen-
sul cel mai adecvat al lui Entsorgung, 
un cuvânt adus adesea aminte la acel 
moment și care investește semantica 
curățirii drumuri și a orașelor de mi-
zeria provocată de deșeuri – teritoriul 
hărțuindu-i pe toți acei cetățeni ener-
vanți pentru a reda țării o nouă ordine 
politică și socială, dar în realitate ele 
erau doar imaginea unui chip sum-
bru, pătat, care controla societatea 
într-un mod atât de trist. 

Totuși, la fel ca Heimwehren din 
Austria și Waffen-SS fondate de 

Joseph Dietrich în Germania în mar-
tie 1933, Elettra este tăcută, ascunsă, 
poate mută sau amuțită de adevărul 
incontestabil, încețoșată de sacrificiul 
pe care violența și puterea i-au im-
pus-o, deplasându-se precum un ani-
mal care vine și pleacă, o fiară în 
așteptare spasmodică care are o sin-
gură perspectivă, aceea de a-și potoli 
răzbunarea, de a da o lovitură desti-
nului care va deveni dansul ei final, 
în care delirul matern se reflectă în 
cel al reciprocității Gewalt și al 
Macht, atunci când totul este gata. 

Cu toate acestea, nu va fi evoca-
rea unei victorii și a unei răscumpă-
rări, ci doar întoarcerea tragediei și a 
înfrângerii: în acea lucrare, de fapt, 
Hofmannstahl ne reprezintă, mutatis 
mutandis, Europa scufundată în flu-
xul sanguin al unei ordini suverane 
imaginate, descriind cu precizie și 
aproape cu o bogăție de detalii, mân-
gâiată de muzica rece și dionisiacă 
Straussiană, o viziune: conjugarea 
ritului politic cu cultul ezoteric, ex-
plozia pasiunilor dezordonate resta-
bilită și definită în ordinea suverană 
banditică hitleriană, rit politic cu mi-
tul ideologic și mesianic al unui nou 
eveniment politic în timp. 

Așa răsuna propaganda nazistă în 
1936: wir sollen die Einheit eines 
neuen politischen Zeitereignises 
leisten, um das Ergebnis von der 
Judenentsorgung und von der allen 
möglichen Staatsbürger unter 
Verdacht zu erreichen7. 

Madame von Motesiczsky este 
mărturia unei descompuneri a agre-
gării istoriei, tentată și intuită, pentru 
a exorciza ceea ce urma să se întâm-
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ple, și anume destinul său final: anul 
compoziției Elektra a lui Richard 
Strauss, pe un libret de Hugo von 
Hofmannstahl, a început în 1906 și s-
a încheiat în septembrie 1909. Este 
aceeași perioadă în care Gustav 
Mahler scrie A șasea Simfonie, 
Tragică, care urmărește pe deplin 
întreaga tragedie greacă pentru a re-
prezenta, prin relevanța ei ceea ce va 
exploda în curând în Europa. Acea 
extraordinară apoteoză orchestrală, în 
special ultima mișcare, așa cum va fi 
analizată la sfârșitul acestui studiu, 
reprezintă o unificare gândită a agre-
sivității militare și a brutalității cu cea 
a puterii politice mesianice, care în 
acel moment avea un loc special din, 
istoria europeană. Tocmai în acei ani 
regăsim gestația acelui Gewalt deja 
expus și anunțat meticulos de Walter 
Benjamin, și acel Macht pe care Elias 
Canetti l-a suferit pe propria piele8, 
atât de mult încât, ulterior, în ritmul 
acelor acorduri mahleriene, fatale și 
cerești, soarta letală a unui continent 
deja marcat de un destin anunțat, 
nefericit în dezvoltarea sa, ar fi fost 
marcată și proclamată în sfâșierea 
între aspirațiile metafizice și trans-
cendente și o ordine ritualizată și ide-
ologică al menținerii puterii unui sin-
gur om asupra tuturor. 

Doamna von Motesiczsky mărtu-
risește deja în acest fel, în varietatea 
întâlnirilor sale, despre modul în care 
Hofmannstahl a înțeles suprapunerea 
suveranității istorice europene asupra 
dimensiunii libertății politice, ajun-
gând, din acea legătură între eveni-
mente multiple și confluența intere-
selor politice și economice, pentru a 

ieși din condiția unui conflict de neo-
prit, de necontenit la fel ca neliniștile 
și furiile, nebuniile și ieșirile anima-
lice ale Electrei, în căutarea unui 
destin, fiind-că ea însăți a fost lipsită 
de viață. La urma urmei, 
Hofmannstahl, prin Electra, dezvă-
luie un adevăr istoric și o intuiție po-
litică profetică: ceea ce este imponde-
rabil în moarte este tocmai transfor-
marea vieții într-un destin. 

 
Mimesis9, sau calitatea analo-
gică dintre realitate și reprezen-
tare artistică. 
 
Hofmannstahl simțise că este im-

posibil să conciliem necesitatea poli-
tică cu voința individuală care dorea 
să aleagă acea criză care avea să stră-
bată apoi Europa. O criză pe care o 
electriza cu ideea acordării unui sin-
gur om posibilitatea de a alege în 
numele unui individ sau a unei mase, 
alegerea ce a reprezentat apoteoza 
unui delir de masă care a indus po-
poarele Europei să se bazeze pe me-
sianism, politic și conducere atunci, 
economico-monetar-capitalist în pre-
zent: mesianism care în anii ’20 și 
‘30 a secolului al XX-lea s-a dovedit 
a fi de ordin militar și de eliminare a 
legii și a fazelor civilizației. În di-
mensiunea noastră actuală, mesia-
nismul s-a dovedit a fi rezultatul - ca 
într-un joc de ruletă sau zaruri în care 
nimeni nu își poate cunoaște evoluția 
și succesul – de a paria pe un viitor 
imponderabil dezvoltarea prezen-
tului, un joc prin esența lui cu un 
rezultat incert, obiectivele posibile și 
decretarea certitudinilor viitoare fiind 
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pradă vrăjii narcotice a capitalismului 
financiar și monetar, captivată de 
chipul îngrozitor al unui mesianism 
care vrăjește, în același mod în care 
s-a întâmplat în primele decenii ale 
secolului trecut. O vrajă care seduce 
pentru că se referă la obținerea unui 
rezultat mai rezonabil și mai pro-
fitabil decât se obține în mod 
obișnuit, riscându-se astfel la infinit 
fără a obține vreodată echilibrul po-
litic al stabilității capitalului, dezor-
ganizând orice acțiune umană în 
spiritul necesității, eliminând orice tip 
de evaluare a naturii umane în funcție 
de propria voință, relegând-o la o 
risipă, dovedindu-se o alegere para-
doxală sau chiar o pedeapsă nevoia 
de a alege eliminarea dependenței de 
hazard, pentru a nu se concentra din 
nou pe imponderabil, ci să reflecteze 
asupra prezentului în virtutea a ceea 
ce s-a întâmplat. 

La Hofmannstahl, această criză 
este revelația propriului moment isto-
ric pe care poetul și scriitorul îl tra-
versează și meditează, oferindu-ne o 
privire asupra cercetării literare și 
artistice în ansamblu, astfel încât să 
ne arate dizolvarea ontologică a unei 
ere și dezagregarea antropologică, 
dezomogenizantă, cauzată de o urmă-
rire rigidă a unei ideologii profetice 
din punct de vedere politic, adică 
vulgarizarea și păgânizarea epocilor, 
care, puse împreună și combinate, au 
condus la ascensiunea național-soci-
alismului ca o aspirație colectivă, dar 
paradoxală, de a proteja drepturile și 
o tradiție care păreau compromise de 
noi instanțe sociale, consemnând 
destine colective, într-un delir istoric 

al scopurilor și destinelor europene, 
Gewalt (violenței) statului și Macht 
(puterii) de represiune și suspendare 
a oricărei libertăți civile și a fiecărui 
drept individual, 

astfel încât puterea însăși să aibă 
grijă de ei, păzindu-i și garantându-
le, dar într-un spațiu gol, dat de ceea 
ce este totalitar și formal diacronic, 
acel moment critic care a dezvăluit 
schimbarea socială și dorința unui 
echilibru politic capabil să stimuleze 
tradiția către o nouă eră și tranziție, o 
dimensiune pe care statul, totuși, ca 
unitate a condiției violenței și puterii 
individuale, a reușit să o împiedice și 
să o distrugă, fără a putea păstra na-
tura necesității colective și a acțiunii 
voinței individuale, urmând să blo-
cheze chiar și vârstele oamenilor, 
prin legarea măsurării timpului și 
spațiului de o ordine și comandă cir-
cumscrise și în apariția lor complet 
indefinibilă din punct de vedere al 
duratei și valabilității, amenințând 
istoric în eficacitatea lor, proclamând 
o condamnare totalitară și oferind ca 
proces de coagulare istoria acestui 
bloc de timp și „protecția” libertăților 
fundamentale și a drepturilor indivi-
duale, progresul războiului, în esență 
readucând la moarte sceptrul ordinii, 
adică readucând războiului condițiile 
reglementării ordinii politice / dezor-
dinii sociale și lăsând aceeași co-
mandă unei singure persoane să acți-
oneze ca și cum ar fi o comandă a 
maselor și a popoarelor10.  

Atunci a devenit esențial ca fie-
care convenție să fie forțată și în-
chisă: atât deducerea empirică, cât și 
bunul simț nu puteau cere decât ceva 
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numit „convenție” sau pact. Mai 
mult, atunci ca și acum, nimic nu ar 
putea dovedi că recurgerea la mântui-
rea socială prin comandata încredin-
țată unei singure persoane ar putea fi 
indispensabilă, ca și cum ar fi să-l 
înlocuiască în necesitatea inevitabilă 
hegeliană a istoriei. În acest fel, legea 
- legea constituțională, adică cea a 
suveranului - justiția sa, libertatea 
umană în sine și conduita umană au 
ajuns să fie sufocate între ecle-
ziastismul respingător oferit politicii 
și providențialismul clerical-statal, 
pătruns de ritualizări sterile, ca scop 
în sine: ceea ce nu era util, a devenit 
în consecință eronat; fiecare autori-
tate trebuia readusă la utilitate: scep-
ticismul și neutralitatea politică care ar 
fi dat soarta acelorași mase la mâna 
unei singure persoane, ca o căutare 
esențială a mântuirii, au devenit, în 
virtutea acestui lucru, posibile. 

Prin urmare, la Hofmannstahl și în 
admirabila sa sinteză între trecutul 
clasic, prezentul marcat de providen-
țialism și grija față prezentarea ma-
selor naziste, apar primii pași marcați 
pe calea europeană prin dizolvarea 
valorilor și dimensiunilor istorice, 
tocmai în acei ani de criză, așa cum a 
remarcat și sintetizat și Robert Musil 
în romanul său L’uomo senza qualità: 
calitatea istorică a fost susținută ca 
fiind eficientă și valabilă doar prin 
producerea în cadrul unei dezvoltări 
civile și sociale care să fie încredin-
țată unei singure comenzi, care ar fi 
facilitat (în cuvintele lui Goebbels ) 
soluția politică mesianică și soterio-
logică: aceasta a produs de fapt nazi-
fascismul, care a evidențiat un spațiu 

de disperare a maselor în care aceștia 
puteau intra într-o rezoluție defini-
tivă, finală și radicală a dezordinii 
care fusese, totuși, alimentată tocmai 
de nazi-fascismul însuși . 

Viața lui Hofmannstahl, cerceta-
rea sa interioară și scrierea teatrală, 
literară și poetică se vor traduce, prin 
urmare, într-o mărturie, a vremii sale, 
a împletirii unei tradiții istorice ne-
gate și a unei crize politice și sociale 
suprimate subtil de un ordin pervers, 
garanție a colectivității, exact acea 
rezistență radicală la tot ceea ce re-
prezintă dezvoltarea deplină a liber-
tății și drepturilor individuale și care 
sună așa în cuvintele lui Joseph 
Goebbels din 1938: wir haben 
zusammen das neue Wort zu 
erwerben und unsere geschichtliche 
Gelegenheit umzusetzen, um das 
innere Ziel von der Ordnung in dem 
dritten Reich vollständig entwickeln 
und ausbauen zu können11:  

Scria laconic Hofmannstahl:  
 

„ Toată viața este legată de combina-
ția misterioasă între gândire și acți-
une. Doar cei care doresc ceva cunosc 
viața. Nu poate fi cunoscut de cei 
care nu știu să dorească și nu știu să 
acționeze, așa cum o femeie nu poate 
fi cunoscută de o femeie. Și tocmai 
pe cei care nu știu să dorească și să 
acționeze, poeții care reflectă cu tris-
tețe și cu răutate aceste ultime două 
decenii și-au întemeiat lumea. Cu 
toate acestea, aceste cuvinte sunt în 
Poetica lui Aristotel de două mii de 
ani: ... chiar și viața (ca drama) se ba-
zează pe acțiune, iar scopul vieții este 
o acțiune și nu o condiție. Personajele 
determină diferența, dar acțiunea este 
fericirea sau nenorocirea”12. 
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Ca și în romanul lui Hermann 
Broch La morte di Virgilio13, limba-
jul lui Hofmannstahl, evoluat și variat 
lexical, reprezintă istoria în împleti-
rea circumstanțelor, evenimentelor, 
opozițiilor politice. Scrierea lui 
Hofmannstahl inaugurează un model 
care ne permite să întrezărim, cu mult 
înainte de scrierea poveștii borgesi-
ene, constelația urmăririi și exaltării 
unei povești negate, îndepărtată din 
conștiința colectivă și încorporată în 
mecanismele ficțiunii și ale ocaziilor 
istorice. 

Scrierea istoriei politice și ofici-
ale, cea care în mod paradoxal înde-
plinește vraja suspendării drepturilor 
și libertăților pentru a le tutela și 
proteja de riscurile și pericolele re-
prezentate de masele aflate în dezor-
dine perpetuă, aceleași mase care, în 
realitate, ar fi trebuit să beneficieze 
de drepturile individuale și libertățile 
fundamentale, drepturi și libertăți 
neutralizate de putere până la un 
moment care nu este niciodată decla-
rat, se preface în fața lumii că trans-
mite cuvântul pe care de fapt îl po-
sedă, lăsându-l să circule pentru o 
gamă foarte largă de expresii, care va 
fi întotdeauna aceeași, întrupându-se 
repetat într-un slogan. 

Ne spune în acest sens Elias 
Canetti în Massa e potere14:  
 

„La celții podișului scoțian, oștirea 
morților este denumită cu un cuvânt 
special: sluagh. Acest cuvânt este tra-
dus în engleză prin spirit multitude, 
multitudinea spiritelor. Oștirea spiri-
telor zboară în mase mari de nori , ca 
niște grauri peste fața pământului în 
sus și în jos. Mereu revin la păcatele 

lor pământești. Cu săgețile lor infaili-
bile, otrăvite, ucid pisicile, câinii, iole 
oamenilor. În aer se duc bătălii la fel 
ca cele ale oamenilor pe pământ. În 
nopțile senine și geroase duhurile pot 
fi văzute și auzite în timp ce oștirile 
lor înaintează una împotriva alteia, 
api se retrag, și iar înaintează. După 
luptă, sângele lor colorează în roșu 
stânci și pietre. Cuvântul ghairm în-
seamnă strigăt, chemare, iar sluagh-
ghairm era strigătul de luptă al al 
morților. Din se va trage mai tîrziu 
cuvântul slogan: denumirea chemă-
rilor la luptă ale maselor noastre mo-
derne provine de la cele ale oștirilor 
de morți din podișurile scoțiene”. 

 
Când limbajul minte, gândul își 

îmbracă propria poveste, țese com-
plotul unei dezvoltări narative, își 
dezvăluie limbajul de putere. Cu 
toate acestea, egalitarismele juridice 
sau politice determină, după cum 
mărturisește istoria, riscul concret al 
conflictului social. În acest fel, ilumi-
nismul cartezian, mai puțin spiritua-
list decât cel kantian, dar mai obiec-
tiv orientat către relativism, redusese 
deja violent toleranța propagată în 
sine: cine nu se adaptează, va fi cu-
rând decapitat, acesta este ritul final 
al Revolutiei Franceze; lagărele de 
concentrare vor fi soluția finală și 
radicală la acea tulburare care ar fi 
compromis soarta Europei. 

Acest lucru a contribuit, de atunci, 
la opacificarea conceptelor istorice și 
politice, care în mai multe rânduri par 
a fi îmbinate într-o dimensiune care a 
dus la considerarea tolerantă a socie-
tății capabile să stabilească o legisla-
ție care nu mai tolerează diferențele, 
ci le unește împreună gândind deci 
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pentru a le rezolva: diferența nu dis-
truge valoarea culturală a unui popor 
față de altul, ci, dacă este ceva, îl spo-
rește. Toleranța politică, pe de altă 
parte, stinge orice conflict prin egali-
zarea diferențelor și prin planificarea 
juridică a inegalităților de fapt. Imita-
rea funcționează, așadar, în primul 
rând ca o oglindă a recunoașterii: a 
imita suveranul înseamnă cu sigu-
ranță recunoașterea nu prezenței sale, 
ci a reprezentării generale a puterii și 
a unui act de legitimitate care apare, 
prin intermediul forței legalității sale 
oferită de un drept care este deja pa-
trimoniul suveranului, ca unic și rea-
list posibil. 

Locul imaginat, visat poate, se 
materializează mult mai repede decât 
așteptările lui Thomas More din 
Utopia: utopia realizată este tărâmul 
în care toleranța politică este fundalul 
unei suveranități juridice, care nu 
poate fi discutat sau împărțit în roluri. 
Această utopie a concretizat și 
„enunțat” rolul statului punând bazele 
național-socialismului său, care va 
lua caracteristici mai marcate și defi-
nite în anii ‘30, reducând și descom-
punând legea într-o ordine politică 
mesianică care exprima sensul con-
trol incipient al societății. 

În acest fel, orice posibilă trans-
formare de natură socială va trece, de 
atunci, din ce în ce mai mult prin 
ochiurile suveranității care se vor 
putea propaga ca „umanizate” și „so-
cializate”, de îndată ce vor fi mângâ-
iate de transformările constante ale 
toleranței politice: Hofmannstahl ne 
arată acest lucru admirabil, rețesând 
din tragedia greacă până la vremea 

sa, pentru a fi prezent în 
Zwischekriegszeit, marja unui echili-
bru încălcat și nesocotit, de către ma-
sele care au îndrăznit să mitizeze o 
întoarcere mesianică a mântuirii pute-
rii suverane și astfel să ritualizeze 
sacrificiul suprem al maselor în sine: 
dezintegrarea lor în istoria europeană, 
oferindu-și propriul destin dezechili-
brului politic și intoleranței rasiale. 
Din păcate, nu există nici o umbră de 
îndoială sau incertitudine în stabilirea 
faptului că aceste transformări au fost 
și trebuie considerate întotdeauna și 
numai în cadrul tradiției politicii oc-
cidentale în sine, care vede nevoia de 
urgență în centrul discursului său și 
utilitatea rațiunii de stat ca axe con-
stitutive prin intermediul cărora se 
proiectează și se încadrează faptul 
istoric. Limbajul are propria sa ca-
racteristică mimetică și simbolică: 
mai târziu Ernst Cassirer15. Ernst 
Cassirer nu va omite să evidențieze 
modul în care esența contrastului este 
între imitație și simbol, deoarece, de 
fapt, mimesisul este model, dublu față 
de obiectul observat. Într-adevăr, 
numai respectând o tradiție va fi po-
sibil din punct de vedere politic, dar 
numai după sfârșitul celui de-Al 
Doilea Război Mondial va contribui 
la beneficiile oricărei posibile trans-
formări sociale și istorice. 

 
Anafora/diafora, sau repetarea 
identității vieții 
 
Mai mult, tocmai prin această ex-

periență, scrierea și poezia filosofică 
a lui Hofmannstahl capătă condiția 
perpetuității unei detașări de real, 
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conținând totuși dimensiunea realu-
lui: timpul scrierii definește tempora-
litatea și temporalizările; pune mitul 
puterii în cele mai variate accente ale 
sale înaintea formei realității, stabi-
lind onticizarea progresivă a unui 
fenomen care marchează evoluția și 
transformarea simțului istoric euro-
pean, transformând ființa istorică 
într-o dimensiune metafizică a deve-
nirii: ritul politic și cultul suveran au 
devenit de aceea plauzibili și impon-
derabili în același timp. 

La fel, sentimentul suveranității, 
în cadrul istoriei politice europene, 
apare ca o situație grotescă a realită-
ții: masele oferă imaginea invizibilă 
despre sine, una care nu poate fi ana-
lizată în viața de zi cu zi tocmai dato-
rită perversiunii sale fundamentale 
obiective, ci care apare ca o piele de 
șarpe moartă palidă, din care șarpele 
se eliberează (iese?) pentru a se îm-
brăca cu o piele nouă. Prin urmare, 
circumstanța, dar și contingența 
complotului, rezultă în cadrul operei 
literare ca o evoluție a unui moment 
creator și a unui impuls cognitiv, 
aproape pentru cât vrem să definim 
aici ca instinct pentru destin; pentru 
că cea a lui Hofmannstahl a fost o 
observație cu totul inițială: ceea ce 
evidențiază devine o descriere a unei 
stări dobândite, a unei forme de timp 
care a exprimat deja în totalitate fe-
nomenul consolidat al unei întregi 
amintiri pătate de încercarea extremă 
de a uita viitorul. 

Prezentul poetului și scriitorului 
austriac este o temporalitate atempo-
rală, care se extinde fenomenal asu-
pra viitorului pentru a face viitorul de 

neconceput, tocmai pentru că trecutul 
a trecut acum orice graniță temporală 
devine prezent, și se realizează reali-
zând viitorul. Ca și în acele ultime 
expresii brochiene de neuitat despre 
moarte, despre lumină, despre sideru-
mul vieții care se regăsește în La 
morte di Virgilio16, toate acestea sunt 
exprimate de Broch pentru că este 
ultima lumină a istoriei, aflată într-o 
contradicție a evenimentelor și cul-
turilor, un oximoron de vieți și 
intenții, de voluptate și de gânduri, 
este consumat în scurtcircuitul auto-
referențial al unei existențe percepute 
și consumate ca o datorie galopantă și 
inextinctibilă, ca o lovitură tandră și 
totuși vrăjitoare a catastrofei pe care 
a indicat-o: 1923 se extinde și dintr-o 
criză economică trece la definirea 
drept căutarea unui destin și o ieșire 
paradoxală din libertate spre găuri în 
cuniculul mitic și ritual al politicia-
nului suveran, al Leviatanului capabil 
să reorganizeze structurile societății 
civile, asediind masele până la mo-
mentul în care le va sufoca încet. Un 
alt martor al dizolvării istorice și po-
litice a unei lumi întregi, cea elenă, 
va spune aproape de acei ani: „Din 
când în când jură să înceapă o viață 
mai bună. / Dar pe măsură ce noaptea 
vine cu sfaturile ei / cu trucurile și cu 
vrăjile sale, / dar pe măsură ce noap-
tea vine impetuos, atunci / corpului 
care cere și cere, la aceeași / aceeași 
bucurie fatală, el, pierdut, se în-
toarce”17. 

Se poate percepe ideea infinitului, 
dar profunda melancolie a acestei 
imaginații îl conduce pe autorul ro-
manului să renunțe la această înțele-
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gere. Cu toate acestea, tocmai în re-
nunțarea melancolică la această înțe-
legere stă ceea ce se pierde în con-
cept: infinitul. 

Ceea ce rămâne la marginea unei 
vieți - neexprimatul, nespusul, invizi-
bilul, asemănătorul, evocarea, zeroul 
- este doar opoziția reală care a de-
terminat desfășurarea acelei lene din 
care provine pasiunea pentru rău. De 
fapt, în rău, moartea și-a găsit propria 
împlinire; în rău moartea a identificat 
circularitatea vieții umane, distrugând 
ceea ce i-a permis omului să întâl-
nească conștiința răscumpărării sale, 
prin urmare Erfüllung an-sich: ce 
creează atunci retorica cuvântului 
dacă nu o repetare a gestului și a unei 
idei? Care este gestul iubitului față de 
viața iubitei sale, dacă nu chiar dis-
poziția sa de a fi predispus la moarte 
pentru bucuria salvării ?18  

Conceptul se ridică apoi la o idee, 
așa cum credea Hegel, când amprenta 
istoriei creează dezordine în ordinea 
rațională a realității prin care mani-
festarea ființei în istorie ca conștiință 
a unui popor și suveranul său se 
transformă și revine la o relație între 
fundamentarea și consistența trans-
formării. Mântuirea însăși, mediată 
de porunca unui singur om care de-
ține puterea, înțeles ca lege a istoriei, 
este recunoscută în forma și fenome-
nul în care vârful puterii se unește cu 
anxietatea și violența: Hofmannstahl 
mărturisește pasajul spre o Europă 
sfâșiată de mitul soteriologic încre-
dințat intervenției mesianice a puterii 
în istorie. 

Deja în Elektra, precum și în 
Rosenkavalier19 poetul austriac dez-

văluie iluzia de a face istoria de a 
converge într-o împletire incredibilă 
între repetarea vieții de artă și trans-
formarea morții corpului, tocmai 
atunci când corpul găsește un avan-
post sigur în viață refugiindu-se și 
urmărind pașii artei pe care sufletul o 
declară într-un sonet de neoprit, care 
deschide scriitorului viziunea unei 
lumi de dincolo unde pasiunea este 
dizolvată de toată pofta sa viscerală, 
pentru a redescoperi liniștea unui 
suflet care strălucește cu lumină a 
unei mântuiri, nu mediată de soarta 
voinței politice și nici măcar „elibe-
rată”, „dizolvată” prin comanda unui 
singur om, ci realizată în plinătatea 
ontologică și conștientizarea antro-
pologică a unui destin metafizic sal-
vat printr-un sacrificiu al iubirii și 
răscumpărării conștiința vinovăției. 

În acest sens, este necesar să ne 
amintim cum viața lui Hofmannstahl 
și a familiei sale au fost caracterizate 
în mod curios de o profundă credință 
evreiască care și-a găsit lumina de-
plină în convertirea la creștinism: 
bunicul August Emil von Hofman-
nstahl se căsătorise cu o italiană din 
Rho, Petronilla Ordioni, și s-a con-
vertit la creștinism pentru a se căsă-
tori cu ea, realizând o tranziție natu-
rală de genul făcută de Edith Stein; 
ulterior, același poet austriac a inver-
sat soarta, căsătorindu-se în 1901 cu o 
evreică germană, Gertrud Schlesinger, 
care se convertise la catolicism tocmai 
pentru a se căsători cu el. 

Confluența și conjugarea acestor 
perspective care și-au găsit punctul 
de sinteză în unitatea trecerii de la 
viață la viață, vom Leben zum Leben, 
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pentru a consolida mântuirea în iu-
bire deplină, va determina cercetarea 
poetică a lui Hofmannstahl și în lu-
crările sale de început, care erau deo-
sebit de elaborate și pline de suferințe 
precum Der Tod des Tizian din 1892, 
sau ca Ein Brief din 190220, aceasta 
din urmă va preanunța, chiar infor-
mații importante despre limitele lim-
bajului care vor fi preluate de Ludwig 
Wittgenstein. Această temă privind 
mântuirea și salvarea va prelua trep-
tat o caracterizare nu numai escatolo-
gică în gândirea autorului, ci mai pre-
sus de toate istorică și politică, con-
solidând ambivalența credinței și re-
alității, a rațiunii și a inimii, până la 
amintirea unei afirmații celebre pe 
care Blaise Pascal i-a făcut-o lui 
Hofmannstahl însuși: inima poate 
avea motivele sale, pe care însă rați-
unea nu le înțelege. 

Ei bine, ce voia Pascal să înțele-
gem prin „rațiune”? Ce se întoarce 
din acea rațiune în credința și reali-
tatea istorică a Europei lui 
Hofmannstahl atât de descurajată de 
conștientizarea unei conștiințe demo-
cratice și iluzionat de mitul soteriolo-
gic și de cultul mesianismului politic 
al unicului om care conduce? 

Ordo et ratio: rațiunea dezvoltă 
sensul reiterând schimbarea unui sens 
care tocmai a fost atins, doar întreză-
rit și observat, catalogat și descris. În 
acel moment al pasiunii literare și 
fictive, se conturează psalmul vieții, 
viață devenită destin pe care 
Hofmannstahl îl descrie ca simbolis-
mul frumuseții, care nu este distrus 
de corp și împărțită de pământ, care 
este concluzia corpului propriu într-o 

viziune materialistă exclusă de Hof-
mannstahl, tocmai pentru că scriitorul 
se transpune în cerul unui ultim 
Dante pentru a ajunge la sensul vieții, 
de la retorica morții până la consis-
tența unei complexități profilate ca 
un conflict între viziunea umană pă-
mântească și conștientizarea unui 
pasaj, apoi în cele din urmă înțeleasă 
și descrisă ca o metamorfoză siderală 
a sufletului spre un corp ceresc, o 
entitate mai pură și mai definită decât 
omul în întâlnirea sa cu Dumnezeu. 

În mod similar, la un contempo-
ran al lui Hofmannstahl, tot austriac, 
poet și scriitor, și anume Hermann 
Broch, consistența extremă a unei 
tensiuni istorice înrădăcinate în soarta 
mântuirii europene de nazism este un 
joc al hazardului și o învârtire a zaru-
rilor în eter, zaruri ale căror ecou, se 
cufundâ înapoi în căderea lor ca tu-
netul sorții pe zdreanța care acoperă 
corpul acum sfâșiat de soarta in-
stinctelor și puterii umane21.  

De la identificarea cu această vi-
ziune stoică, din delirul haruspexului, 
atât Broch, cât și în anumite privințe 
însuși Hofmannstahl, se ivesc brusc 
zborul de viață, conturând și aproape 
dezlegând un cer pe care omul îl 
poate atrage în propria sa viață (va fi 
Hofmannstahl să reitereze acest lucru 
în Il cavaliere della rosa, dar și în 
poemul La morte di Tiziano; și Broch 
în romanul poetic La morte di 
Virgilio), ridicându-se la sfințenie cu 
psalmul unei lucrări afirmate conti-
nuu: lucrarea încheie urma unui cerc 
și irigă universul gravitației corpuri-
lor, în cele din urmă liber d.p.d.v. 
istoric, complet eliberat politic, dar 
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plasat exact în libertatea combinată 
cu dorința de răscumpărare pămân-
tească care este libertatea de a iubi, 
de a dori și de a putea continua să 
dorească a iubi. 

Eliberarea mesianică și pămân-
tească a ceea ce se va profil ca nazi-
fascismul european, va indica în 
schimb exclusiv jugul ordinii politice 
care se repercutează, ipotecând tim-
pul și istoria, delegând libertatea po-
liticianului și gestionarea acestuia de 
drepturi și libertăți individuale: pe 
acel sol european toate acestea se vor 
traduce în maimuțe ale libertății, în 
cele ale circumstanțelor, situațiilor, 
condițiilor, ambițiilor, atitudinilor. 

Cu toate acestea, legea a raționali-
zat deja aspectul conflictual al socie-
tății, astfel încât chiar opoziția dintre 
imagine și realitate se va încheia 
efectiv cu neutralizarea oricărei 
schimbări din cadrul societății. Toc-
mai de când legea s-a născut din con-
diții contraopuse și opuse, a reușit să 
ofere o dublă speculație: natura 
dreptului este dialectică, în același 
mod în care permite utopia să se re-
prezinte pe sine; astfel evoluția sa - 
după cum susține Kojève – trece de 
la opoziția antitetică la unitatea sinte-
tică22. Rolul utopiei a fost deci de a 
crea un regim de toleranță, astfel în-
cât să se ridice legitimitatea suvera-
nului și decizia sa capabilă să rezolve 
starea de excepție pe calea unei reguli 
juridice, adică prin stabilirea regulii 
juridice, adică să stabilească dreptul 
constituțional al statului. De fapt, 
problema fundamentală, pusă princi-
piului statului și suveranității sale 
politice mai degrabă decât juridice, a 

fost întotdeauna aceea de a putea găsi 
cine - martirul civil, soldatul, cetățea-
nul – era dispus să moară pentru 
frontierele sale externe și pentru apă-
rarea internă a statului, oricine a putut 
să se ofere, în sensul de a se sacrifica 
unui mit mesianic, în condițiile în 
care statul a fost legitimat ca suveran. 
Și nimic nu rămâne mai important în 
istoria suveranităților statului și a 
regalității ca și sistem politico-con-
stituțional pentru a convinge așa-nu-
mitele mase să moară pentru o cauză 
istorică și națională, până la punctul 
de a-i permite să înțeleagă fariseic că 
această moarte pentru stat ar deveni 
un sacrificiu al istoriei a morții tutu-
ror. Totul a fost însă redus imediat la 
o realitate mesianică a poruncii unuia 
către toți, o poruncă care sublima 
moartea însăși și suveranitatea aces-
teia, pentru care totul ar fi fost posibil 
în ciuda fiecărui cetățean, a fiecărui 
soldat, a tuturor supușilor, martirilor 
civili, a tuturor drepturilor individu-
ale23.  

Hofmannstahl a enucleat perfect 
acest tip de refuz istoric de a mărtu-
risi minciunile politice și trucurile 
legale, învelișul statului occidental și 
al ipocriziei politice, care au permis 
într-adevăr Morții să se ridice către 
statul imperfect și să devină suvera-
nitatea statului, chiar atunci când 
cineva, după achizițiile Revoluției 
Franceze ar fi anulat drepturile și li-
bertățile furându-le de la toți, astfel 
încât să fie „credibil” pentru toată 
lumea, adică să fie garantate consti-
tuțional și protejate în mod legitim de 
către politician doar acelea care sunt 
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„legitimate și legitime pentru a 
exista”. 

Analiza lui Hofmannstahl este 
acută, ceea ce ne face să observăm că 
moartea a fost de fapt folosită ca un 
„narcotic politic”, ceea ce în niciun 
caz nu ne face să excludem profunda 
modernitate a gândului său, gândire 
preluată indirect de un autor contem-
poran, dator lui Hofmannstahl în do-
meniul criticii paroxistice a sistemu-
lui politic și a ritualului mesianic 
mimetic european: Thomas Pynchon 
se întreabă prin intermediul unuia 
dintre cele mai emblematice perso-
naje care se revarsă în fresca sa lite-
rară din cel de-Al Doilea Război 
Mondial: „Moarte pentru a ajuta Isto-
ria să se dezvolte, pentru a o ajuta să 
atingă forma predestinată. A muri 
știind că actul care este efectuat vă va 
permite să vă apropiați puțin de fi-
nalul pe care îl doriți și așteptați. Si-
nucidere revoluționară. Perfect. To-
tuși, atenție, Vaslav afirmă: „ dacă 
schimbările din istorie sunt cu adevă-
rat inevitabile, atunci de ce nu poți 
alege să nu mori? Dacă schimbarea 
se întâmplă oricum, ce rost mai are să 
mori?”24. 

Dacă moartea, atunci, a fost folo-
sită ca „tehnică istorică”, întrebările 
lui Pynchon rămân în profundă lor 
neliniște, nu numai gata să stimuleze 
o relfecție asupra înșelăciunii în sine, 
a ceea ce în mod conformist și fana-
tică numim „istorie”, dar indică mai 
presus de toate deja în sine răspunsul 
la enigma suverană a statului: dacă 
statul de facto reduce drepturile și 
libertățile tuturor la un document 
legitimat prin simplul fapt de a fi 

legitim ca constituțional, deoarece 
este politic-constituțional în primul 
rând, atunci dimensiunea juridică a 
acestui document este inevitabil 
moartă, tocmai pentru că nu s-au 
stabilit condiții pentru împărțirea 
drepturilor și libertăților ca început al 
statului însuși. Putem considera că 
mai degrabă această împărtășire a 
fost legitimată doar de către politi-
cian ca o expresie a unei comenzi 
deasupra istoriei, un șiretlic real, su-
veran și istoric, pentru care n-ar fi 
posibilă nicio alegere în viitor, acel 
viitor revoluționar post-iluminist care 
pentru noi a devenit prezent. Alege-
rea de a nu muri pentru actuarea ine-
vitabilei schimbări a istoriei care îl 
legitimează pe suveranul politic, ce 
astăzi este întruchipat de în mod 
partidist și subversiv, care guver-
nează deasupra drepturilor tuturor, în 
afara protecției libertăților fiecăruia, a 
custodiei cetățeanului și a altor pre-
rogative constituționale, este deoa-
rece acest cetățean nu este numai și 
numai un citoyen, ci mai ales pentru 
că este un om. 

Prin urmare, exact în această di-
mensiune al giulgiului, a exprimării 
conștiinței scelerate și nerușinate, 
istorice ecleziastic, adică în avantajul 
propagării minciunii pentru a trece 
principiile politico-constituționale ca 
fiind „adevărate” și omiletice fără a 
reuși, pe de altă parte, să devină juri-
dico-constituțional. Aceasta este con-
diția unei perversitate politice pe care 
statul o stabilește drept rezultatul 
„perfect” a ceea ce ar fi trebuit să fie 
„sinuciderea revoluționară” de care 
se temea Thomas Pynchon. Același 
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scriitor american, într-o altă dintre 
capodoperele sale literare de acuitate 
filozofică și umoristică ireverențială 
de neegalat, nu ezită să stigmatizeze 
secolul al XVIII-lea, pe care îl consi-
deră o propagandă reorganizată și 
reeducată postrevoluționar ale căror 
urme apar clar în Europa și America, 
sau mai bine zis în cele două 
Americi. 

Astfel scrie Pynchon în Mason & 
Dixon: 

 
„În decadența lor, acești Virginieni 
practică o elaborată Mania d’Amor 
Cortese, neschimbată încă din Evul 
Întunecat, atât de neobosit încât, în 
cele din urmă, nu știu să discearnă 
Fantezia din Lumea autentică, iar 
Nebunia lor este aspirată în sine. 
Dansează cu bucurie învățând pașii 
de la sclavii lor africani, în timp ce ei 
ar aspira la o aristocrație a cărei parcă 
doar i-au auzit vocea. Distracția lor 
preferată este Duelul ... Un element 
fundamental al dreptului de a fi numit 
„Domn” în aceste părți este deținerea 
unei perechi de pistoale potrivite. 
Pentru oricine ca i-a observat pe pro-
prietarii de sclavi în Africa, toate 
acestea vor părea foarte demodate – 
Domnii și Servitorii, o ocupație 
Gotică – ceea ce rămâne de la 
Cavaleri și Castele până în prezent, 
acum când niciunul dintre ei nu pare 
rezonabil, nici posibil. Nimic bun nu 
poate proveni dintr-o prostie atât de 
periculoasă. Ce fel de soartă politică 
va urma, numai Cel care răspândește 
semințele nebuniei pentru această 
lume poate spune”25. 

 
De la rebeliune la conformare, 

manierismul din trecut a restabilit de 
fapt o formă: divinizând subiectul, 

ideea dreptului subiectiv a fost apro-
fundată, dar aproape inconștient. Se-
mantica toleranței a fost întruchipată 
riguros în acest concept: toleranța a 
devenit astfel un instrument pentru 
menținerea și consolidarea suverani-
tății, un fel de inteligență artificială 
aflată în mâinile statului, o soluție 
non-conflictuală a epuizării, care este 
un alt principiu de bază plasat la baza 
ordinii publice, libertatea euclidiană a 
subiectului, care asigură geometria 
tărâmului constituțional. Cunoașterea 
politică a fost identificată într-un 
cuvânt ordonator: există trucuri, tră-
dări în cadrul cărora conceptul este 
stabilizat în tradiția sa. Transforma-
rea sensului conceptului are loc doar 
în cadrul propriei sale tradiții: tole-
ranța a dobândit, prin urmare, se-
mantică diferită, pe măsură ce modi-
ficările în sensul său au fost aprofun-
date. 

 
Analessi26, sau retrospecția tim-
pului. 
 
Prin urmare, suveranitatea mesia-

nică a făcut decizia legitimă, nepo-
pulară și nedemocratică, dar legiti-
mitatea a permis ca aceeași suvera-
nitate să poată obține recunoaștere, 
eine geschichtliche Anerkennung, 
d.p.d.v. istoric, ce a fost posibil să o 
considere valabilă doar din punctul 
de vedere legal a unei preluări a pute-
rii, fiind lăudată ca o ieșire din dez-
ordine și oferită, ca expedient, ca mit 
soteriologic și ritual cultural al unei 
reorganizări a maselor și a societății. 

În acest fel, apare marota fricii, al 
deteritorializării, care ne permite să 
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reagregăm doar pentru a controla, să 
ne unim doar pentru a trece prin dife-
rențe de credință și descendență și, 
prin urmare, le reducem la tăcere. 
Conceptul de deteritorializare, stu-
diat în cele din urmă istoric și se-
mantic, fondat de Deleuze și 
Guattari, corespunde din punct de 
vedere juridico-politic și de stat 
deconstituționalizării politicii, cate-
gorie care este de fapt blamată și pla-
sată sub sechestrul politic și terito-
rial. 

De fapt, dacă circulația banilor a 
servit întotdeauna statului ca mijloc 
de creștere a creditului, în ciuda dato-
riei care devine o datorie a existenței, 
așa cum au susținut cei doi autori 
francezi, deteritorializarea debitorului 
înseamnă totuși transformarea aces-
tuia într-un cetățean desconstitu-
ționalizat, dar care nu ar înceta nicio-
dată să „producă”, tocmai pentru că 
„a produce este o datorie, în timp ce 
împrumutul este ceva facultativ, ca în 
piesa lui Lewis Carrol, lungul cântec 
al datoriei infinite: „ Un om își poate 
cere cu siguranță datoria,/dar când 
vine vorba de împrumut,/el poate 
alege atunci/perioada care îi place cel 
mai mult”27. 

Astfel, ceea ce indică Deleuze și 
Guattari ca o supracodificare a sta-
tului care comprimă cetățeanul prin 
suveranitate a propriei posibilități 
politice, a permis ritualului politic 
soteriologic să se deplaseze în afara 
statului, în societatea civilă și să acți-
oneze în cadrul instituțional conform 
unei tactici subversive împotriva ma-
selor, așa cum arătase Hofmannstahl, 
pe bună dreptate, prin supremația 

politicii dincolo de posibilitatea juri-
dico-constituțională. 

Deci, dintr-o supracodificare a 
statului am trecut la o ritualizare es-
hatologică a drepturilor și libertăților, 
păzită pentru a fi salvată de dezordi-
nea democratică până la deconsti-
tuționalizarea lor completă, para-
doxală. Prin urmare, într-o astfel de 
mitizare al pericolului și al regatului 
întunericului, identificat deja ca 
sinteză finală a Leviatanului lui 
Hobbes, formalizarea unei înșelă-
ciuni politice, civice, precum și una 
socială, a „evoluat” treptat: deconsti-
tuționalizarea drepturilor individuale 
și a libertățile fundamentale, odată ce 
au fost constituționalizate „ca” apar-
ținând tuturor sunt supuse jugului 
mitului soteriologic și al ritualului 
politic ca o comandă a unei singure 
persoane, ceea ce a permis ca timpul 
lui Hofmannstahl, atât de bine definit 
de el, să devină tocmai acel regat al 
întunericului pe care doreau să-l 
evite. S-a „optat” pentru drepturi și 
libertăți, decretându-le, dar renunțând 
la ele, în realitatea cotidiană și, mai 
ales, suspendându-le de fapt, garan-
tând mântuirea socială mediată de un 
politician nazi-fascist care în realitate 
este subversiv, cultural în mesianis-
mul pe care în fond Hofmannstahl l-a 
conturat foarte bine ca perspectivă 
prezentă și confluență istorică a epo-
cii sale28. 

A scrie înseamnă, cu toate pre-
zumțiile legitime, a te fi ocupat de 
viața cuiva, de proprietatea personală 
a visului care zgârie un timp absolut; 
este vorba de a înțelege cum însăși 
constituția (Beschaffenheit-ul hege-
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lian) a interiorității ființei este sufla-
rea inefabilă a unui moment imper-
ceptibil. 

O operă, pe de altă parte, în reto-
rica sa, adică în recursivitatea sarcinii 
sale retorice, cum ar fi în La morte di 
Virgilio, nu este niciodată terminată, 
deci încheiată, deoarece nu este un 
obiect, ci un subiect al artei sale în 
sine. Dacă s-ar încheia, o parte a au-
torului ar muri și va renaște în altă 
parte, poate într-un cititor nefericit și 
necinstit care l-ar batjocori, sau poate 
într-un altul care ar fi păcălit. A fi 
scris este, cu toate prezumțiile legi-
time, a fi avut de-a face cu propria 
viață, cu proprietatea onirică perso-
nală care zgârie un timp absolut; este 
vorba de a înțelege cum însăși con-
stituția (Beschaffenheit hegelian) a 
interiorității ființei este suflarea ine-
fabilă a unui moment imperceptibil. 

La fel ca pluralitatea poetico-filo-
sofică a operei, viața devine astfel o 
împletire a vocilor, o întâlnire și o 
explicare care redau, care realizează 
dimensiunea acestui timp; timp de 
neatins, deși nelimitat, totuși într-un 
spațiu finit și delimitat, ca și când 
același timp trebuie să fie capabil să 
contureze răbdarea unei reconstrucții: 
imaginea unui mozaic; fiecare piesă a 
acestui mozaic este o pluralitate care 
trebuie analizată, o pluralitate care se 
dispersează în ciuda sa într-o imper-
ceptibilitate luminoasă, cea care de-
scrie expansiunea timpului dincolo 
de orice măsură; un timp în sine în-
suși doar imaginabil, dar pulsând 
undeva în univers. 

Prin urmare, se înțelege modul în 
care ansamblul acestor pluralități 

poetic-filosofice, bine înrădăcinate în 
opera poetică a lui Hofmannstahl în 
sine, a acestor plăci, constituie fun-
damentul unui singur relief posibil, 
astfel încât să facă mozaicul sustena-
bil în admirarea acestuia: ceea ce 
citim, poate fi poate puterea retorică 
a operei, o lucrare de fapt imaginată 
și scrisă, sau altceva care încă scapă, 
care încă dispare pentru a fi urmărită, 
de-a lungul unei linii hermeneutice 
care leagă și înnodează tradiția de 
transformarea sa, timpul însuși la 
temporalitatea sa iar acesta din urmă 
la temporalizările sale; pentru că 
atunci această legătură tenace și pu-
ternică se poate deschide pentru a fi 
Singulară și pentru a deveni Univer-
sală. 

Între timp, altceva dezvăluie co-
incidența ascunsă între text și corp pe 
care pluralitatea poetico-filosofică o 
face din sine aproape ca un gest in-
solent față de realitatea pe care toc-
mai aceeași pluralitate o provoacă: 
corpul creatorului său, invizibil în 
nemurirea sa, prezent pentru sine și 
pentru ororile vremii sale. 

Într-una dintre cele mai celebre 
Terzine ale sale, Hofmannstahl ne 
relevă: Suntem stofa din care sunt 
făcute visele,/iar visele largesc ochii 
precum/copii mici sub cireși,/din ale 
căror frunze își începe călătoria 
luna/aur palid prin imensitatea nop-
ții./Altfel visele noastre apar,/sunt 
acolo, trăiesc ca un copil zâmbi-
tor,/nu mai puțin grozav în ridicarea 
și coborârea/lunii pline pe copacii 
treziți./Intimul se deschide la mișca-
rea lor;/ca niște mâini fantomatice 
într-o cameră închisă/sunt în noi și 
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sunt mereu în viață./Trei în unu: un 
singur om, un singur lucru, un singur 
vis29. 

Hofmannstahl subliniază, dar ne 
permite și să înțelegem de la noi în-
șine că dincolo de nicăieri nu există 
altceva decât un caz politic; și pe 
această latură a cazului există doar 
prezența unei imaginații greoaie, arti-
ficiale, false, un joc de virtuozitate 
febrilă pe care istoria îl plasează din-
colo de ea ca niște ficțiuni pure ale 
întâmplării sale, deoarece ceea ce se 
întâmplă în el este întotdeauna repe-
tarea manieristică a rațiunii, care pă-
trunde în realitate ca un cui pentru a o 
chinui, pentru a face din ea revelația 
unei dureri care nu se va termina 
până când chiar manierismul istoriei 
și repetările sale agonizante, contro-
late de mecanica rațiunii, nu vor găsi 
altceva decât în delir punctul lor de 
neîntoarcere a unei catastrofe poli-
tice. 

În acel moment, prezența omului 
se va întoarce pentru a-și dezgropa 
pământul și pentru a reconstrui din 
cenușă ceea ce a fost distrus și irosit, 
fără a mai indigna memoria și fără a 
putea să jefuiască cunoașterea prin 
furia războiului și vuietul întunecat al 
luptei interne. Această voce adresată 
unui tu nenumit, ca în romanul lui 
Broch, rămâne în afara voinței; vo-
ința înșeală fiecare parte a corpului, 
încântă omenirea, recită momentul 
singurătății în care fiecare cuvânt 
poate fi împlinit singur, susținut de 
angoasa sa, cel care îl face să supra-
viețuiască: ce supraviețuiește cuvân-
tului? forma? lumii care o exami-
nează? 

Cuvântul stă în singurătatea sa în 
care este împlinit și în care este mul-
țumit, supraviețuiește dragostei, cea 
dorită, cea fermecată și observată în 
ochii femeii iubite, iremediabil pier-
dută totuși. 

La fel ca viața proprie. 
Cu toate acestea, scriitorul și po-

etul austriac evidențiază, prin bătăile 
cuvântului în interiorul timpului și al 
epocilor sale, cum invizibilul este 
epicentrul iubirii pentru sufletul indi-
vidual, cum se mișcă și se revelează 
uneori ca reprezentare a unui teritoriu 
neexplorat, voce a unui inconștient 
imprevizibil. S-ar dori să ne odihnim 
cât mai departe de ceea ce este repre-
zentat prin consistența vocii umane, 
umbra puterii; cineva ar dori să se 
odihnească în tăcerea unui cer invizi-
bil, în care fiorul interiorității poate 
oferi în continuare posibilitatea de a 
simți – în cel mai adecvat sens al 
empfinden – această călătorie spre 
devenire, unde puteți citi în cele din 
urmă ultima pagină a operei aștep-
tând, urmărită, lăsată și reluată. 

Și apoi chiar și nimicul, înșelând 
destinul Ființei și întorcându-l spre 
ceea ce este memoria cu totul pier-
dută, obiectul artei sale se ridică dea-
supra corpului însuși și îl înrobește 
într-o contingență minuțioasă: când 
Broch vede în sine deschiderea ape-
lor memoriei, nu rezistă ideii de a se 
lăsa preluat de un fel de pasiune 
amețitoare pentru ceea ce rămâne 
nedeterminat în existența noastră și 
care rămâne întotdeauna aproape de 
trecut, fără a-l putea vedea imediat în 
senzația prezentului. Mai degrabă, în 
iluminism și, ulterior, în conceptul 
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existențialist de eliberare, găsim doar 
dezordinea nevoilor. 

Această concupiscență a contin-
gentului, o condiție umană din care 
apare o tulburare detectabilă a nevo-
ilor, care stabilește istoric conflictul 
dintre dorințe, nevoi și consum, re-
vine la negarea faptului că este sin-
gularul care întemeiază dimensiunea 
universală, morală și culturală anihi-
lată odată cu revoluția franceză, dar 
deja subminat de la William de 
Ockham, la Descartes și Hume: rup-
tura conceptelor pe de o parte (minte 
/ materie, suflet / corp) și scepticism 
pe de altă parte, a dus la credința într-
o poveste citită nu ca o transformare 
a diferențelor, ci ca o distribuție a 
egalitarismelor. 

Condiție la care scriitorul austriac 
cheamă să se răzvrătească în urmări-
rea operei ca ton de izbăvire de rea-
litatea astfel afirmată. 

Libertatea la Hofmannstahl este în 
destinul pe care îl permite să se îm-
plinească în Electra, este dimpotrivă 
completarea ființei sale în posibilita-
tea iubirii și în alegerea iertării, tre-
când prin „ușa îngustă” a dreptului 
natural; fără toată aceasta libertatea 
se transformă imediat în eliberare 
existențialistă și relativizare a moralei 
pentru care fiecare valoare, lipsită de 
caritate, nu coincide cu virtutea, iar 
valoarea se traduce în opusul calității 
umane: prin urmare, relația dintre om 
și realitatea sa în fața unui eveniment 
tragic, ca și când ar fi fost o epidemie 
în transmiterea forței și violenței, este 
o chestiune bine evidențiată de 
Hofmannstahl în Elektra, care este 
dominată în totalitate de simțuri și de 

jocul instinctelor cu sumă zero. Con-
diție în care scriitorul austriac 
cheamă la răzvrătire în timpul desfă-
șurării operei ca ton al răscumpărării 
de la realitate. 

În această ascultare, totul apare 
aparent nemișcat se ridică pentru a-și 
manifesta prezența, astfel încât să 
avem o descriere perfectă a ceea ce 
au fost realitatea, arderile poetice și 
viața: în acest fel putem spune unei 
persoane care e pe moarte cum a fost 
viața sa și poți fi sigur că va asculta 
cuvintele noastre sperând să găsească 
în ele soluția enigmei întregii exis-
tențe. În ciuda acestui fapt, ne putem 
întreba care sunt motivele tentației de 
a savura timbrul vocii altcuiva: 
această degustare este simțirea pre-
zenței unei lumi care inițial era necu-
noscută, dar care apoi își dezvăluie 
toate meandrele conștiinței. Așadar, 
ascultarea înseamnă mai mult decât 
tăcerea; ascultarea înseamnă trăirea 
în dobândirea altor corpuri: auzi car-
nea iubirii, zumzetul tăcerilor sufle-
tului în prezența lui Dumnezeu: auzul 
este ascultarea cu sufletul memoriei. 

 
Entelechia și inconștientul: la 
epicentrul poveștii. 
 
Observarea creației care ne în-

conjoară și pe care o luăm adesea „de 
la sine înțeles”, până la punctul de a 
face lumea noastră, natura noastră, 
speciile de animale, dar mai presus 
de toate frumusețea infinită, interi-
oară și exterioară, a semenilor noștri 
chiar „banală”, a trăit copleșitor în 
mine, aproape trezit, grație acorduri-
lor magistrale și ritmurilor încântă-
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toare ale celei de-A șasea simfonii a 
lui Gustav Mahler din 1906: această 
simfonie a lui Mahler combină admi-
rabil criza omului fără calități a lui 
Musil cu Zwischenkriegszeit al mesi-
anismului politic de care 
Hofmannstahl, și ulterior Canetti, 
aduc înapoi intuiții profetice și consi-
derații ireproșabile în modernitatea 
lor radicală dezarmantă a unui secol 
care a urmărit istoria pentru a deveni 
un devastator al istoriei europene în 
sine. 

Acele note atât de impetuos me-
lodice și la fel de drăguț de lamenta-
bile pentru omul din fața lumii sale, 
note care erup și țâșnesc ca lava in-
candescentă, scutură cu inima lor 
foarte puternică în dulceața lor de a 
se bucura de Creație, deși alte inter-
pretări, probabil înșelătoare dar, în 
orice caz, adeseori dotate cu o bună 
„utilizare” a patetismului, au fost 
atașate la acea faimoasă simfonie, de 
neuitat deja după prima ascultare. De 
fapt, la tema ritmică a marșului inițial 
din La major de corzi, basuri și 
violonceluri, o trezire la bucurie după 
suferința existenței este anunțată ca o 
invitație mare și solemnă la medita-
ție: în acele acorduri profunde, înăbu-
șite, ale percuțiile, elocvențe a puterii 
ascunse și acordurilor întunecate, 
care sunt enucleate în mod deschis de 
toată orchestra, în special în ultima 
mișcare, într-o aspirație primordială a 
omului spre mântuire, putem recu-
noaște entelechia indicată de poetica 
lui Hofmannstahl și pe care Mahler a 
subliniat-o muzical, adică aceasta 
este tocmai expresia și dezvoltarea 
maximă a realității istorice, recu-

noașterea mitului soteriologic care ar 
fi îngropat Europa și din care a fost 
posibil să scape prin vis et ars poeticae. 

Lătrăturile obsesive și neîngrădite 
ale trâmbițeleor și cornurilor, marșu-
rile militare și semnele profetice mo-
horâte tipice primei mișcări, evocate 
mai presus de toate de coarne, înso-
țesc apariția și exuberanța bașilor, 
foarte acut al pădurilor și rombul 
adânc al percuției, fluiere și timpane. 
Pare, la început, să fii în fața unor 
teme grosolane, vulgare, enunțate de 
tube și tromboni, asemănătoarelor 
vocilor monstruoase ale deriziunii și 
calomniilor care planează atât în 
prima, cât și în ultima mișcare a sim-
foniei și care descriu țipetele nesă-
buitoare ale maselor în fața împlinirii 
destinului mesianic. Apoi, la fel de 
brusc, acele voci se dezlănțuie, după 
remușcări și răscumpărări de vino-
văția acuzației, în melodii solitare ale 
iubirii doritoare, urmărite fără 
încetare: este dragostea omului răs-
cumpărat cea care dorește mântuirea 
și care nu o mai recunoaște în condi-
țiile suspendării drepturilor și libertă-
ților, acordate unui singur om care 
conduce, ci dintr-o viziune diferită în 
care realitatea și-a găsit deplina dez-
voltare într-o armonie istorică com-
pletă care nu încredințează viața fie-
căruia numai omului care conduce 
singur, care în schimb a falsificat în 
mod adecvat realitatea și istoria, 
aducându-le să fie un destin în mâi-
nile sale. 

Totuși, aici găsim motive profe-
tice, surprinzătoare, pentru o Europă 
secularizată care a fost încredințată 
ulterior mitului soteriologic și în pre-
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zent cultului monetar: există un spa-
țiu neașteptat, în care omul găsește, 
pare să ne spună Mahler însuși, 
mântuirea și transcendența sa, aflată 
chiar în centrul vieții a omului însuși. 
De fapt, Mahler însuși pare să suge-
reze, nimic nu se pierde sau se va 
duce pe valea pierzaniei. În contrast, 
apar adesea îmbrățișările murmu-
roase și apucătoare ale corzilor, pa-
sionale, dar și incitante, deoarece 
trebuie să-l copleșească pe omul iubi-
rii, ca adevărate semnale supuse ale 
unei vieți care se chinuie în durere și 
care, rugător, se ridică din nou la ju-
bilarea libertății și a mântuirii răs-
cumpărate în artă. 

Așadar, ultima mișcare a celei de-
A șasea simfonii retrage zgomotul 
impetuos și celest al Creației lui 
Dumnezeu, al fericirii sale în obser-
varea omului a creaturii sale și a feri-
cirii Paradisului, la care a ajuns în 
cele din urmă omul, îmbrățișat fiind 
omul de Creatorul său: totuși, ca im-
plicație al acestor fapte se conturează 
revelația creștină, de care 
Hofmannstahl era profund legat de o 
forță a iubirii în care iudaismul și 
creștinismul sunt combinate, pentru a 
ne oferi o unitate perfectă între 
Vechiul și Noul Testament: este 
vorrba tocmai de revelația fiatului 
pronunțat de Tatăl, dezvăluit la as-
censiunea Calvarului, de Mahler de-
scrisă admirabil în scanarea ritmică 
rigidă și sepulcrală a trâmbițelor, 
cornurilor și a trompetelor, aproape 
terifiantă în prima mișcare, care apare 
deja din a doua Andante și apoi mai 
presus de toate în ultima mișcare 
Finală. 

Allegro moderato-Allegro ener-
gico, se calmează și se transformă în 
dor uman, în punctul culminant al 
ecourilor armonioase care înconjoară 
universul intern al omului și cosmo-
sul în perfecțiunea creată, cu arcușu-
rile care sclipesc în acut și care evocă 
întreaga bucurie înflăcărată a îngeri-
lor care au viziunea lui Hristos care a 
înviat. În acea ultimă mișcare a sim-
foniei, apare incipitul revelat omului 
extraordinar de către Fiu, Isus, în 
timpul patimii sale, iar omul participă 
la aceasta primind durerea lui 
Dumnezeu până la zgomotul orches-
tral al consummatum est, dar bucu-
rându-se în cele din urmă de Înviere. 

Ideea rămâne fără nume. Fără tre-
cere. Ultimul suspin al acelor note, 
compuse pentru un eveniment care a 
răpit inima unui om, lăsând-o să 
convergă până la cer pentru a redes-
coperi iubirea dată lumii de Tatăl. Iar 
pașii, cei ai lui Dumnezeu anunțați în 
ritm, puternici în vuietul Creației 
sale, la deschiderea primei mișcări a 
simfoniei, anunță și exclamă prezența 
lui Dumnezeu: o imagine sufocată, 
tocmai anunțată, a interiorității ma-
hleriene, vocea omului însuși care 
tânjește după Creatorul său și apoi se 
lansează în apoteoză plină de bucurie, 
în metamorfozarea tonalității, a tota-
lității și a detonațiilor orchestrale de o 
dulceață captivantă. Fericirea apăsă-
toare, extazul anunțat de toba în for-
tissimo, ambele irezistibile, capti-
vante aproape fără întrerupere, toc-
mai în acel ultim acord al Finalului, 
sunt o reflecție vehementă și foarte 
profundă a lui Mahler asupra durerii 
umane și speranței că jalea nu poate 
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fi rezolvată decât în dragostea lui 
Hristos pentru noi și în dragostea 
noastră pentru El, ținută strâns în 
Dumnezeu Tatăl. 

Acel acord final, plin de jale și 
maiestuos, semnul unei tristeți foarte 
profunde, al unui strigăt pătrunzător, 
al omului sacrificat destinului euro-
pean și poruncii violenței și puterii, 
precum Isus pe Cruce30, introduce 
semnul strălucirii cerești același om 
răscumpărat de acea suferință și acel 
strigăt. Acel țipăt abisal și cavernos 
pe care Mahler îl reprezintă în acel 
ultim și pătrunzător acord în La mi-
nor, urmat de un pizzicato moale și 
subțire al corzilor, ultimul ritm al 
unei inimi bătătoare și fericite, se 
adresează vieții și lui Dumnezeu cre-
atorul, este o inimă care apasă, cu 
note sugrumate, înăbușite în suspinul 
fericirii, o intensitate chinuitoare în 
dorul său dureros. Ecoul acelei 
coarde în La minor, cu câteva clipe 
înainte de pizzicato, care făcuse să 
explodeze întregul univers odată cu 
orchestra, izbucnește în Dumnezeu, 
punctul culminant al acelei bubuituri 
care într-adevăr pare să se flexeze 
ușor pe corzi, într-un pizzicato de 
asemenea, în La minor, tocmai pro-
nunțat, o bătaie a inimii foarte dulce 
care permite sufletului însuși, după 
furia durerii existenței, să simtă dul-
ceața vieții mântuite: gingășia și pu-
terea lui Iisus revelându-se în Tatăl, 
după Înviere: astfel de granițe subtile 
între sunet și tăcere vor urma o densă 
și profundă mahleriană, însoțind po-
etica lui Hofmannstahl, într-o rigoare 
atentă aproape dialectică care apare 

în Anton Webern și în Alban Berg 
între sunet și tăcere. Dar tocmai rit-
mul sunetului și rigoarea tăcerii apar 
adesea în dialogul dintre Dumnezeu 
și creatura sa, omul, așa cum 
Hofmannstahl ghicise deja în La 
morte di Tiziano. Extraordinarele 
sinteze sonore și timbrale webe-
rniene, construcția sa geometrică, 
aproape că evocă unele pasaje din 
Timeo, în care Platon asociază 
materia și, în același timp, o disoci-
ază: pământul la cub, apa la icosae-
dru, aerul către octaedru, focul către 
tetraedru31. Abilitatea lui Webern 
constă tocmai în realizarea spațiului 
care separă sunetul material, în acor-
darea unei imagini timbrale memoriei 
care călătorește și traversează timpul; 
memoria gândește ceea ce se întâm-
plă, este transcendent față de timp și 
o reamintește pentru a-l transforma, 
pentru a-i da metamorfoză continuă. 
Vrem să evidențiem și să aducem la 
reflecție o meditație muzicală foarte 
profundă asupra istoriei politice eu-
ropene, expusă și dezvoltată prin co-
lectarea acelor sunete rare ale univer-
sului care ulterior, precum atomii 
împrăștiați, se agregă pentru a ex-
ploda, dând naștere unei noi materii. 
Aceasta este ceea ce suntem conduși 
să înțelegem, ascultând operele com-
plexe și stricte ale lui Webern, care 
reprezintă pluritonalitatea în diso-
nanța și contrastul dintre spațiu și 
materie, pentru a derula întregul set 
de sunete și tăceri difuze, reprezen-
tând aproape „Sferw”, asta este ceea 
ce Platon ghicise a fi fuziunea per-
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fectă a celor patru elemente, tocmai 
materia în starea sa încheiată. 

Muzica lui Webern este, prin ur-
mare, o esență împlinită, în același 
mod în care Mahler, în cea de-A șa-
sea simfonie, a definit pasiunea și 
moartea omului copleșit de mesia-
nism și tiranie, identificându-l în 
momentul Calvarului, acea cale către 
noua creație a omului, salvată și ușu-
rat de faptul că a vrut să se încredin-
țeze unui destin trasat de un suveran 
teren și istoric, găsind în schimb îm-
plinirea epocii și a vieții sale mântui-
rea din acea istorie europeană profi-
lată și conturată în nazi-fascism. Din 
punct de vedere muzical, Webern, pe 
de o parte, și Berg, pe de altă parte, 
ambii elevi ai lui Arnold Schönberg, 
simt acel pericol și căderea omului 
european în fața posibilității unei 
mâini care urmărește destinul din 
punct de vedere istoric, așa cum a 
fost identificat poetic de 
Hofmannstahl sau de Canetti în an-
samblu isotoriei unei vieți: împreună 
trasează o cale de mântuire, artistică, 
fuziune perfectă a armoniei, tonali-
tate în atonalitate, ritm, timbru, sunet, 
melodie, pe scurt, acele elemente 
muzicale care tind să retragă o amin-
tire din timpul său, așa cum se întâm-
plă în existența asediată de putere: 
astfel tradiția este transformată, me-
moria dobândește trecutul pentru a-l 
transforma în prezent, astfel încât să 
poată fi metamorfozarea viitorului. 
Există un fel de fizică muzicală în 
interpretarea sunetului și a tăcerii, o 
forță care ajunge să se unească pentru 
a trece prin aceleași elemente muzi-
cale, oferind o fizionomie clară a 

destinului omului care devine perso-
nal și nu este desemnat de forțe poli-
tice externe: die Eigenschaft își 
atinge propria umanitate specifică, 
intrinsecă, pentru a deveni o entitate 
completă, deși întotdeauna aflată în 
pericol, în sensul istoriei. 

Schoenberg însuși, pe de altă 
parte, în prefața sa la lucrarea lui 
Anton Webern va spune că în acele 
pagini fiecare privire putea fi extinsă 
la o poezie, fiecare suspin devenea un 
roman; dar acea muzică putea fi în-
țeleasă doar de cei care credeau că 
prin sunet se putea manifesta ceva 
care nu putea fi exprimat doar prin 
sunet32. 

La concentrazione dell’opera di 
Webern è pertanto, allo stesso modo 
di Mahler, tanto intensa quanto 
necessaria per esprimere tutta la 
pienezza di un’arte che sa pre-
disporre, perfettamente, i suoi ele-
menti dai quali generarsi, elementi 
che però sostengono la tradizione e 
provengono da essa, ma che in 
Webern raggiungono l’istante di una 
metamorfosi significativa e che in-
dica un passaggio da un mondo 
vecchio ad un’età diversa e comple-
tamente moderna, basti pensare alla 
Passacaglia op. 1 per grande orches-
tra del 1908 o alla stessa splendida 
Sinfonia op. 21 del 1928. Cu toate 
acestea, sunetul este fără echivoc 
urma unei frontiere și a unei treceri 
dincolo de o frontieră invizibilă pen-
tru a avea acces la Dumnezeu. Prin 
urmare, concentrarea operei lui 
Webern este, în același mod ca 
Mahler, la fel de intensă ca să ex-
prime toată plenitudinea unui arte 
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care știe să-și pregătească perfect 
elementele din care să se genereze, 
elemente care, totuși, susțin tradiția și 
provin din ea, dar care la Webern 
ajung la momentul unei metamorfoze 
semnificative și care indică o trecere 
dintr-o lume veche într-o epocă dife-
rită și complet modernă, gândiți-vă 
doar la Passacaglia op. 1 pentru or-
chestra mare din 1908 sau pentru 
aceeași splendidă Simfonie op. 21 din 
1928. 

Aici, în acel climat vienez cufun-
dat între sfârșitul Primului Război 
Mondial și începutul celui de-al doi-
lea, găsim acele motive și acele in-
fluențe necesare pentru ca 
Hofmannstahl însuși să arate o rădă-
cină mistică și o origine comună prin 
aceea că el însuși a definit-o ca pree-
xistență, un fel de vie antérieure de 
Charles Baudelaire, ein voherbeste-
hender Begriff care îi permite lui 
Hofmannstahl să scape din haos fără 
a fi nevoie să stocheze un altul dictat 
de nebunia puterii a unicului om aflat 
la comandă, iar această preexistență, 
acest voherbestehender Begriff, va 
constitui plenitudinea artistică atinsă, 
entelechia lui Hofmannstahl, gradul 
deplin de dezvoltare a realității sale 
ca poet și scriitor, în care va apărea 
sensul complet al versurilor sale, 
exact liturgic, și mai presus de toate 
ieșirea din Weltgeheimnis, întoarce-
rea sa ca om la epicentrul iubirii33. 

În același mod, Mahler în acei ani 
va întoarce o privire melancolică 
asupra timpului, dar dincolo de isto-
rie, presupusă și creată, sau de fapt 
cadențiată de timp: nucleul central al 
ultimei mișcări a celei de-A șasea 

simfonii ne permite să reflectăm la 
povestea pământească și istorică a 
unui om, Iisus, revelator inseparabil 
al unei preexistențe hofmannstahliene 
în Dumnezeu: de la bătăile inimii 
inițiale ale nașterii sale create în 
pântecele Maicii, printr-o suflare de 
dragoste de la Duh, până la suferința 
sa inexprimabilă în timpul Calvarului 
și mai întâi în Ghetsimani34. Cu toate 
acestea, luminile ultimei mișcări ale 
celei de-A șasea simfonii mahleriene 
privește misterul morții și învierii lui 
Isus cu o tandrețe total umană, ofe-
rind o meditație foarte profundă de la 
momentul Creației până la răscumpă-
rarea omului35. Este o poveste intere-
santă de iubire, la fel de nedetermi-
nată prezentă și ontic interminabilă: 
povestea iubirii dintre Creator și cre-
atura sa, între Tatăl și oameni. 

Prin urmare, se înțelege modul în 
care ansamblul acestor pluralități 
poetico-filosofice, al acestor piese, 
constituie fundamentul unei singure 
alinări posibile, de natură să facă 
mozaicul sustenabil în a-l admira: 
ceea ce privești, ceea ce citești, ar 
putea fi probabil puterea retorică a 
operei, o lucrare de fapt imaginată și 
scrisă sau altceva care încă scapă, 
care încă dispare pentru a fi identifi-
cată de-a lungul unei perspective 
diversificate a interpretărilor: natura 
și visul sunt în mod evident termeni 
cheie pentru înțelegerea esenței un 
program care s-a născut ca o idee 
totală inerentă muzicii în sine și nu 
înaintea ei: din acest punct de vedere 
natura înseamnă nu numai un con-
cept abstract, ci și o entitate concret 
comunicabilă, adică „sunetele natu-
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rii” care apar ca prin forța lor acord 
primordial curat și reprezintă vocile 
ordinii raționale și spirituale, contra-
balansând viziunile angoase ale lu-
mii, coșmarurile existenței. Ceea ce 
muzicianul nu poate prevedea decât 
în vis, și în visul evocat religios, este 
sustras din misterul tăcut al neantului 
și al fricii de singurătate de către po-
etul Hofmannstahl, devenind el însuși 

un act de răscumpărare de la fiecare 
cult mesianic în care istoria suvera-
nității europene prinde popoare și 
tradiții și în acest Hofmannstahl ne 
oferă o formă de dragoste, un trecere 
care combină iudaismul și creștinis-
mul. 

 
Traducere realizată  

de Sabin Drăgulin
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Experiența politică, prezența în guvern și competența 
liderilor de partid din România  

 
[Political experience, presence in government and competence of 

party leaders in Romania] 
 

Raluca FĂRCAŞ 
 

Abstract: Party leaders are the most visible exponents of the party, and their 
competence is associated with leadership effectiveness, strategic vision, 
understanding of the political game and performance. This article aims to 
explain the factors that determine the behavior of party leaders in Romania. In 
this regard, the article analyzes the competence of leaders between 2004-2021. 
The analysis clarifies the extent to which there is a link between political 
experience, seniority in office, the level of internal competition and the 
competence of leaders. The study provides an in-depth perspective on 
understanding leaders’ behavior through a large number of selected politicians 
and the multiple variables. The article analyzes 16 terms as party president, 
from four parliamentary parties. The results illustrate that several factors can 
have a positive or negative influence on the competent behavior of party leaders. 
 
Keywords: party leaders, parliamentary parties, behaviour, competence, 
political experience. 

 
Introducere 
 
Competenţa preşedinţilor de par-

tid este mediatizată frecvent drept o 
consecinţă a personalizării politicie-
nilor1. Abilităţile şi competenţa lide-
rilor (persevenrenţa, nivelul de impli-
care, calificare) sunt caracteristici 
relative şi contextuale, competenţa 
reprezentând una din cele mai im-
portante dimensiuni urmărite de 
electorat2. De asemenea, competenţa 

liderilor poate determina performanţa 
electorală, coeziunea partidului sau 
creşterea numărului de membrii ai 
partidului3. În acest sens, articolul 
analizează comportamentul compe-
tent al preşedinţilor de partid din 
România, stabilind în ce măsură 
există o legătură între competenţă şi 
anumiţi factori determinanţi. Artico-
lul urmăreşte să atingă următoarele 
obiective: în primul rând, evidenţie-
rea variaţiei competenţei liderilor de 



POLIS 

 204 

partid din România; în al doilea rând, 
explicarea variaţiei competenţei lide-
rilor de partid în funcţie de o serie de 
factori. Articolul doreşte să răspundă 
întrebării: Ce determină comporta-
mentul competent al liderilor de par-
tid din România? Cu alte cuvinte, 
dorește să explice de ce unii lideri 
sunt mai competenţi decât alţii.  

Relevanţa temei este sporită de 
faptul că prin această analiză se do-
reşte a se evidenţia, nu doar variaţia 
comportamentului competent al lide-
rilor, cât şi ce determină această vari-
aţie în comportament. De asemenea, 
relevanţa lucrării este consolidată de 
faptul că analiza nu reprezintă o per-
spectivă generală asupra competenţei 
liderilor, ci una aprofundată, care are 
în vedere variabilele cu potenţial de 
influenţare directă şi indirectă a com-
portamentului. Mai mult, asigură o 
acoperire largă datorită numărului 
extins de politicieni selectaţi, nu doar 
un caz singular sau o comparaţie între 
doi lideri. Ceea ce aduce o valoare în 
plus lucrării este faptul că liderii sunt 
analizaţi pe mandate de lider, şi nu 
doar pe lider. Acest lucru este util 
pentru observarea modificării com-
petenţei de la un mandat la altul. 
Analiza se concentrează asupra lide-
rilor de partide din România (între 
2004-2021), şi anume 16 mandate de 
lideri ai Partidului Social Democrat 
(PSD), Partidului Naţional Liberal 
(PNL), Uniunii Democrate Maghiară 
din România (UDMR) şi Partidului 
Democrat Liberal (PDL). Datele uti-
lizate în analiza comportamentului 
liderilor au fost colectate din ziare şi 
rapoarte media.  

Articolul este structurat în patru 
secţiuni principale, după cum ur-
mează: conceptualizarea, unde vor fi 
clarificate principalele concepte utili-
zate în analiză, precum partidele po-
litice, preşedinţii de partid, dimensiu-
nea comportamentală şi cadrul anali-
tic; revizuirea literaturii de speciali-
tate existente care analizează trăsătu-
rile comportamentale ale liderilor 
politici; metodologia, unde vor fi 
prezentate criteriile de selecţie a ca-
zurilor, măsurarea variabilelor, şi 
metoda de analiză; secţiunea anali-
tică, care prezintă corelaţia dintre 
variabile şi competenţa liderilor. 

 
Partidele și liderii de partid 
 
Sartori defineşte partidele politice 

plecând de la trei premise, şi anume: 
partidele nu sunt facţiuni (spre deo-
sebire de facţiuni, partidele acţio-
nează pentru binele comun, creează o 
legătură între oameni şi guvern), par-
tidele reprezintă o parte a unui întreg 
(politica reprezintă un întreg pluralist, 
iar partidele reprezintă părţile aces-
teia aflate în interacţiune) şi consti-
tuie canale de exprimare (reprezen-
tare a intereselor cetăţenilor)4. Van 
Biezen argumentează că partidele 
politice sunt instrumente de repre-
zentare politică şi agregare a intere-
selor societăţii5. Partidele politice 
coordonează activitatea politicienilor, 
mobilizează electoratul, urmăresc 
câştigarea puterii de stat, recrutează 
elita politică, formează guvernul, 
modelează politicile publice, setează 
agenda de elaborare a politicilor6. 

Ca o consecinţă a procesului de 
personalizare, preşedintele partidului 
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ocupă o poziţie centrală pe scena 
politică, reprezentând motorul cam-
paniilor electorale. În acest sens, ce-
tăţenii nu se mai identifică cu entită-
ţile colective, fiind atraşi de actori 
politici individuali, în special datorită 
mediatizării liderilor în timpul dez-
baterilor electorale7. Preşedinţii de 
partid au un rol esenţial în luarea 
deciziilor, asigurarea performanţei 
electorale şi în modelarea percepţiei 
publicului asupra partidului. Activi-
tatea liderilor de partid implică, în 
mod frecvent, mobilizarea votanţilor, 
recrutarea personalului politic, defini-
rea politicilor promovate de partid, 
coordonarea şi organziarea activităţii 
partidului, reprezentarea imaginii 
publice a partidului, asigurarea su-
pravieţuirii partidului. Aşadar, preşe-
dinţii de partid sunt exponenţii cei 
mai vizibili ai partidului, transmiţând 
cel mai uşor mesajul spre electorat şi 
media8. 

  
 
 
 
 

Competența și factorii determi-
nanți 
 
Competenţa liderilor se referă la 

inteligenţa, înţelegerea problemelor 
politice, abilităţile de conducere, ex-
perienţa politică, luarea deciziilor în 
mod independent, înregistrarea suc-
ceselor, calificarea, cunoştinţele în 
domeniu şi atingerea obiectivelor9. 
Liderii competenţi sunt asociaţi cu 
eficacitatea leadershipului şi abilita-
tea de a obţine performanţă10. Alţii au 
asociat competenţa cu perseverenţa şi 
nivelul de implicare în activitatea 
politică11. 

Cadrul analitic are în vedere o se-
rie de factori determinanţi ai com-
portamentului competent, după cum 
urmează: experienţa politică, vechi-
mea în funcţie şi competiţia internă. 
Analiza va lua în considerare o serie 
de variabile de control care pot influ-
enţa comportamentul, dar care nu 
diferă de la lider la lider, mani-
festându-se doar la nivelul partidului, 
acestea fiind: dimensiunea partidului, 
numărul de membri, partidul aflat la 
guvernare sau în opoziţie şi vechimea 
partidului.  
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Figura 1. Cadrul analitic utilizat pentru analiză 

 
Comportamentul liderilor 
 
Literatura de specialitate existentă 

în psihologia politică cuprinde o serie 
de încercări teoretice de explicare a 
comportamentului liderilor. Teoria 
trăsăturilor şi-a concentrat atenţia 
asupra explicării comportamentului 
liderilor din perspectiva dispoziţiilor 
individuale, considerându-se că tră-
săturile au o influenţă mai mare asu-
pra comportamentului liderilor în 
situaţii slabe de constrângere, decât 
în situaţii puternice de constrângere12. 

Alte contribuţii privesc Teoria 
leadershipului carismatic, care sus-
ţine că un comportament carismatic 
şi eficacitatea liderilor sunt determi-
nate de o serie de trăsături, cum ar fi 
încrederea în sine, motivaţia afirmării 
influenţei, convingerea moralităţii 
comportamentului lor, responsabili-

tatea socială faţă de interesul colec-
tiv, comportamentul flexibil şi adap-
tabilitatea socială13. 

De asemenea, sunt relevante şi te-
oriile contingenţei, care explică inter-
acţiunea dintre variabilele situaţio-
nale, comportamentul şi personalita-
tea liderilor14. Mai mult, Fiedler con-
tribuie semnificativ la Teoria Resur-
selor Cognitive cu o încercare de 
explicare a performanţei leader-
shipului, în funcţie de resursele cog-
nitive, precum abilităţile intelectuale, 
experienţa şi expertiza politică a lide-
rilor, atrătând în ce condiţii aceste 
resurse cognitive sunt totuşi insufici-
ente pentru performanţă şi eficacitate, 
cum ar fi stresul şi incertitudinea15. În 
acelaşi sens, paradigma comporta-
mentului liderilor, dezvoltată de 
Şcoala Comportamentală de Leader-
ship, a introdus o nouă clasificare a 
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comportamentelor liderilor, şi anume 
liderii orientaţi spre sarcini şi liderii 
orientaţi spre persoane16. 

Tentativele de explicare a com-
portamentului liderilor politici din 
perspectiva trăsăturilor de personali-
tate, consideră relevante variabile de 
personalitate cum ar fi credinţa în 
capacitatea de control asupra eveni-
mentelor, încrederea în sine, comple-
xitatea conceptuală şi orientarea spre 
sarcini sau emoţii sociale, lipsa de 
încredere în ceilalţi şi etnocentris-
mul17. 

Mai mult, cercetările dedicate 
analizei comportamentului liderilor 
în politica externă au în vedere trei 
variabile, şi anume reacţia la con-
strângerile politice, deschiderea spre 
informaţie şi motivarea acţiunii18. 
Este relevantă aici, analiza lui 
Hermann asupra comportamentului 
liderilor în condiţii de stres19 şi asu-
pra flexibilităţii liderilor20. Sunt im-
portant de precizat şi acele contribuţii 
din literatură, care analizează com-
portamentul liderilor din perspectiva 
motivaţiilor, mai exact prin acţiunile 
motivate de putere, realizare şi afili-
ere (The Big Three). În acest sens, 
motivaţia puterii se referă la preocu-
parea pentru prestigiu, reputaţie şi 
impact asupra celorlalţi, motivaţia 
pentru realizare se referă la preocupa-
rea pentru excelenţă, succes, iar mo-
tivaţia afilierii are în vedere preocu-
parea pentru interacţiune şi construi-
rea de relaţii21. 

În ultimul rând, literatura cu-
prinde încercări de explicare a com-
portamentului liderilor politici, prin 
prisma personalizării politicii, ca ur-

mare a schimbărilor instituţionale, 
care au determinat o creştere în aten-
ţia acordată de mass media liderilor 
individuali. Cercetările asupra perso-
nalizării politicii fac referire la o serie 
de trăsături care influenţează com-
portamentul politicienilor, de exem-
plu competenţa, siguranţa, atractivi-
tatea leadershipului, skill-urile poli-
tice, consecvenţa22. 

 
Metodologie 
 
Selecţia cazurilor pentru această 

analiză implică trei etape: selecţia 
ţării, selecţia partidelor şi selecţia 
liderilor de partide. Analiza se con-
centrează asupra liderilor de partide 
din România, în intervalul 2004-
2021, întrucât România constituie un 
caz reprezentativ23 pentru noile de-
mocraţii pluripartidiste din Europa, 
foste membre ale Pactului de la 
Varşovia. În selectarea partidelor 
politice s-a ţinut cont de prezenţa 
constantă în Parlament a partidelor, 
fiind ignorate partidele cu o prezenţă 
sporadică în Parlament. Astfel, au 
fost selectate următoarele partide 
parlamentare: PSD, PNL, UDMR, 
PDL. În ceea ce priveşte selectarea 
liderilor politici, a fost aplicat crite-
riul de minim un mandat în calitate 
de preşedinte de partid. Nu vor fi lu-
ate în considerare pentru analiză 
mandatele interimare. Unitatea de 
analiză pentru această lucrare este 
preşedintele de partid / mandat, pen-
tru a putea oferi o analiză aprofun-
dată asupra modificărilor de la primul 
mandat la al doilea. Astfel, ca urmare 
a disponibilităţii limitate a informaţi-
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ilor vor fi analizate următoarele man-
date: Crin Antonescu 1, Crin 
Antonescu 2, Crin Antonescu 3, Klaus 
Iohannis, Ludovic Orban (PNL); 
Mircea Geoană 1, Mircea Geoană 2, 

Victor Ponta 1, Victor Ponta 2, Liviu 
Dragnea, Marcel Ciolacu (PSD); Emil 
Boc 1, Emil Boc 2 (PDL); Hunor 
Kelemen 1, Hunor Kelemen 2, Hunor 
Kelemen 3 (UDMR). 

 
Partid Preşedinte Mandate 
PSD Mircea Geoană 21 aprilie 2005-10 decembrie 2006 

10 decembrie 2006-20–21 februarie 2010 
Victor Ponta 20–21 februarie 2010-19–20 aprilie 2013 

19–20 aprilie 2013-16 iulie 2015 
Liviu Dragnea 18 octombrie 2015-27 mai 2019 
Marcel Ciolacu 22 august 2020-prezent 

PNL Crin Antonescu 20 martie 2009 - 5–6 martie 2010 
5–6 martie 2010-23 februarie 2013 

23 februarie 2013-2 iunie 2014 
Klaus Iohannis 27 iunie 2014 - 18 decembrie 2014 
Ludovic Orban 17 iunie 2017 - prezent 

PDL Emil Boc 25 iunie 2005-14–15 mai 2011 

14–15 mai 2011-14 iunie 2012 

UDMR Hunor Kelemen 27 februarie 2011-17–18 aprilie 2015 
17–18 aprilie 2015-22–23 februarie 2019 

22–23 februarie 2019-prezent 

 
Tabel 1. Mandatele președinților de partid 

 
Analiza include realizarea corela-

ţiei statistice între competenţa lideri-
lor şi variabilele independente şi de 
control. Astfel, competenţa va fi mă-
surată în funcţie de modul în care 
liderii de partid au gestionat chestiu-
nile ce privesc administrarea parti-
dului. Mai exact, în această analiză, 
liderii pot obţine un coeficient mare 
de competenţă dacă: au avut viziune 
şi iniţiativă strategică, ce relevă fap-
tul că au înţeles jocul politic şi au 
acţionat în scopul atingerii obiecti-
velor şi intereselor partidului (de 

exemplu, formarea unor alianţe poli-
tice sau fuziuni pentru creşterea nu-
mărului de susţinători şi a şanselor de 
câştig a partidului, reformarea şi mo-
dernizarea partidului pentru o mai 
bună funcţionare şi pentru a atrage 
noi membri, numirea în funcţii a 
membrilor având la bază criterii de 
competenţă şi meritocraţie, modifica-
rea structurii interne a partidului într-
un mod avantajos pentru performanţa 
partidului ş.a.), au demonstrat că au 
abilităţi necesare pentru gestionarea 
situaţiilor de crize şi conflicte interne 
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(de exemplu, îndepărtarea membrilor 
care prin acţiunile lor şi prin implica-
rea în scandaluri publice, afectează 
imaginea şi interesele partidului, de-
stabilizarea opoziţiei interne, gestio-
narea situaţiilor în care s-au desprins 
fracţiuni din partid ş.a.). În acest 
sens, vor fi selectate cel puţin trei 
astfel de situaţii / mandat. Măsurarea 
se va face pe grade, astfel că se va 
urmări în câte din situaţii liderii au 
acţionat competent. Datele cu privire 
la aceste situaţii vor fi colectate din 
ziare şi rapoarte mass-media. 

Experienţa politică va fi indicată 
de funcţiile publice deţinute, acestea 
fiind ierarhizate în ordinea impor-
tanţei: la nivel central vor fi notate cu 
3 puncte/mandat (preşedinte, pre-
mier, ministru, secretar de stat); la 
nivel teritorial vor primi 2 puncte / 
mandat (prefect, preşedintele consili-
ului judeţean, consilier judeţean); la 
nivel local vor fi notate cu 1 punct / 
mandat (primar, viceprimar, consilier 
local). Vechimea în funcţie este indi-
cată de perioada de timp (măsurată în 
ani) ca preşedinte de partid. Compe-
tiţia va fi măsurată în funcţie de nu-
mărul efectiv de candidaţi (ENC)24, 
indicator care combină atât numărul 
de competitori, cât şi performanţa 
electorală. Astfel, cu cât distanţa de 
suţinere electorală dintre candidatul 
A şi candidatul B este mai mică 
(candidatul A obţine 55% din voturi, 
iar candidatul B obţine 45% din vo-
turi), competitivitatea este mai mare, 
iar cu cât discrepanţa în distribuirea 
voturilor este mai mare (candidatul A 
obţine 70% din voturi, candidatul B 
obţine 20 % din voturi, iar candidatul 

C obţine 10% din voturi), cu atât 
nivelul de competitivitate este mai 
mic. Indicatorul ENC se va calcula 
astfel: ENC=  . Cu cât valoarea 

indicatorului ENC este mai apropiată 
de valoarea maximă (dacă în compe-
tiţie participă 4 candidaţi, valoarea 
maximă a ENC va fi egală cu 4 şi 
poate fi atinsă în cazul unei distribuţii 
perfecte de 25% din voturi pentru 
fiecare candidat), cu atât nivelul 
competitivităţii este mai mare.  

Dimensiunea partidului va fi indi-
cată de procentul de voturi obţinut de 
partid la alegerile parlamentare, în 
Camera Deputaţilor. În situaţia în 
care mandatul unui preşedinte nu se 
suprapune cu alegerile parlamentare, 
vor fi utilizate rezultatele ultimelor 
alegeri. Vechimea partidului va fi 
indicată de perioada de activitate a 
partidului de la momentul înfiinţării. 
Numărul de membri va fi calculat ca 
o medie a numărului de membri 
anual în timpul mandatului liderului 
de partid. Poziţia partidului, la gu-
vernare sau în opoziţie este indicată 
de majoritatea parlamentară. Parti-
dele aflate în opoziţie vor fi notate cu 
0, iar cele aflate la guvernare cu 1.  

 
Analiză şi rezultate 
 
Această secţiune analizează core-

laţia dintre variabile şi comporta-
mentul competent al liderilor. Figura 
2 prezintă nivelul de competenţă al 
liderilor de partide, în cele 16 man-
date analizate. Astfel, graficul sur-
prinde o evoluţie descendentă a com-
petenţei, de la primul mandat la al 
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doilea (după cum se observă în cazul 
lui Mircea Geoană 1, Mircea Geoană 
2, Victor Ponta 1, Victor Ponta 2, 

Emil Boc 1, Emil Boc 2) şi o tendinţă 
ascendentă a competenţei (în cazul 
lui Hunor Kelemen). 

  

 
 

Figura 2. Nivelul de competenţă al liderilor de partid din România 
 

Corelaţia dintre variabile şi 
competență 
 
Această ultimă subsecţiune ex-

plică corelaţia dintre competenţă şi 
variabilele independente şi de con-
trol, după cum se poate observa în 
Tabelul 2. Rezultatele indică faptul 

că unele variabile, precum numărul 
de membri şi vechimea partidului 
sunt corelate pozitiv, în timp ce ve-
chimea în funcţie, experienţa politică, 
dimensiunea partidului şi poziţia la 
guvernare sau în opoziţie sunt core-
late negativ. 

 

 
 

Tabel 2. Corelaţia dintre variabile şi competența liderilor 
 

În ceea ce priveşte competiţia şi 
competenţa, rezultatele relevă faptul 
că nu există o relaţie între cele două. 

Cu alte cuvinte, lipsa competiţiei sau 
o competiţie strânsă, ar putea în-
semna, atât un comportament com-
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petent, cât şi un nivel mai redus de 
competenţă. În acest sens, Dragnea 
nu a avut competiţie în 2015, fiind 
singurul candidat şi are un nivel scă-
zut de competenţă, în schimb Marcel 
Ciolacu, deşi nu a avut competiţie, 
câştigând peste 93% din voturi îm-
potriva lui Eugen Teodorovici, a avut 
un nivel maxim de competenţă. Pe de 
altă parte, în cazul lui Marcel Ciolacu 
şi Victor Ponta 1 există variaţie pe 
competiţie, deoarece Marcel Ciolacu 
nu a avut competiţie, iar Victor Ponta 
1 a avut un nivel ridicat de competi-
ţie, dar nu şi pe competenţă, aceasta 
fiind ridicată în ambele exemple.  

De exemplu, nivelul ridicat de 
competenţă a lui Victor Ponta 1 se 
datorează în primul rând viziunii sale 
strategice, ca urmare a înfiinţării, în 
Congresul PSD din 5 februarie 2011 
a Uniunii Sociale Liberale, împreună 
cu liderul PNL, Crin Antonescu şi 
liderul Partidului Conservator, Daniel 
Constantin, care avea drept obiectiv 
principal lupta împotriva regimului 
Băsescu, premierului Emil Boc şi 
Partidului Democrat Liberal25. Mai 
mult, Victor Ponta a reuşit să îşi asi-
gure susţinerea în partid pentru cel 
de-al doilea mandat, unul dintre cei 
mai importanţi factori în acest sens 
fiind câştigarea alegerilor parlamen-
tare din 2012 şi ocuparea funcţiei de 
premier. De asemenea, Victor Ponta 
a reuşit să limiteze influenţa anumitor 
baroni locali, prin consolidarea con-
trolului asupra lor, un bun exemplu 
aici fiind îndepărtarea lui Marian 
Vanghelie din conducerea Organiza-
ţiei Bucureşti. Merită menţionată şi 
iniţiativa strategică a lui Victor Ponta 

de a face fuziunea prin absorbţie cu 
UNPR (condusă de Gabriel Oprea)26. 
În ceea ce priveşte decizia lui Victor 
Ponta 1 de a-l exclude pe Mircea 
Geoană, în ciuda opoziţiei din partea 
lui Ion Iliescu, Adrian Năstase şi a 
unor baroni locali, Victor Ponta a 
reuşit să se disocieze de influenţa 
vechii elite a PSD-ului, care încerca 
să fragmenteze partidul şi să submi-
neze autoritatea liderului, conti-
nuându-şi demersul de sancţionare a 
lui Mircea Geoană27.  

Vechimea în funcţie este corelată 
negativ cu competenţa, drept pentru 
care pe măsură ce creşte vechimea în 
funcţie, scade competenţa. De exem-
plu, Klaus Iohannis şi Marcel 
Ciolacu au o vechime în funcţie 
mică, dar au un nivel maxim de com-
petenţă, în timp ce Emil Boc 2 are o 
vechime în funcţie de 7 ani, dar un 
nivel scăzut de competenţă. În acest 
sens, Marcel Ciolacu a acționat într-
un mod competent în momentul în 
care a decis o serie de schimbări în 
structura partidului după rezultatele 
de la alegerile locale (cel mai bun 
exemplu fiind faptul că a impus eli-
minarea lui Marian Oprişan de la 
şefia organizaţiei pentru rezultatele 
slabe înregistrate la alegerile locale şi 
a decis înlocuirea Vioricăi Dăncilă de 
la şefia organizaţiei de femei a 
PSD)28. De asemenea, acesta a decis 
să reformeze partidul prin îndepărta-
rea unor membri care îl susţineau pe 
fostul lider PSD, Liviu Dragnea, şi 
care prin acţiunile lor care vizau inte-
resele personale şi prin implicarea în 
scandaluri publice, au prejudiciat 
imaginea şi interesele partidului 
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aveau un impact negativ asupra ima-
ginii partidului. Tot aici, Marcel 
Ciolacu a decis ca Viorica Dăncilă, 
Carmen Dan, Eugen Nicolicea, 
Șerban Nicolae, Florin Iordache şi 
Liviu Pleșoianu să nu mai fie incluşi 
pe listele PSD pentru alegerile par-
lamentare şi a schimbat din Consiliul 
General echipa pusă pe liste de 
Gabriela Firea, Mitică Dragomir, 
Petre Roman și Anghel Iordănescu. 
Mai mult, a reuşit să atragă în partid 
specialişti pentru gestionarea efici-
entă a crizei pandemice, astfel încer-
când restabilirea credibilității parti-
dului. Este important de menţionat 
faptul că a refuzat să facă alianţe 
locale cu Dan Voiculescu, Călin 
Popescu Tăriceanu, Gabriel Oprea și 
Victor Ponta29. Viziunea sa cu privire 
la reconstrucţia partidului a fost con-
solidată de decizia ca membrii din 
conducerea partidului să nu poată 
ocupa funcţii de conducere în 
Parlament, pentru a promova profe-
sioniştii din generaţia nouă30, de in-
terzicerea promovării în funcții pu-
blice politice a persoanelor aflate în 
relație de rudenie cu cei care decid în 
privința acelei funcții, de repoziţiona-
rea ideologică a PSD, de la partidul 
‘pensionarilor sau asistaţilor social’ 
spre clasa de mijloc şi de tranziţia de 
la interesul partidului pentru justiţia 
penală la justiţia socială31. 

În schimb, Emil Boc 2 nu a avut 
un nivel ridicat de competenţă, deoa-
rece nu a reuşit să gestioneze scan-
dalurile de corupţie din partid (de 
exemplu scandalul în care era impli-
cată Elena Udrea, care făcea parte din 
cercul preşedintelui Traian Băsescu), 

iar schimbările majore în partid au 
fost făcute de Traian Băsescu, Emil 
Boc acţionând preponderent în umbra 
acestuia32. În ciuda faptului că în 
2011 a câştigat alegerile interne în 
faţa lui Vasile Blaga, după eşecul 
electoral de la alegerile locale, grupa-
rea lui Blaga s-a reformat pentru a 
prelua conducerea partidului, Emil 
Boc fiind astfel nevoit să demisio-
neze33. 

Competenţa şi experienţa politică 
sunt corelate negativ, ceea ce în-
seamnă că liderii cu o experienţă 
politică mai mare sunt mai puţin 
competenţi. Astfel, Dragnea şi Ludo-
vic Orban au multă experienţă poli-
tică şi un nivel scăzut de competenţă, 
în timp ce Mircea Geoană 1 şi Klaus 
Iohannis au mai puţină experienţă 
politică şi un nivel maxim de com-
petenţă. De exemplu, Ludovic Orban 
a avut un nivel de competenţă redus 
drept urmare a negocierilor slabe pe 
care le-a avut cu USR PLUS şi 
UDMR, în urma cărora a pierdut toate 
ministerele importante (Ministerul de 
Transporturi, Ministerul de Fonduri 
Europene, Ministerul de Dezvoltare). 
Gruparea de opoziţie formată în PNL 
l-au acuzat că a acţionat în interes 
personal, pentru a obţine preşedinţia 
Camerei Deputaţilor. Scandalul în 
partid a apărut odată ce Ludovic 
Orban a participat de unul singur la 
negocieri, fără echipa delegată de 
PNL. Acest lucru a detrminat revolta 
filialelor din Ardeal (Cluj, Sălaj, 
Bihor, Arad, Maramureş, Alba) 
controlate de Emil Boc sau Ilie 
Bolojan34. Astfel, în PNL s-a format 
un grup de opoziţie în jurul lui Rareş 
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Bogdan, care doreşte să reformeze 
partidul, prin schimbarea lui Ludovic 
Orban de la conducerea partidului, cu 
Emil Boc sau Ilie Bolojan, dat fiind 
faptul că liderul ales la următorul 
Congres al PNL va deveni preziden-
ţiabil35. În aceeaşi ordine de idei, în 
PNL au apărut tensiuni între Ludovic 
Orban şi oponentul său, Robert 
Sighiartău (secretarul general al 
PNL), care a fost nemulţumit de 
modul de negociere a posturilor de 
prefecţi, PNL pierzând posturile de la 
Bucureşti, Cluj şi Satu Mare36. 
Totodată, Ludovic Orban a fost 
criticat de oponenţii săi din partid 
pentru faptul că acţionează după un 
sistem clientelar, promiţând funcţii 
apropiaţilor săi (de exemplu, Ludovic 
Orban promisese funcţia de şef al 
ANOFM liderului filialei PNL 
Maramureş, Ionel Bogdan, în ciuda 
faptului că actuala directoarea avea 
un mandat pe 4 ani). De asemenea, în 
interiorul partidului au apărut tensiuni 
din cauza funcţiilor de secretar de stat 
promise de Ludovic Orban apro-
piaţilor săi, fără ca propunerile lui să 
fie eligibile pentru cele trei criterii 
cerute de premierul Florin Cîţu (fără 
penali în funcţii publice, fără conflicte 
de interes, canidaţi profesionişti) şi 
fără ca aceste numiri să fie supuse 
consultării partidului sau analizate de 
Comisia de specialitate37.  

Competenţa şi dimensiunea parti-
dului sunt corelate negativ, mai exact 
liderii partidelor mari sunt mai puţin 
competenţi, în timp ce liderii parti-
delor mici sunt mai competenţi. De 
exemplu, Dragnea şi Emil Boc 2 au 
fost liderii unor partide mari (45,67% 

şi 32,36%), având un grad redus de 
competenţă, în timp ce, în cazul lui 
Hunor Kelemen 2 şi Hunor Kelemen 
3, liderul unui partid mic, a existat un 
nivel ridicat de competenţă. Nivelul 
de competenţă a lui Dragnea a fost 
unul redus, dat fiind modul său de 
gestionare a problemelor din partid, 
într-o manieră autoritară, urmărindu-
şi agenda personală. În primul rând, o 
serie de probleme în partid au deter-
minat membrii precum Gabriela 
Firea, Paul Stănescu și Adrian 
Țuțuianu să semneze o scrisoare prin 
care se cere demisia lui Liviu 
Dragnea din conducerea PSD şi asi-
gurarea interimatului de către Viorica 
Dăncilă. Printre cauzele apariţiei 
grupului de disidenţi, se regăsesc: 
numirea candidaţilor pentru funcţia 
de premier şi miniştri pe alte criterii 
decât competenţa, moţiunea de cen-
zură împotriva propriului guvern şi 
stabilirea a trei guverne în mai puţin 
de doi ani, retorica partidului domi-
nată de teme precum corupţia, schim-
bările din Justiţie sau „Statul Paralel”, 
vulnerabilizarea şi decredibilizarea 
partidului cauzată de imaginea nega-
tivă a lui Liviu Dragnea, conducerea 
discreţionară a partidului, transfor-
marea Biroului Permanent Central 
într-un for în care deciziile sunt luate 
apropiaţii lui Liviu Dragnea, lipsa 
consultărilor interne, desfiinţarea 
Consiliul Naţional al PSD şi a depar-
tamentelor partidului38. 

În consecinţă, Liviu Dragnea a 
pierdut susţinerea a 13 organizaţii 
teritoriale, care au solicitat schimba-
rea acestuia înainte de şedinţa CExN 
din 2018, după publicarea scrisorii 
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prin care se cerea demisia liderului 
PSD39. De asemenea, Liviu Dragnea 
a generat apariţia unor scandaluri 
interne după ce a decis schimbarea 
guvernului Tudose (cu riscul trecerii 
partidului în opoziţie, dat fiind că a 
pierdut susţinerea baronilor locali), 
ca urmare a faptului că nu a reuşit să 
deţină controlul asupra premierului, 
aşa cum se întâmplase şi în cazul 
Guvernului Grindeanu40. În 2018 s-a 
format un grup de opoziţie condus de 
Mihai Tudose şi Marcel Ciolacu, care 
nu erau de acord cu direcţia în care a 
dus Liviu Dragnea partidul41. Liviu 
Dragnea nu a acţionat competent 
când a decis excluderea membrilor 
care l-au criticat, precum Adrian 
Ţuţuianu, Marian Neacşu, Paul 
Stănescu, amplificând criticile pentru 
modul autoritar de conducere42. 

Referitor la legătura dintre numă-
rul de membri şi competenţă, rezul-
tatele arată că există o corelaţie ne-
gativă, cu alte cuvinte, pe măsură ce 
creşte numărul de membri, scade 
gradul de competenţă. În acest sens, 
Liviu Dragnea şi Mircea Geoană 2 au 
fost liderii unui partid cu mulţi 
membri, având un nivel scăzut de 
competenţă. La fel, Crin Antonescu 1 
şi Hunor Kelemen 3 au fost liderii 
unor partide cu puţini membri, având 
un nivel ridicat de competenţă. De 
exemplu, Mircea Geoană 2 a eșuat în 
tentativa de a-l atrage pe Călin 
Popescu Tăriceanu, într-o strategie 
electorală comună (Planul 21-21 
PNL-PSD pentru majoritatea parla-
mentară), în PSD începând să câştige 
teren curentul pro-PDL43. Mircea 
Geoană 2 nu a reuşit să gestioneze 

ameninţările asupra funcţiei sale de 
preşedinte PSD, venite din partea lui 
Adrian Năstase, Miron Mitrea, Ioan 
Rus, Cristian Diaconescu şi Ion 
Iliescu44. În 2009, Mircea Geoană a 
decis ieşirea PSD de la guvernare, 
după remanierea ministrului de in-
terne Dan Nica, fapt ce a stârnit ne-
mulţumirea parlamentarilor şi preşe-
dinţilor de filiale, care nu au dorit 
intrarea în opoziţie, fiindcă acest lu-
cru i-ar fi vulnerabilizat în faţa 
PDL-ului45. De asemenea, înainte de 
Congresul PSD din 2010, Mircea 
Geoană reuşise să introducă candi-
datura pe liste blocate, fapt ce ar fi 
fost în avantajul său, dar în final 
acesta a candidat fără listă46, a pierdut 
susţinerea grupului de la Cluj, iar în 
cele din urmă a pierdut preşedinţia 
partidului în faţa lui Victor Ponta, 
care ulterior l-a exclus din partid47. 

Competenţa este corelată pozitiv 
cu vechimea partidului, astfel că lide-
rii partidelor mai vechi sunt mai 
competenţi decât liderii partidelor 
noi. De exemplu, Klaus Iohannis, 
fost lider al PNL, un partid vechi, a 
avut un nivel maxim de competenţă, 
comparativ cu Emil Boc 2 şi 
Dragnea, liderii unor partide apărute 
după 1990, care au un grad foarte 
scăzut de competenţă. În acest sens, 
Klaus Iohannis a acționat competent 
într-o serie de situaţii, care i-au mar-
cat ascensiunea spre funcţia de can-
didat la prezidenţiale. În primul rând, 
în Congresul PNL din 2014 şi-a 
anunţat intenţia de a finaliza fuziunea 
dintre PNL şi PDL, pentru crearea 
unui partid mare, de dreapta, care să 
câştige alegerile48. Mai mult, după ce 
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în Congresul PNL din 2014, Crin 
Antonescu a anunţat că va candida la 
alegerile prezidenţiale dacă va fi sus-
ţinut de partid, Klaus Iohannis, care 
fusese nominalizat candidat la prezi-
denţiale, retrăgându-și rezoluţia can-
didaturii pentru a o trimite Delegaţiei 
Permanente a PNL, care urma să ia 
decizia privind opţiunea cea mai bună 
dintre Klaus Iohannis şi Crin 
Antonescu, astfel evitând crearea unei 
sciziuni în partid („Nu mă feresc de 
nicio competiţie, nici cu domnul 
Antonescu, dar nu astăzi. Retrag re-
zoluţia şi o trimit în Delegaţia per-
manentă [...] Nu putem permite ca alţii 
să ne arate candidatul şi nu putem 
permite să nu alegem candidatul cel 
mai bun pentru alegerile preziden-
ţiale”)49. De asemenea, Klaus Iohannis 
a format împreună cu Vasile Blaga, 
Alianţa Creştin Liberală, care avea un 
scop electoral strategic, mai exact 
susţinerea candidaturii lui Klaus 
Iohannis la Preşedinţia României50. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre 
poziţia partidului, la guvernare sau în 
opoziţie şi competenţă, se poate ob-
serva în Tabelul 2 că există o corela-
ţie negativă, adică liderii din opoziţie 
sunt mai competenţi faţă de cei aflaţi 
la guvernare. Astfel, uitându-ne la 
Mircea Geoană 1, Marcel Ciolacu şi 
Klaus Iohannis, putem observa că 
aceştia au fost doar în opoziţie, ni-
velul lor de competenţă fiind foarte 
ridicat. În schimb, Emil Boc 1 a fost 
70% din mandat la guvernare şi are 
un nivel redus de competenţă. De 
exemplu, Mircea Geoană 1 a acționat 
competent când a introdus un proiect 
de reformă a clasei politice („Revo-

luţia binelui în România”), prin care 
intenţiona să unească forţele de 
stânga într-o construţie politică ce ar 
putea să crească susţinerea electorală, 
într-o formulă similară cu Polul 
Social al lui Roman şi Iliescu51. De 
asemenea, a acţionat competent când 
a cerut demisia lui Adrian Năstase 
pentru a reduce impactul negativ al 
acestuia asupra imaginii partidului52. 
Mai mult, Mircea Geoană 1 şi-a con-
solidat puterea în partid obţinând 
sprijinul „grupului de la Cluj”53 şi a 
îndepărtat din partid susţinătorii gru-
pării lui Adrian Năstase, care au în-
cercat să schimbe conducerea PSD54. 
În acelaşi sens, a decis schimbarea 
din funcţia de lider al Senatului a lui 
Ion Iliescu, alt rival al său, astfel în-
cercând să separe partidul de imagi-
nea acestuia55. 

Pe de altă parte, Emil Boc 1 nu a 
acționat competent, în primul rând, 
pentru că moţiunea cu care a candidat 
în 2005, la preşedinţia PD, relua în 
mare parte aceleaşi idei şi teme pro-
movate de Traian Băsescu în moţiu-
nea sa din 2001, lipsindu-i viziunea 
strategică56. În plus, Emil Boc 1 a 
devenit foarte contestat în partid, în 
special de Vasile Blaga, secretarul 
general al partidului (în jurul căruia 
se formase gruparea reformiştilor), 
care a decis să candideze la şefia 
partidului împotriva lui Emil Boc. 
Emil Boc a câştigat acest conflict 
intern doar datorită influenţei lui 
Băsescu, care a persuadat delegaţii să 
îl aleagă57. Mai mult, înainte de ale-
gerile interne, Emil Boc pierduse 
susţinerea a mai mult de jumătate 
dintre filiale, moment în care s-a fo-
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losit de influenţa Elenei Udrea în 
partid58.  

În continuare, vor fi prezentate o 
serie de concluzii, care clarifică răs-
punsurile întrebării de cercetare, dar 
şi o serie de posibile direcţii viitoare 
de cercetare. 

 
Concluzii 
 
Articolul a dorit să identifice fac-

torii care determină competența lide-
rilor de partid din România. Analiza 
ilustrează că numeroşi factori pot să 
aibă o influenţă asupra comporta-
mentului competent al liderilor. 
Există o corelaţie (uneori pozitivă, 
alteori negativă) între comportamen-
tul competent al liderilor şi anumite 
variabile, precum nivelul de compe-
tiţie internă, vechimea în funcţie a 
liderului de partid, experienţa poli-
tică, dimensiunea partidului, numărul 
de membri, vechimea partidului şi 
poziţia partidului în opoziţie sau la 
guvernare. Mai exact, aceste variabile 
independente, care au un efect asupra 
liderilor, dar şi variabilele de control, 
care nu influenţează liderii direct, 
referindu-se doar la partid, explică de 
ce există o variaţie în competenţal li-
derilor. Cu alte cuvinte, analiza efec-
tuată nu demonstrează doar faptul că 
există variaţie în competenţa preşe-
dinţilor de partid din România, ci mai 
degrabă explică de ce se întâmplă 
acest lucru.  

Astfel, analiza concluzionează 
faptul că nu există o corelaţie între 
competenţă şi competiţie, în schimb 
există corelaţie negativă cu vechimea 
în funcţie, experienţa politică, dimen-

siunea partidului, numărul de membri, 
poziţia la guvernare sau în opoziţie, 
dar şi corelaţie pozitivă cu vechimea 
partidului. În altă ordine de idei, liderii 
partidelor vechi sunt mai competenţi 
decât cei din partidele noi, iar liderii 
cu o vechime în funcţie şi experienţă 
politică mai mare sunt mai puţin 
competenţi, decât cei care au intrat 
recent în sfera politică. La fel liderii 
partidelor mari, cu un număr mare de 
membri şi aflate la guvernare sunt mai 
putin competenţi decât liderii 
partidelor mici, cu un număr mic de 
membri, aflate în opoziţie. Mai mult, 
ceea ce se poate observa suplimentar 
în analiză este că există un trend 
descendent al competenţei liderilor 
de la un mandat la altul, fapt ilustrat 
de lideri precum Mircea Geoană 1, 
Mircea Geoană 2, Victor Ponta 1, 
Victor Ponta 2, Emil Boc 1, Emil 
Boc 2, care şi-au pierdut din compe-
tenţă in al doilea mandat.  

Analiza a fost limitată de disponi-
bilitatea redusă a datelor, fapt ce a 
determinat reducerea numărului de 
mandate analizate în lucrare. Au fost 
identificate o serie de dificultăţi în 
colectarea datelor cu privire la situa-
ţiile în care liderii au fost competenţi, 
cele mai puţine date disponibile fiind 
pentru liderii de partid cu mandate 
înainte de 2009.  

Rezultatele obţinute în această lu-
crare ar putea sta la baza unei cerce-
tări viitoare, mult mai aprofundate, 
care ar avea în vedere, în plus, alte 
partide care nu au fost luate în consi-
derare în această cercetare, de exem-
plu Uniunea Salvaţi România (USR), 
Partidul Alianța Liberalilor și Demo-
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craților (ALDE), Partidul Mişcarea 
Populară (PMP), Pro România, Ali-
anţa pentru Unirea Românilor 
(AUR). În plus, rezultatele obţinute 
cu privire la competenţa liderilor ar 
putea fi completate de o analiză, care 
ar avea în vedere mai multe dimensi-
uni, nu doar competenţa, dar în ace-
laşi timp şi o serie de alţi factori de-
terminanţi. Corelaţiile statistice re-
zultate ar putea fi cercetate supli-
mentar în studii viitoare asupra com-
portamentului liderilor din România. 

Mai mult, o viitoare direcţie de cer-
cetarea ar putea consta într-o analiză 
a liderilor de partide din Estul 
Europei, analiză care ar putea cu-
prinde, nu doar partidele din 
România, dar şi cele din Bulgaria, 
Polonia, Republica Cehă, Serbia, 
Ungaria etc. De asemenea, aceste 
rezultate ar putea fi utile într-o cer-
cetare viitoare asupra liderilor care 
nu şi-au încheiat încă mandatul, de 
exemplu Ludovic Orban, Kelemen 
Hunor şi Marcel Ciolacu.  
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Convingători în funcții publice? Opiniile românilor despre 
competența liderilor politici  

 
(Persuasive in Public Office? Romanian’s Opinions about the  

Competence of Political Leaders) 
 

Bettina MITRU 
 

Abstract: Political leaders are often in the spotlight, citizen’s having the 
opportunity to interact with them and analyze their profiles during and between 
electoral campaigns. Since COVID-19 forced the political leaders to focus on 
the health of citizens and to implement specific regulations, this article analyzes 
the citizen’s perspectives on four political leaders that were involved directly in 
managing the pandemic. The article aims to identify how Romanians’ opinions 
about the competence of political leaders are formed during the pandemic. The 
data includes 18 semi-structured interviews with different respondents, 
conducted in April 2022, who were asked about four political leaders: the 
mayors of respondents’ localities, the president of Romania (Klaus Iohannis), 
the president of the European Commission (Ursula von der Leyen), and the 
former chancellor of Germany (Angela Merkel). The main findings show that 
Romanians usually focus on the performance of political leaders, but in the case 
of European leaders they also refer to the image portrayed by mass-media and 
their capabilities to manage external factors that affect political decisions. 
 
Keywords: political leaders, citizens, competences, traits, Romania, EU. 

 
Introducere 
 
Liderii politici au responsabilități 

multiple referitoare la dezvoltarea 
comunităților. Studiile recente cu 
privire la liderii politici fac referire la 
perioade specifice în care rolul aces-
tora în cadrul țărilor sau a altor 
structuri este evidențiat și larg discu-
tat, precum perioada de desfășurare a 
campaniilor electorale înainte de ale-
geri sau gestionarea pandemiei de 
COVID-191. Literatura de speciali-

tate face adesea referire la candidații 
care participă la alegerile dintr-o țară 
considerând acel moment ca un punct 
de referință în atragerea simpatizan-
ților și a alegătorilor de partea lor. 
Includerea unei serii de factori în 
determinarea atitudinii liderilor poli-
tici oferă diverse perspective alegăto-
rilor pentru a-i susține în viitoarele 
alegeri2. Mai multe studii au arătat că 
liderii politici obișnuiesc, atunci când 
se află în funcții, să se implice în 
formularea și adoptarea politicilor în 
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mod direct3. De asemenea, se discută 
despre rolul politicienilor în urma 
alegerilor dintr-o anumită țară fiind 
menționat faptul că aceștia sunt aleși 
de cetățeni, însă aceștia sunt monito-
rizați îndeaproape pentru a evita ca-
zurile în care aceștia nu își îndepli-
nesc atribuțiile și recurg la corupție4. 

Cu toate acestea, nu există studii 
care să analizeze modalitatea în care 
cetățenii își formează atitudini despre 
un lider politic aflat într-o funcție de 
conducere. Mai precis, lipsesc analize 
care să facă referire la competența 
liderilor politici pe mai multe nive-
luri, majoritatea analizând acest ele-
ment din perspectiva unui singur 
lider politic. Având în vedere acțiu-
nile și atribuțiile fiecărui lider politic 
regăsit în cadrul unei țări, gradul de 
susținere a acestora poate fi diferit. 
Însă, susținerea liderilor politici de 
către cetățeni este vitală în cadrul 
unei democrații. De asemenea, este 
relevantă observarea factorilor care 
contribuie la susținerea anumitor 
lideri politici pentru a determina care 
sunt caracteristicile cele mai impor-
tante. Acest articol propune să ex-
plice modul în care sunt priviți liderii 
politic pe trei niveluri: local, național 
și european de către cetățenii români. 
Întrebarea de cercetare care se află la 
baza acestei lucrări este: Ce deter-
mină atitudinile cetățenilor români 
față de competențele liderilor politic? 
Pentru a răspunde întrebării de cer-
cetare, acest articol face referire la 
România și patru lideri politici rele-
vanți atât pentru politica internă, cât 
și pentru cea externă a țării. Astfel, 
cei patru lideri sunt reprezentați de 

primarii localităților de reședință ale 
participanților, președintele țării, 
președintele Comisiei Europene și 
fostul cancelar al Germaniei, Angela 
Merkel.  

Metodologia de cercetare utilizată 
este reprezentată de interviul semi-
structurat ca metodă de colectare a 
datelor, iar metoda de analiză este 
reprezentată de analiza tematică de-
ductivă pornind de la revizuirea lite-
raturii de specialitate. Întrebările in-
cluse în ghidul de interviu (regăsit în 
Anexa 1) fac referire la ultimele 
mandate ale celor patru lideri politici 
menționați atât cele încheiate în cazul 
fostului cancelar german, cât și cele 
care sunt în curs de desfășurare. Nu-
mărul total al participanților la inter-
viu este de 18, aceștia făcând parte 
din grupe de vârstă diferite având 
drept de vot, nivel de studii absolvite 
diferit și provenind din județe multi-
ple. Interviurile au fost realizate în 
aprilie 2022, online sau la telefon.  

Articolul este structurat după cum 
urmează. Următoarea secțiune este 
teoretică și revizuiește literatura de 
specialitate cu scopul de a propune 
un cadru analitic. Cea de-a treia sec-
țiune prezintă metodologia utilizată 
cu accent pe selecția liderilor, profilul 
respondenților și metoda de analiză a 
datelor. A patra secțiune include ana-
liza interviurilor realizate, iar conclu-
ziile rezumă principalele rezultate și 
discută despre direcții ulterioare de 
cercetare. 
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Revizuirea literaturii de specia-
litate 
 
Conceptul de „lideri politici” a 

fost analizat în cadrul lucrărilor de 
specialitate în diferite situații critice 
sau perioada alegerilor care au presu-
pus schimbări la nivelul conducerii 
unui stat, guvern sau partid. În con-
textul alegerilor prezidențiale cetățe-
nii aleg lideri politici care adesea sunt 
asociați partidelor din care provin 
promovând o agendă politică speci-
fică acestora5. Liderii joacă un rol 
crucial în definirea și apărarea politi-
cilor de partid, însă există cazuri în 
care alegătorii îl percep pe lider ca 
fiind mai preocupat de o problemă 
decât partidul în general, sau mai 
moderat sau mai extremist în privința 
unei probleme6.  

Cu toate că pentru alegători sunt 
importante problemele abordate de 
către lideri și partidele politice, aceș-
tia sunt orientați și spre caracteristi-
cile liderilor. În primul rând, cu-
noașterea caracteristicilor personale 
ale liderilor poate fi utilă ori de câte 
ori orientările partidelor și / sau ale 
liderilor sunt vagi sau ambigue. În 
acest cazuri, caracteristicile personale 
pot servi drept indicii cu privire la 
acțiunile probabile pe care partidul și 
liderul le vor întreprinde după ale-
geri7. În al doilea rând, caracteristi-
cile personale ale liderilor pot oferi 
cea mai importantă informație despre 
cum s-ar comporta aceștia în ceea ce 
privește problemele neprevăzute care 
nu fac parte din dezbaterea politică în 
momentul alegerilor. 

Discuțiile privind liderii politici se 
referă, în principal, la modul în care 
atributele liderilor și background-ul 
influențează performanțele acestora 
în poziții de conducere. Leach și 
Wilson8 sugerează două seturi de 
influențe: cultura politică și organi-
zațională, pe de-o parte, și agenda 
personală a liderului și abilitățile 
politice, pe de altă parte. 

Competența liderilor politici este 
asociată cu moralitatea și influen-
țează modul în care cetățenii percep 
liderii politici9. Cu toate acestea, mo-
ralitatea și competența sunt două 
dimensiuni fundamentale și distincte 
ale percepției despre politicieni. Cele 
două dimensiuni influențează sub-
stanțial comportamentul alegătorilor 
în privința politicienilor și sunt vizi-
bile atât în sondajele pre-electorale, 
cât și în analizele științifice în ceea ce 
privește formarea imaginii politicie-
nilor. Evaluarea politicienilor pe baza 
dimensiunilor moralității și compe-
tențelor sunt în centrul formării atitu-
dinilor referitoare la respectul față de 
persoana evaluată10. 

Literatura de specialitate prezintă 
relația dintre liderii politici și alegă-
tori analizând perspectivele cetățeni-
lor atât în perioadele electorale, cât și 
în cele în care anumite partide sau 
lideri se află la conducere. Diferite 
momente cheie în politica statelor au 
dus la schimbări în cadrul acestor 
relații, astfel fiind implicate schim-
bări de perspectivă. Pandemia de 
coronavirus reprezintă o provocare 
fără precedent pentru democrații pla-
sând guvernele statelor între numărul 
ridicat de decese și declinul econo-
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miilor. Ca răspuns în fața acestor 
provocări cele mai multe state au luat 
decizia de a implementa carantina 
națională deoarece această măsură s-
a dovedit ca fiind eficientă în gestio-
narea pandemiei, însă acest lucru a 
însemnat reducerea libertăților civile, 
erodarea capitalului social și au adus 
insecuritate economică11.  

Autorii au regăsit în cadrul studi-
ilor trei variabile cheie care constituie 
rezultatele finale. Prima dintre aces-
tea face referire la efectul carantinei 
asupra probabilității de a raporta in-
tenția de vota pentru partidul prim-
ministrului aflat la conducere, această 
variabilă fiind observată ca un indi-
cator pentru suportul specific. În ceea 
ce privește cea de-a doua variabilă, 
aceasta se referă la efectul carantinei 
care capturează suportul politic mai 
difuz, luând în considerare nivelurile 
de încredere în guvern și satisfacția 
legată de democrație. De asemenea, 
autorii au introdus două variabile 
suplimentare: ideologia de stânga sau 
de dreapta și interesul politic.  

Evaluarea liderilor politici în 
funcție de efectele politicilor adoptate 
reprezintă un aspect important în 
determinarea relației dintre lideri și 
instituțiile politice. Un studiu a anali-
zat efectele unui lider politic asupra 
politicilor adoptate luând în conside-
rare două perspective12. Prima dintre 
acestea se referă la luarea în conside-
rare a unor criterii pentru succesul 
liderilor politici și a președinților care 
au fost adesea comparați cu Donald 
Trump. Cea de-a doua face referire la 
necesitatea de a stabili măsura și na-
tura puterii prezidențiale.  

Analizarea efectelor liderilor po-
litici se concentrează adesea asupra 
aspectelor interne, deși pot avea 
efecte profunde în afara granițelor 
unui stat, mai ales în cazul în care 
liderul este conducătorul unei super-
puteri globale. Politicile interne 
adoptate de către un stat pot avea 
efecte internaționale creând o com-
petiție între state. Natura inter-conec-
tivității este înțeleasă prin abordarea 
structurilor și agențiilor atât de la 
nivel național, cât și de la cel inter-
național.  

În sistemele democratice încrede-
rea în politicieni este fundamentul 
funcționării acestora13. Cercetările 
anterioare din psihologia socială și 
organizațională au subliniat ideea 
conform căreia percepția unei per-
soane sau a unui grup social este 
demn de încredere conturează aștep-
tările privind modul în care persoana 
sau grupul social se vor comporta și 
vice-versa14. În științele politice, per-
cepția politicienilor demni de încre-
dere a fost în general înțeleasă și mă-
surată ca fiind un concept unidimen-
sional15.  

Percepția încrederii față de anu-
miți politicieni specifici a fost evalu-
ată în Germania: Frank-Walter 
Steinmeier, Ursula von der Leyen, 
Renate Kunast, Guido Westerwelle și 
Gregor Gysi, toți aceștia fiind preșe-
dinți în momentul în care datele au 
fost colectate. În primă instanță, fa-
miliaritatea participanților cu politici-
enii a fost măsurată printr-o opțiune 
de răspuns dihotomică. După aceea, 
politicienii specifici au fost evaluați 
doar prin cei care erau familiari res-
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pondenților. Itemii utilizați pentru a 
măsura politicienii specifici au fost 
identici cu cei utilizați pentru a eva-
lua politicienii în general, excepția 
constând în faptul că întrebările fă-
ceau referire la acei politicieni cu 
care respondenții erau familiari utili-
zând numele acestora. De asemenea, 
a fost măsurată identificarea respon-
denților cu cele mai populare partide 
din Germania și încrederea în siste-
mul politic.  

Rezultatele studiilor sugerează că 
scalele sunt suficient de sigure și 
valide pentru scopurile științifice. În 
plus, corelarea cu comportamentul în 
alegeri au coroborat cu utilitatea am-
belor scale în prezicerea comporta-
mentelor politice. Disponibilitatea 
scalelor care fac diferența între încre-
derea într-un anumit politician și 
încrederea în politicieni în general 
precum și dimensiunile acestora 
permit alte explorări să fie realizate 
privind procesele psihologice prin 
care percepțiile privind încrederea se 
alimentează în deciziile comporta-
mentale.  

Studiile privind apartenența poli-
tică și ideologia tind să investigheze 
efectele partizanatului politic asupra 
percepțiilor de încredere. În timp ce 
studiile anterioare au identificat o 
relație puternică pozitivă între nivelul 
educațional și încredere, au existat și 
eforturi care au investigat modul în 
care educația este legată de încrede-
rea generalizată și politică16. Educația 
este legată de încrederea generalizată, 
dar cea mai mare parte a asocierii se 
explică prin capacitatea cognitivă și 

prestigiul ocupațional asociate cu 
nivelul de educație.  

Concluziile acestui studiu susțin 
percepția populară din timpul cam-
paniei prezidențiale din 2016 a unui 
electorat cu încredere relativ scăzută 
atât pentru Clinton, cât și pentru 
Trump. Descoperirile susțin și con-
cepțiile populare despre un electorat 
împărțit după gen, rasă / etnie, edu-
cație și, într-o oarecare măsură, ide-
ologie politică și sursa de venit. În 
ciuda diviziunilor demografice în 
percepțiile încrederii, problemele de 
importanță au fost în general unifi-
cate pentru participanții la cercetare 
în funcție de caracteristicile demogra-
fice și regiuni geografice. 

Cercetările anterioare asupra 
efectele aparițiilor politicienilor în 
talk-show-uri s-au bazat aproape 
exclusiv asupra proiectelor transver-
sale și a măsurilor auto-raportate, 
care afectează cauzalitatea. În plus, 
aceste studii au examinat comporta-
mentul de vot17 și învățarea despre 
politică18, dar efectul asupra încrede-
rii politice a fost în mare parte neex-
plorat. 

Talk-show-urile de divertisment 
depind de carisma și personalitatea 
gazdei lor, iar în principal sunt pri-
miți invitați celebri în fața unui pu-
blic live19. În timpul campaniilor 
electorale, aceste spectacole prezintă 
în mod regulat politicieni care sunt 
intervievați în principal despre afa-
ceri personale și de la care se așteaptă 
să vorbească dintr-o perspectivă per-
sonală20 . 

Studiul prezentat demonstrează 
modul în care aparențele politicieni-
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lor în cadrul talk-show-urilor de di-
vertisment afectează încrederea ce-
tățenilor în actorii politici. Urmărirea 
unui politician în cadrul unui talk-
show oferă o încredere mai mare în 
politicieni printre persoanele cu pu-
ține cunoștințe politice: persoanele cu 
slabe cunoștințe politice tind să gene-
ralizez portretizarea pozitivă a unui 
politician într-un talk show către po-
liticieni în general. Când politicienii 
își extind campaniile pentru a include 
apariții în talk show-uri, aceștia, cel 
mai probabil, vor beneficia de crește-
rea încrederii în politicieni printre 
alegători deoarece spectatorii talk 
show-urilor, în mod tradițional, dețin 
mai puține cunoștințe politice decât 
cei din alte audiențe21. Astfel, politi-
cienii își pot asuma faptul că efectele 
generale asupra încrederii vor fi în 
principal pozitive, nu negative pre-
cum autorii au regăsit printre răspun-
surile participanților care dețin mai 
multe cunoștințe politice. 

În literatura de specialitate au fost 
prezentați multipli factori care for-

mează opiniile cetățenilor despre 
liderii politici și politicieni în general 
în diferite contexte, însă majoritatea 
lucrărilor se axează pe imaginea can-
didaților în alegerile pentru președin-
ție din Statele Unite ale Americii. 
Principalii factori prezentați în studi-
ile anterioare care să influențeze per-
cepția cetățenilor despre politicieni 
sunt reprezentați de încrederea pe 
care aceștia o au în lideri în general, 
caracteristici socio-demografici (edu-
cație, mediu de rezidență, vârstă), 
afilierea și ideologia politică, perfor-
manțele președintelui. 

Factorii urmăriți în realizarea 
acestui studiu sunt reprezentați de 
cunoștințele politice ale responden-
ților pentru a verifica dacă aceștia 
cunosc atribuțiile fiecărui lider politic 
ales, participarea la alegeri și expri-
marea opțiunii de vot, performanțele 
liderilor politici, imaginea liderilor 
politici în raport cu mass-media, su-
portul politic al cetățenilor și gestio-
narea factorilor externi de către liderii 
politici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fascism și fascisme 

 235

Graficul 1: Cadrul analitic al acestui articol 
Metodologia 

 

 
 
 
Acest articol analizează România, 

un caz tipic sau reprezentativ pentru 
noile democrații din Uniunea 
Europeană (UE). Alegerea unui caz 
specific accentuează nevoia de a ex-
plora mecanismele cauzale în relația 
dintre cazuri. Explorarea mecanis-
melor cauzale pot conduce la diferite 
concluzii care atestă teoriile utilizate 
în analizarea mecanismelor folosind 
un pattern existent sau la crearea unui 
nou mod de realizare a acestora22. 

Având în vedere cazul ales 
(România) și poziția sa de stat mem-
bru al UE, liderii politici aleși sunt 
reprezentativi atât la nivel local și 
național, cât și la nivel european. În 
ceea ce privește liderii locali, percep-
ția despre competența acestora va fi 
analizată în raport cu primarii muni-
cipiilor sau localităților reprezentativi 
pentru participanții la studiu, iar lide-
rul național ales este președintele 
țării, Klaus Johannis, deoarece repre-

zintă țara în contextele internaționale 
și este cel mai cunosc lider politic la 
nivel național prin prisma poziției 
deținute. Liderii politici europeni 
aleși sunt Ursula von der Leyen și 
Angela Merkel. Acești lideri politici 
europeni au fost aleși prin prisma 
pozițiilor deținute la nivelul Uniunii 
Europene și influența pe care aceștia 
o dețin la nivelul Europei. În vederea 
explicării percepției despre compe-
tențele liderilor de la nivel local, na-
țional și european a cetățenilor ro-
mâni metoda de colectare a datelor 
aleasă este interviul, acesta având 
mai multe beneficii pentru realizarea 
lucrării.  

Pentru a răspunde întrebării de 
cercetare, acest studiu va folosi inter-
viul calitativ semi-structurat. Intervi-
urile calitative presupun discuții cu 
participanții (față în față sau telefo-
nice) și sunt de trei tipuri: nestructu-
rate (discuție liberă), semistructurate 



POLIS 

 236 

și structurate. În ceea ce privește se-
lectarea participanților, aceasta a avut 
loc în mod aleatoriu pe baza disponi-
bilității și a dorinței de a participa la 
interviu, scopul fiind de a acoperi 
fiecare grupă de vârstă începând de la 
18 ani. Un alt criteriu a fost acoperi-
rea unor zone cât mai extinse din 
România în ceea ce privește mediul 
de proveniență a participanților și 
nivelul de studii absolvite a acestora 
să fie, din nou, variat pentru a putea 
include în analiză variabila de control 
reprezentată de educație. 

Pentru studierea datelor colectate 
prin prisma interviurilor, am ales ca 
metodă analiza tematică deductivă. 
Analizele tematice necesită mai 
multă implicare și interpretare din 
partea cercetătorului. Analizele te-
matice depășesc numărarea cuvinte-
lor sau expresiilor explicite și se con-
centrează pe identificarea și descrie-
rea atât a ideilor implicite, cât și a 
celor explicite în cadrul datelor, adică 
a temelor. Codurile sunt de obicei 
dezvoltate pentru a reprezenta temele 
identificate și aplicate sau legate de 
datele brute ca markeri de sinteză 
pentru analize ulterioare. Astfel de 
analize pot include sau nu următoa-
rele: compararea frecvențelor codu-
lui, identificarea co-apariției codului 
și afișarea grafică a relațiilor dintre 
codurile din cadrul setului de date23. 

Abordarea analizei tematice este 
un set riguros de proceduri concepute 
pentru a identifica și examina temele 
din datele textuale într-un mod trans-
parent și credibil. Această metodă se 
bazează pe o gamă largă de mai 
multe perspective teoretice și meto-

dologice, dar, în cele din urmă, preo-
cuparea sa principală este de a pre-
zenta poveștile și experiențele expri-
mate de participanții la studiu cât mai 
exact și mai cuprinzător posibil24. 
Procesul cheie în analiza datelor ca-
litative de cercetare socială este codi-
ficarea. Împreună aceste proceduri 
permit preluarea informațiilor nece-
sare după aceea. Scopul analizei da-
telor este descoperirea de modele 
printre date, modele care indică o 
înțelegere teoretică a vieții sociale. 
Codificarea și relaționarea concepte-
lor este esențială pentru acest proces 
și necesită un sistem mai rafinat decât 
un set de fișiere25. 

Pentru a exemplifica analiza te-
matică deductivă am utilizat un para-
graf din răspunsul oferit de unul din-
tre respondenți. Astfel, am selectat pe 
baza literaturii de specialitate revizu-
ite temele „mass-media” și „ima-
gine”. Pe baza acestora am derivat 
codurile „portretizare” și „prezen-
tare” preluând, astfel, din răspunsu-
rile înregistrate următoare propoziții: 
„Despre primar am puține de zis fi-
indcă mass-media are o amprenta 
slaba, dar este văzut fair. Klaus este 
prezentat in funcție de mass-media 
fiindcă sunt unele care îl portreti-
zează mult mai bine, iar altele ii pic-
tează o imagine nejustificat de 
proastî. Eu mi-am făcut imaginea 
despre Ursula din mass-media și cred 
cî este portretizată fair și cinstit. 
Angela cred că este prezentată mai 
rău decât ar merita de mass-media 
germană fiindcă scăderea ei în popu-
laritate a început o dată cu criza 
refugiaților și oamenii aveau păreri 
diverse”. 
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Percepția despre competența 
unui politician 
 
Competențele unui politician sunt 

considerate importante în ceea ce 
privește îndeplinirea atribuțiilor și 
maximizarea performanțelor pe par-
cursul unui mandat în concordanță cu 
planul politic promovat în timpul 
campaniei electorale. Respondenții 
și-au expus opiniile în privința celor 
patru lideri politici analizați în 
această lucrare. Având în vedere că 
intervievații au discutat despre pri-
mari diferiți, în funcție de localitatea 
în care își petrec cea mai mare peri-
oadă a timpului, opiniile sunt diverse 
și acoperă multiple elemente conside-
rate componente în competențele 
liderilor. Astfel, câțiva dintre respon-
denți consideră că nu au regăsit com-
petențe relevante în cazul primarilor, 
oferind diverse argumente precum 
neimplicarea în activitățile de bază 
sau neregăsirea acestor competențe 
fiindcă aceștia se află la primul man-
dat, însă restul au menționat pe lângă 
competențele reprezentate de califi-
cările în domeniile cheie necesare 
acestei funcții, elemente precum 
apropierea față de cetățeni, determi-
narea de a câștiga alegerile, comuni-
carea cu celelalte instituții și cetățe-
nii, leadership-ul, exprimat prin abi-
litatea de a conduce întregul oraș sau 
experiența în administrația locală 
(R1, R9, R12, R14, R15, R17) „cali-
tatea care mi-a rămas de la el e că a 
fost perseverent încât să câștige 
funcția de primar, dar având în ve-
dere evoluția a reușit să schimbe ceva 
în București. Abilitatea de a ajunge 

până în punctul de a fi ales mi se pare 
o chestiune ok” (R9).  

Competențele președintelui țării 
au fost acoperite de toți respondenții 
menționând că în cazul acestuia pri-
mează organizarea și capacitatea de a 
menține relații bune cu alți președinți 
și prim-miniștrii, însă că acesta nu a 
dezvoltat o latură empatică în raport 
cu cetățenii și că discursul acestuia 
nu este menit să apropie, ci să infor-
meze într-un mod cât mai direct po-
sibil. De asemenea, câțiva dintre res-
pondenți au specificat faptul că este 
greu să identifice anumite compe-
tențe în cazul președintelui, în afară 
de cele ce privesc studiile, fiindcă 
este o funcție la un nivel înalt (R3, 
R5 și R17) „sunt funcții la un nivel 
foarte, foarte ridicat despre care este 
greu să spui ce calificări ar trebui să 
aibă” (R17). În privința competențe-
lor regăsite în cazul președintelui 
Comisiei Europene, doamna von der 
Leyen, respondenții au accentuat ele-
mente precum competențele umane 
(empatie față de cetățeni, inteligență 
emoțională, discurs adaptat pentru 
toții cetățenii statelor membre), pre-
gătirea și experiența în domeniul po-
litic și organizarea. În cazul fostului 
cancelar german, respondenții au 
regăsit în mare parte aceleași compe-
tențe ca în cazul liderului politic ante-
rior menționat, adăugând în unele 
cazuri elemente precum lucrul în 
echipă, rezumarea conținutului infor-
mațiilor prezentate la subiectul abor-
dat în momentul intervențiilor, capa-
citatea de a găsi o soluție din punct 
de vedere tehnic, orientarea spre 
lucrurile necesare și spre cei care au 
nevoie de ajutor (R9, R15 și R17).  
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Diversitatea opiniilor persoanelor 
intervievate a oferit informații rele-
vante despre competențele pe care 
aceștia le-au regăsit în activitatea 
politică a celor patru lideri la care au 
făcut referire întrebările. Cu toate că 
în cazul primarilor respondenții au 
făcut referire la alte persoane există 
printre acestea câteva opinii similare 
în privința competențelor pe care 
aceștia le dețin sau care ar trebui să 
fie evidențiate având în vedere func-
ția ocupată. Tendința majorității res-
pondenților de a face referire la com-
petențele celor patru lideri politici în 
mod individual a oferit posibilitatea 
de a observa anumite opinii similare, 
mai ales în cazul președintelui țării, a 
președintelui Comisiei Europene și a 
fostului cancelar al Germaniei.  

 
Cunoștințele politice ale res-
pondenților 
 
În primul capitol a fost descrisă 

importanța cunoștințelor politice ge-
nerale în aprecierea competențelor 
liderilor politici, aceasta fiind una 
dintre variabilele independente care 
determină dacă părerea românilor are 
la bază aceste cunoștințe. Profilul 
respondenților este unul variat, aceș-
tia făcând parte din diverse domenii 
printre care aflându-se și specialiști 
sau cercetători în domeniu. Acești 
specialiști și cercetători sunt repre-
zentați de profesori universitari, poli-
ticieni și doctoranzi, astfel că întrebă-
rile care verifică această componentă 
nu au fost adresate pe parcursul reali-
zării interviurilor.  

În cazul întrebării principale adre-
sate (vezi Anexa 1 cu ghidul de in-
terviu) care verifică dacă respondenții 
cunosc detalii despre mandatul pre-
ședintelui României, dintre cei care 
au parcurs acea întrebare doar două 
persoane nu au indicat în mod clar 
răspunsul, restul reușind să ofere 
răspunsul corect. În ceea ce privește 
prima întrebare de follow-up, apro-
ximativ jumătate dintre intervievați 
au răspuns corect în privința duratei 
unui mandat de parlamentar în 
România. A doua întrebare de 
follow-up care analizează compo-
nenta cunoștințelor politice face refe-
rire la numărul de mandate pe care un 
parlamentar le poate deține. În acest 
caz foarte puțini respondenți au oferit 
răspunsul corect, în România parla-
mentarii neavând un număr limitat de 
mandate.  

În continuare, întrebarea cu numă-
rul 12 din ghidul din interviu a fost 
adresată pentru a completa perspec-
tiva privind cunoștințele politice pe 
care respondenții care au parcurs 
această întrebare le dețin. Conform 
Autorității Electorale Permanente, 
cetățenii români pot participa la patru 
serii de alegeri: alegeri prezidențiale, 
alegeri parlamentare, alegeri locale 
(primari, consiliile locale, consiliile 
județene și președinții consiliilor ju-
dețene), alegerile europarlamentare și 
referendumuri26. Din perspectiva 
acestei componente, mai mult de 
jumătate dintre cei 18 respondenți 
care au răspuns la această întrebare 
nu au oferit un răspuns complet, fiind 
omis cel puțin un tip de alegeri la 
care aceștia pot participa. Aceștia au 
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făcut referire în principal la alegerile 
de la nivel național, în unele situații 
chiar și acestea fiind incomplete, 
nefăcând referire la cele europarla-
mentare sau referendumuri. Cu toate 
acestea, toți cei 18 respondenți dețin 
parte din cunoștințele politice gene-
rale „ Putem vota la locale (primar, 
consilieri locali, consilieri județeni), 
parlamentul României și președinte” 
(R5), „ Președintele are dreptul la 2 
mandate. (Follow-up) 4 ani durează 
un mandat. (Follow-up) nu este li-
mitat, de câte ori este ales” (R10).  

 
Experiența participării politice 
 
Experiența participării politice, 

exprimată prin semnarea de petiții, 
participarea la alegeri, referendumuri, 
proteste și demonstrații, este una 
dintre variabilele independente și un 
indicator al intenției de participare la 
viitoarele alegeri. Această variabilă 
este analizată prin referirea la activi-
tatea politică din trecut a responden-
ților, existând un cadru temporal re-
prezentat de ultimii 5 ani. În ceea ce 
privește participarea la alegeri, doar 
doi respondenți au specificat faptul 
că nu au participat la alegeri din mo-
mentul împlinirii vârstei de 18 ani, 
care permite participarea, și până în 
prezent (R2 și R6). În aceste două 
cazuri a lipsit argumentarea neparti-
cipării fiind astfel imposibil de con-
cluzionat ce i-a determinat pe intervi-
evați să nu participe. Restul respon-
denților au specificat faptul că au 
participat de fiecare dată la alegeri 
considerând că trebuie să uzeze de 
dreptul oferit de Constituție și că este 

singura modalitate prin care pot con-
testa liderii politici care din punctul 
lor de vedere nu își îndeplinesc atri-
buțiile:  

În ceea ce privește implicarea po-
litică sub forma referendumurilor, 
semnarea petițiilor, participarea la 
demonstrații sau petiții, toți cei 18 
respondenți au menționat faptul că în 
ultimii 5 ani au participat la referen-
dumurile organizate, în unele cazuri 
fiind exclus referendumul pentru 
familie (R6 și R15). Cu toate acestea, 
10 intervievați nu au participat la 
proteste sau demonstrații considerând 
că nu acestea sunt cele care produc 
schimbarea „Nu, nu am participat 
pentru că noi fiind vocea poporului 
de multe ori poporul are tendința să 
caute probleme acolo unde nu sunt. 
Într-o manifestație, într-un protest de 
o mie, două mii, cinci mii de oameni 
nu se poate face ceva” (R3).  

Din perspectiva motivației de a 
participa la referendumuri, proteste, 
demonstrații sau semnat petiții, unul 
dintre argumentele întâlnite fiind 
reprezentat de dorința de a realiza 
schimbări la nivel politic. Un alt ar-
gument a fost demonstrarea în mod 
public existența nemulțumirilor în 
privința schimbărilor la nivel politic, 
iar un ultim argument fiind implica-
rea politică oferă șansa de a contesta 
acțiunile liderilor politici „Da, fiindcă 
nu îmi place să ne trezim comentând 
că nu ne place x sau y, dar noi nu am 
fost la vot” (R13), „În general la refe-
rendumuri particip fiindcă este un 
drept pe care îl am, este o formă par-
ticipare politică diferită de a ceea de a 
participa la alegerile organizate peri-
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odic în țară și cred că e important să 
ne exprimăm opinia de fiecare dată 
când suntem consultați” (R17). Unii 
dintre intervievați au menționat și 
alte tipuri de implicare politică pe 
care le-au întreprins în ultimii 5 ani 
precum, prestarea serviciilor în inte-
riorul ministerelor din punct de ve-
dere tehnic, implicarea activă în poli-
tică și luarea de poziții în cadrul șe-
dințelor consiliilor locale „La impli-
care politică a fost că am lucrat în 
ministere chiar dacă a fost tehnic” 
(R9).  

 
Performanțele liderilor politici 
 
Având în vedere că selecția cazu-

rilor se axează asupra patru lideri 
politici diferiți, intervievații au oferit 
detalii și opinii diferite în privința 
fiecărui lider ales. În ceea ce privește 
instituția primarului, răspunsurile au 
putut fi organizate în trei mari gru-
puri care reprezintă opiniile respon-
denților în raport cu competențele 
regăsite în acțiunile instituției. Astfel, 
primul grup este alcătuit din păreri 
bune, al doilea din cele proaste, iar 
cel de-al treilea grup din păreri de 
mijloc în care respondenții au oferit 
detalii atât despre aspectele pozitive, 
cât și despre cele negative.  

 Primul grup a adus în discuție 
elemente diverse din perspectiva 
atribuțiilor primarului, cu toate aces-
tea, respondenții au inclus printre 
detaliile oferite și acțiunile primarului 
în ceea ce privește aspectul orașului 
sau facilități la care aceștia au acces 
(R2 și R6). Respectarea planului po-
litic promovat în campanie este unul 

dintre criteriile reamintite în măsura-
rea îndeplinirii atribuțiilor (R14 și 
R17), respondenții menționând că 
primarul reușește să își îndeplinească 
obiectivele într-o mare măsură „Eu 
zic că în proporție destul de mare 
toate obiectivele sunt îndeplinite mai 
ales că noi avem și o strategie. Ob-
serv că lucrurile sunt palpabile pe 
toate planurile pe care noi le-am sta-
bilit” (R14).  

În cadrul celui de-al doilea grup 
care reprezintă părerile proaste în 
privința primarului, respondenții au 
identificat multiple elemente care 
conturează această părere și care re-
prezintă atribuțiile acestora. În primul 
rând respondenții au făcut referire la 
neîndeplinirea promisiunilor promo-
vate în campania electorală (R3, 8, 
10, 12 și 18): „consider că primarul 
actual nu este ceea ce trebuie pentru 
că în campania sa a promis foarte 
multe lucruri pentru a-și atrage votu-
rile, dar după ce a luat cârma în mână 
nu a mai respectat promisiunile care 
votanții așteptau să se concretizeze” 
(R3). În al doilea rând, aceștia au 
sesizat lipsa acțiunilor din partea 
primarului și axarea pe promovarea 
exagerată a realizărilor minore „Nu 
am văzut o activitate foarte înflori-
toare din partea lui, mai degrabă am 
văzut dinspre vice-primar, am văzut 
mai multa inițiativă, mai multă de-
terminare, mai mult interes de a face 
lucruri” (R7). 

În ceea ce privește cel de-al treilea 
grup în care opiniile sunt de mijloc, 
respondenții au reușit să identifice 
aspectele pozitive și negative de la 
începutul mandatului (septembrie 
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2020). Pe de-o parte, aceste păreri de 
mijloc sunt generate de faptul că pri-
marii se află la primul mandat din 
cariera lor politică, iar respondenții 
au considerat că a trecut prea puțin 
timp pentru a putea oferi un răspuns 
concret în privința îndeplinirii atribu-
țiilor (R13 și R16). Pe de altă parte, 
aceștia consideră că activitățile pri-
marului sunt realizate de întreaga 
instituție și că acestea nu legate de 
persoana care conduce „Cele mai 
multe lucruri nu țin doar de un singur 
om, dar e vorba de echipa care se 
construiește în spate. Atribuțiile lui 
nu le-aș lega neapărat de persoană, ci 
mai degrabă de funcționalitatea sis-
temului” (R9).  

Un alt lider politic despre care 
respondenții au oferit detalii care 
conturează părerile acestora este 
Klaus Iohannis, președintele țării. 
Concentrarea asupra celui de-al doi-
lea mandat permite evaluarea tuturor 
activităților întreprinse de președin-
tele țării și constatarea diferențelor 
sau similarităților între cele două 
mandate. Astfel, o parte dintre res-
pondenți au menționat că în timpul 
celui de-al doilea mandat președintele 
țării se axează mult mai mult asupra 
problemelor din zona sanitară și a 
conflictului din Ucraina lipsind con-
centrarea asupra cetățenilor și a pro-
blemelor interne care au fost eviden-
țiate în timpul pandemiei sau care au 
apărut în timpul acesteia. Reușitele 
pe plan extern menționate în răspun-
suri denotă faptul că președintele țării 
își îndeplinește principalele atribuții, 
însă respondenții nu au ignorat deci-
ziile și activitățile pe plan intern, fi-

ind expuse susținerea partidului din 
care provine președintele și compa-
rația cu fostul președinte, Traian 
Băsescu și acțiunile acestuia „Aș vrea 
să îl compar cu fostul președinte 
pentru a răspunde la întrebare. Traian 
Băsescu a setat un standard de preșe-
dinte care face, care intervine, bine 
sau rău nu contează, dar un preșe-
dinte care la tonul lui s-a reformat 
justiția, insistând să numească el mi-
nistrul justiției” (R15).  

În ceea ce privește comparația cu 
primul mandat al președintelui, res-
pondenții nu au observat mari dife-
rențe în îndeplinirea atribuțiilor, însă 
au sesizat acțiunile orientate spre 
atragerea susținătorilor pentru a putea 
obține ce de-al doilea mandat: „Cred 
că a făcut mai puțin în plan extern, 
iar dinamica vieții politice din 
România l-a determinat să facă mai 
multe pe plan intern, să fie mai pre-
zent în ceea ce înseamnă spațiul poli-
tic intern” (R17) și încercarea de a 
pune în aplicare planul politic pro-
movat în timpul campaniei electorale 
care l-au făcut câștigător în ambele 
tururi de alegeri. De asemenea, în 
comparația dintre cele două mandate 
respondenții au apreciat implicarea 
președintelui în plan intern pentru 
rezolvarea problemelor apărute în 
diverse domenii care afectează toți 
cetățenii „Nu cred, însă cred că a 
încercat să fie acel mediator, o fost 
mai prezent în spațiul public, în man-
datul acesta o și lipsit” (R1).  

Trecerea la nivelul european este 
marcată prin analizarea răspunsurilor 
oferite de către respondenți în privința 
președintelui Comisiei Europene, 
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Ursula von der Leyen. Aproximativ 
jumătate dintre respondenți consideră 
că își îndeplinește atribuțiile într-o 
mare măsură. Unul dintre elemente 
menționate care denotă îndeplinirea 
atribuțiilor este apariția în spațiul 
public prin oferirea de interviuri, 
susținerea de discursuri și explicarea 
documentelor legislative adoptate la 
nivelul Uniunii încât să fie înțelese de 
toți cetățenii europeni (R3, R5, R7 și 
R13).  

Ultimul element identificat printre 
răspunsurile înregistrate face referire 
la capacitatea președintelui Comisiei 
Europene de a lua decizii într-un timp 
foarte scurt în ceea ce privește pan-
demia care a afectat toate statele 
membre, conflictul din Ucraina și 
adaptarea planului politic propus la 
începutul mandatului în funcție de 
cele două evenimente. Astfel, res-
pondenții apreciază toate reformele 
propuse și implementate fiind evi-
dențiată digitalizarea într-un ritm alert: 
„mai ales cum a fost și cu pandemia 
că ne-am digitalizat din ce în ce mai 
tare și a fost nevoie să ne adaptăm și 
în aceeași măsură să adaptăm 
politicile la nivelul ăsta și probabil de 
asta s-a văzut, a fost mai vizibilă și 
lumea cunoaște acțiunile mai bine” 
(R7).  

Continuând pe linia nivelului eu-
ropean și a liderului politic despre care 
respondenții au oferit detalii, apro-
ximativ 50% dintre aceștia au declarat 
că nu urmăresc politica din Germania 
sau activitățile lui Merkel în cadrul 
Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
există unanimitate în ceea ce privește 
gradul de îndeplinire a atribuțiilor a 

fostului cancelar german. 
Respondenții au menționat faptul că 
Merkel a fost mereu implicată în 
politica Germaniei fiind unul dintre 
cei mai longevivi cancelari, că a ur-
mărit îndeaproape îndeplinirea obi-
ectivelor propuse și că s-a implicat în 
egală măsură în politica Uniunii 
(R10, R11 și R15). Însă, aceștia au 
observat apropierea fostului cancelar 
german față de Federația Rusă având 
în vedere dependența ridicată față de 
resursele acestora „singurul lucru pe 
care l-aș reproșa este că în lumina 
evenimentelor actuale este că prea a 
fost obedientă față de regimul de la 
Moscova. Asta probabil și din per-
spectiva faptului că industria ger-
mană era dependentă în proporție de 
50% de gazul rusesc” (R5) și neim-
plicarea la același nivel în ultima 
perioadă a ultimului mandat fiind 
vizibilă decizia de a se retrage din 
politică „ca și în cazul lui Klaus 
Iohannis lipsa mizei, faptul ca știa că 
o să se termine s-a observat” (R1).  

 
Imaginea liderilor politici în ra-
port cu mass-media 
 
Prezentarea liderilor politici în 

mass-media a generat răspunsuri 
diverse din partea respondenților, 
acestea putând fi împărțite în mai 
multe categorii relevante pentru 
această variabilă independentă. În 
unele cazuri persoanele intervievate 
nu au putut să se raporteze la mass-
media din trei motive: a) nu urmăresc 
platforme care să discute despre lide-
rii politici menționați „Nu știu ce să 
zic pentru că nu am văzut opinii de 
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mass-media” (R13); b) platformele 
pe care aceștia le urmăresc nu discută 
despre un anumit lider politic încât să 
poată decide dacă există diferențe 
între opinia personală despre lideri și 
prezentarea lor în mass-media (R6 și 
R7) „În ceea ce privește primarul, nu 
este prezent în mass-media și atunci 
nu pot să îl raportez la opinia mea” 
(R7) și c) datorită faptului că în 
România platformele mass-media 
sunt finanțate de la bugetul de stat și 
partide politice, argumentul fiind că 
fiecare dintre acestea este influențată 
de finanțator și fiecare caz va fi pre-
zentat în funcție de acesta „mass-
media e destul de subiectivă, tinde să 
verbalizeze părerea celor care au 
cules informațiile, nu e o sursă ofici-
ală obiectivă, este o sursă deschisă la 
care pot adera toți cetățenii, dar nu e 
o sursă de încredere fiindcă se preia 
informația și se comentează ceea ce 
se spune” (R3). Un alt aspect relevant 
menționat de intervievați este sursa 
de informare și credibilitatea acestora 
(R3, R7, R12 și R16). 

La întreg nivelul Uniunii există 
riscuri în ceea ce privește dezinfor-
marea și fake news-urile fiind greu de 
identificat la prima citire dacă infor-
mația este veridică existând probabi-
litatea ca ceea ce prezintă mass-me-
dia să fie influențat de alte surse. În 
unele cazuri, intervievații au specifi-
cat faptul că mass-media este sursa 
lor primară de informare și că opini-
ile lor sunt similare raportat la ceea 
ce este prezentat în privința liderilor 
politici, pe de-o parte (R5, R7, R9 și 
R12) „Cred că în toate cazurile aș 
putea să rezonez într-o oarecare mă-

sură cu mass-media. Acum depinde 
și de unde ne informăm, dacă o fa-
cem din surse credibile și sunt sigure, 
atunci am o încredere mai mare și 
poate că îmi validează cumva teori-
ile” (R7), „Consider că e puțin biased 
fiindcă urmăresc media care ajunge 
să îmi formeze și opinia” (R9). Pe de 
altă parte, există cazuri în care opinia 
respondenților nu este similară cu cea 
a mass-mediei în privința a cel puțin 
unuia dintre liderii politici analizați. 
Din perspectiva a câtorva respondenți 
președintele țării este adesea mult 
prea criticat de mass-media națională 
făcând referire la diverse evenimente 
sau discursuri care îl includ, aceștia 
considerând că nu reflectă realitatea 
în totalitate (R2, R10, R11, R14, 
R15, R17 și R18). Astfel, o parte 
dintre respondenți consideră că mass-
media de la nivel local nu ar trebui să 
facă referire doar la aspectele pozi-
tive, ci și la cele negative din decizi-
ile politice ale primarilor localităților 
de reședință „Despre primar am pu-
ține de zis fiindcă mass-media are o 
amprenta slaba, dar este văzut oare-
cum fair” (R15).  

Având în vedere că întrebarea cu 
numărul 8 din Ghidul de interviu 
(Anexa 1) face referire la modul în 
care cei patru lideri politici sunt pre-
zentați în mass-media în raport cu 
opinia respondenților, jumătate dintre 
aceștia au oferit răspunsuri clare și 
concise care să facă referire la liderii 
politici menționați în mod individual. 
În celelalte cazuri respondenții au 
oferit răspunsuri care nu sunt punctu-
ale și care să fie adaptate întrebării, 
aceștia făcând referire la elementele 
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menționate în paragrafele anterioare. 
Tendința acelor respondenți a fost de 
a generaliza informațiile despre por-
tretizarea liderilor politici în mass-
media în raport cu opinia lor.  

 
Suportul politic general 
 
În ceea ce privește suportul politic 

general, mare parte dintre respon-
denți nu au oferit răspunsuri concrete 
pentru întrebarea adresată. Aceștia au 
încercat să acopere suportul politic 
din perspectiva fiecărui lider politic, 
însă întrebarea este una generală. 
Câțiva dintre respondenți au mențio-
nat faptul că liderii politici nu se vor 
bucura de încrederea generală a po-
pulației deoarece mereu vor exista 
cetățeni care se vor declara nemulțu-
miți de deciziile acestora sau de dis-
cursul pe care aceștia îl susțin. De 
asemenea, au accentuat faptul că 
singurul lucru pe care liderii politici 
pot să îl realizeze este să atragă un 
procent cât mai ridicat de simpatie 
pentru a avea parte de susținere pe 
termen lung (R2, R3, R4 și R11). 
Atitudinea critică în privința liderilor 
politici de la nivel național îi deter-
mină pe respondenți să considere că 
aceștia nu se bucură de încrederea 
generală a populației. 

Pe de altă parte, o bună parte din-
tre intervievați consideră că fostul 
cancelar al Germaniei încă se bucură 
de încrederea generală a populației 
chiar dacă aceasta nu se mai află într-
o poziție de conducere și nu se mai 
implică activ în politică. Aceste con-
siderente au apărut în urma activită-
ților întreprinse de Merkel și a rezul-

tatelor obținute pe parcursul manda-
telor. În privința celorlalți lideri poli-
tici, au fost foarte puțini respondenți 
care să considere că se bucură de 
încrederea generală a populației, ac-
centul fiind pus asupra președintelui 
Comisiei Europene prin prisma func-
ției deținute și a țării de origine a 
acesteia. După cum am observat an-
terior, majoritatea respondenților au 
tendința să creeze asocieri între fostul 
cancelar german și președinta Comi-
siei, considerând că tot ceea ce au 
realizat până în prezent este adecvat 
atribuțiilor și funcțiilor.  

 
Factorii externi 
 
Ultima variabilă independentă 

este reprezentată de factorii externi. 
Acești factori influențează adesea 
modul în care politicile sunt formu-
late și acțiunile întreprinse de liderii 
politici pentru a se adapta elemente-
lor de noutate. În ceea ce privește 
explicarea acestei variabile prin in-
termediul interviurilor, respondenții 
au exprimat opinii diverse care sunt 
grupate în trei mari categorii. Prima 
categorie este formată din răspunsu-
rile care menționează faptul că unele 
acțiuni ale liderilor politici nu au la 
bază factori externi, cea de-a doua 
din cele care includ factori externi 
prin prisma relațiilor externe pe care 
fiecare lider politic le deține, iar cea 
de-a treia categorie este formată din 
răspunsurile care specifică factori 
externi care se aplică în cazul tuturor 
liderilor politici analizați, precum 
pandemia de COVID-19 sau con-
flictul dintre Ucraina și Federația 
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Rusă. După cum am menționat ante-
rior, prima categorie consideră că nu 
au exista până în prezent factori ex-
terni care să influențeze acțiunile 
celor patru lideri politic, însă lipsesc 
argumentele din răspunsurile acestora 
care să susțină această idee (R5, R6, 
R10 și R11) „Nu, poate mici influ-
ențe în cazul României având în ve-
dere parteneriatul nostru transatlantic 
cu Statele Unite” (R5).  

În ceea ce privește cea de-a doua 
categorie de opinii regăsite în răspun-
surile oferite de către respondenții, 
acestea fac referire la relațiile externe 
ca factori externi. Aproximativ ju-
mătate dintre respondenți au mențio-
nat că relațiile cu Statele Unite ale 
Americii și cu Uniunea Europeană 
influențează deciziile liderilor politici 
din România, considerând că preșe-
dintele țării este nevoit să se alinieze 
cerințelor altor președinți. De aseme-
nea, a fost menționat faptul că influ-
ențele externe ajută la continuarea 
colaborărilor dintre toți acești actori 
pentru a asigura în continuare pacea 
și securitatea cetățenilor (R1, R3, R7 
și R13) „Da, pentru că trebuie să 
asculți și părerilor celor de afară fi-
indcă este o decizie pentru bunăstarea 
și securitatea tuturor” (R3). 

Din perspectiva celei de-a treia 
categorii deciziile liderilor politici au 
fost influențate atât de pandemie, cât 
și de conflicte, precum cel din 
Ucraina. Respondenții au menționat 
faptul că au fost vizibile deciziile 
influențate de pandemie în principal 
și de acțiunile altor lideri politici de 
la nivel european, pe de-o parte. Pe 
de altă parte, câțiva dintre respon-

denți au sesizat faptul că primarii 
orașelor de reședință nu au fost atât 
de mult influențați de pandemia de 
COVID-19 și conflictul din Ucraina 
deoarece deciziile lor vizează doar 
funcționarea orașelor. De remarcat 
este faptul că un număr redus dintre 
respondenți au specificat faptul că 
Angela Merkel s-a ocupat de gestio-
narea pandemiei în Germania de la 
începutul acesteia și până la încheie-
rea mandatului de cancelar.  

Astfel, mare parte dintre respon-
denți au reușit să identifice impor-
tanța factorilor externi în conturarea 
politicilor adoptate și a deciziilor 
luate pentru securitatea cetățenilor 
„Oamenii politici în general de asta 
sunt aici, de cele mai multe ori ajung 
acolo pentru că pot să facă față situa-
țiilor sub presiune mai bine decât un 
om obișnuit. Liderii politici cred că 
trebuie să fie supuși factorilor externi 
pentru a lucra cât mai bine în favoa-
rea cetățeanului” (R9), „Contextul 
influențează deciziile, pandemia a 
făcut să ne reorganizăm cu totul, la 
fel se întâmplă și acum în contextul 
conflictului” (R14).  

 
Concluzii 
 
Această lucrare și-a propus să 

răspundă întrebării: Ce determină 
atitudinile cetățenilor români față de 
competențele liderilor politici? Sco-
pul fiind de a explica care sunt facto-
rii care determină atitudinile cetățe-
nilor români în privința liderilor po-
litici de la nivel local, național și eu-
ropeană. Pentru a oferi o analiză în 
profunzime au fost realizate interviuri 
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având la bază ghidul de interviu in-
clus în Anexa 1. Principalele rezultate 
prezentate în detaliu în capitolul ante-
rior fac referire la variabilele anali-
zate prin intermediul răspunsurilor 
oferite de către persoanele intervie-
vate. Variabila care joacă cel mai 
important rol în determinarea atitudi-
nilor românilor despre competențele 
liderilor politici este reprezentată de 
performanțele acestora. Astfel, res-
pondenții pun accent asupra aceea ce 
au realizat liderii politici pe parcursul 
ultimelor mandate în care s-au aflat 
în funcții. Răspunsul la întrebarea de 
cercetare se regăsește în secțiunea de 
discuții a capitolului anterior în care 
am prezentat elementele care joacă 
un rol important în conturarea atitu-
dinilor și opiniilor cetățenilor români 
în privința liderilor politici de la nivel 
local, național și european. Cu toate 
că respondenții au oferit critici la 
adresa celor doi lideri de care se simt 
mai apropiați și despre care dețin mai 
multe informații, aceștia au mențio-
nat și elemente care îi pun într-o lu-
mină mai pozitivă. 

Elementele de noutate introduse 
de această lucrare fac referire la mai 
multe aspecte importante. În primul 
rând această lucrare a utilizat un ca-
dru analitic format din șase variabile 
independente care au putut fi anali-
zate prin intermediul întrebărilor in-
cluse în ghidul de interviu reușind, 
astfel, să răspundă întrebării de cer-
cetare. Având în vedere diversitatea 
studiilor anterioare și axarea acestora 
asupra unei perioade limitate de timp, 
precum campaniile electorale desfă-
șurate în diferite țări, conturarea unui 
cadru analitic utilizabil în totalitate a 

permis alegerea unei perioade de 
referință mai extinse.  

În al doilea rând, această lucrare 
realizează o comparație între opiniile 
cetățenilor în privința a mai mulți 
lideri politic. În raport cu studiile 
anterioare elementul de noutate in-
trodus este reprezentat de determina-
rea atitudinilor românilor privind 
competențele a mai mulți lideri poli-
tici în cadrul aceluiași studiu. Rele-
vanța acestui element este redată de 
unicitatea acestei lucrări și impor-
tanța deținută de comparația liderilor 
politici. Studiile anterioare realizate 
la nivelul altor state analizează în 
principal competențele unui singur 
lider prin prisma altor factori sau a 
doi lideri prin intermediul eveni-
mentelor care au loc. Compararea 
liderilor politici oferă noi perspective 
în ceea ce privește raportarea cetățe-
nilor la competențele liderilor poli-
tici. Prin prisma analizării a mai 
mulți lideri am observat diferențele în 
opinii și care sunt elementele care 
apropie cetățenii de un anumit lider. 
Astfel, cetățenii români consideră că 
cei doi lideri politici de la nivel euro-
pean au competențe mult mai rele-
vante pentru funcțiile pe care le dețin 
sau le-au deținut comparativ cu cei 
din interiorul țării. De asemenea, 
cetățenii au făcut referire la acțiuni pe 
care le consideră relevante ale preșe-
dintelui Comisiei Europene și a fos-
tului cancelar german și care au avut 
un efect și asupra altor țări pe lângă 
cele din care provin, reușind să iden-
tifice factori externi care au un real 
impact asupra funcționării țărilor sau 
sa structurilor din care fac parte.  
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Pornind de la acest studiu există o 
serie de alte perspective de a aborda 
acest subiect în studiile viitoare. În 
primul rând se poate realiza un studiu 
utilizând aceeași tematică, însă acesta 
să fie aplicat pe un eșantion cât mai 
mare pentru a asigura acoperirea na-
țională a opiniilor cetățenilor români. 
Utilizând același subiect ghidul de 
interviu poate fi readaptat pentru a 
putea fi aplicat sub forma unui ches-
tionar care, de asemenea, să asigure 

implicarea cetățenilor din fiecare 
județ al țării. În al doilea rând, un alt 
studiu fezabil utilizând același su-
biect poate fi realizat analizând alți 
lideri politici de la fiecare nivel expus 
în paragrafele anterioare. O a treia 
posibilitate de a utiliza datele dispo-
nibile în acest studiu este conturată 
de aplicarea unui ghid de interviu 
similar pe teritoriul altor țări pentru a 
putea observa care sunt diferențele 
dintre culturi. 
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Anexa 1: Ghidul de interviu 
 
1. În opinia dvs., în ce direcție considerați că se îndreaptă țara noastră? 
2. Ce părere aveți despre politică și politicieni în general? 
3. Referindu-ne acum la primarul localității în care petreceți cea mai mare 

perioadă a timpului, în ce măsură considerați că își îndeplinește atribuțiile în 
timpul mandatului început din septembrie 2020? 

(a) De ce afirmați aceste lucruri? 
4. Gândindu-ne la președintele țării, domnul Klaus Iohannis, în ce măsură 

considerați că își îndeplinește atribuțiile în timpul actualului mandat? 
(a) De ce considerați acest lucru? 
(b) A fost diferit în precedentul mandat în ceea ce privește îndeplinirea 

atribuțiilor? 
5. Gândindu-ne la președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der 

Leyen, în ce măsură considerați că își îndeplinește atribuțiile în timpul 
actualului mandat începând cu 2019? 

6. Dacă ne referim la fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel, în ce 
măsură considerați că și-a îndeplinit atribuțiile în timpul ultimului său 
mandat între 2017 și 2021? 

7. Având în vedere cei patru lideri politici la care am făcut referire, care 
considerați că sunt competențele acestora? 

8. Cum considerați că sunt prezentați liderii politici menționați (primarul, 
președintele țării, președintele Comisiei, fostul cancelar german) în mass-
media în raport cu opinia dumneavoastră? 

9. Considerați că vreunul dintre liderii politici despre care am întrebat până 
acum se bucură de încrederea generală a populației? 

(c) De ce afirmați acest lucru? 
10. Considerați că au existat factori externi care au influențat acțiunile liderilor 

politici la care au făcut referire întrebările anterioare? 
11. Doresc să vă întreb la câte mandate are dreptul președintele țării noastre? 

(d) Știți cumva câți ani durează un mandat de parlamentar? 
(e) Știți cumva la câte mandate are dreptul un parlamentar? 

12. Doresc să vă întreb la ce alegeri puteți vota ca cetățean român?  
(f) Ați făcut acest lucru (votat în vreuna dintre aceste alegeri) până 

acum? 
13. În ultimii cinci ani, ce alte moduri de implicare politică ați avut? De 

exemplu, ați participat la referendumuri, proteste, demonstrații sau semnat 
petiții? 

(g) Cât de des ați făcut acest lucru? 
(h) Care au fost motivele care v-au determinat să participați? 

14. Care considerați că sunt competențele pe care ar trebui să le dețină liderul 
politic ideal? 

Notă: Principalele întrebări din ghidul de interviu sunt numerotate cu cifre, iar 
cele de tip follow-up cu litere 
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Promisiuni sau acțiuni?  
Primul an în Parlament al partidului AUR 

 
[Promises or actions? The AUR party’s first year in Parliament] 

 
Andi-Nicolae ALUPEI 

 
Abstract: Political parties are a suitable option when one wants to implement a 
democratic system in a country, and this process has undergone plenty of 
changes over time. The best way for political parties to become attractive for 
citizens is to show that they share the same interests, usually through election 
promises. In terms of pledge fulfillment, there isample research made by 
academic writers and we can identify certain reasons for which political parties 
fulfill their electoral promises or not. My paper has two components and aims to 
identify the situation of fulfilling the electoral promises of a political party in 
Romania in 2020. I propose to add to the previous papers a supplement, having 
as case study of a political party "Alliance for the Union of Romanians" in 
Romania. The gap I was able to identify in the literature refers to Romanian 
political parties and their rate of pledge fulfillment. The thesis I illustrate an 
answer in this paper is” Why does (or does not) the party AUR keep its electoral 
promises?”. The purpose of this paper is to find out whether or not the party 
AUR has fulfilled its electoral promises (and in what percentage) and what are 
the main causes that have influenced the fulfillment of these promises. The data 
collected come from online sources, more specifically all the AUR party posts on 
social portals and legislative initiatives, both in the Senate and in the Chamber 
of Deputies, and the method used for data analysis is process tracing. My results 
are represented by a small rate of fulfilling electoral pledges (17,64%) and 6 
specific causes that affected this rate (one of them didn’t go through, four of 
them showed why these percentage is so low and the last of them showed why the 
percentage is not 0%).  
 
Keywords: Political parties, electoral campaign, pledge fulfillment. 

 
Introducere 
 
Partidele politice sunt pârghia 

adecvată pentru a putea implementa 
un sistem de guvernare democratic, 
iar acest tip de organizare politică a 
trecut prin tot felul de schimbări de-a 

lungul timpului. Modalitatea cea mai 
bună prin care partidele politice pot 
atrage cetățenii este prin a arăta că 
interesele lor sunt comune cu inte-
resele cetățenilor, problemele 
acestora fiind ascultate și încercându-
se să se găsească o rezolvare la aceste 
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probleme, rezolvare dată de anumite 
măsuri sau politici menite să apere 
interesele cetățenilor. Acest lucru se 
întâmplă prin promisiuni electorale1.  

Literatura de specialitate din 
domeniul partidelor politice este 
vastă în ceea ce privește îndeplinirea 
promisiunilor electorale. Autorii cei 
mai activi pe acest subiect sunt 
Kostandinova2, Thomson3,4, Naurin5, 
Duval and Pétry6 și Royed and 
Borrelli7. Acest concept (pledge 
fulfillment) stă la baza încrederii pe 
care cetățenii o au în partidele 
politice, pentru că, dacă un partid 
politic își îndeplinește promisiunile 
făcute, el merită susținut și în 
mandatul următor. S-au făcut studii 
diverse referitoare la gradul de 
îndeplinire a promisiunilor electorale 
ale partidelor politice din America de 
Nord sau Europa, la fel cum s-a făcut 
și referitor la posibilele cauze care 
influențează îndeplinirea/neînde-
plinirea promisiunilor electorale8. 
Totuși, accentul pus pe îndeplinirea 
promisiunilor electorale ale partidelor 
politice din România nu a primit o 
atenție majoră din partea autorilor de 
specialitate. De asemenea, motivele 
pentru care partidele politice din 
România respectă sau nu respectă 
promisiuni electorale nu a fost 
identificat de studii anterioare. Aici 
intervine aportul adus de lucrarea 
mea pentru a contribui la cercetările 
făcute anterior pe acest subiect. 
Întrebarea de cercetare la care vreau 
să formulez un răspuns este: „De ce 
(nu) își respectă partidul AUR pro-
misiunile electorale?”. Scopul lucrării 
este de a afla dacă partidul AUR și-a 

îndeplinit sau nu promisiunile 
electorale (și în ce procentaj) și care 
sunt principalele cauze care au 
influențat îndeplinirea neîndeplinirea 
acestor promisiuni. Astfel, lucrarea 
mea are două componente și își pro-
pune să identifice care este situația 
îndeplinirii promisiunilor electorale 
ale unui partid din România anilor 
2020. Găsind nișa din literatura de 
specialitate referitoare la subiectul 
identificat de mine, îmi propun să 
adaug lucrărilor anterioare o com-
pletare, având ca studiu de caz par-
tidul „Alianța pentru Unirea 
Românilor” din România.  

Mediul politic care îl voi viza este 
cel din România deoarece este un caz 
reprezentativ pentru statele membre 
ale Uniunii Europene cu un grad 
ridicat de euroscepticism9. Fiind un 
stat aflat în Estul Europei care mai 
bine de 50 de ani a avut un sistem de 
guvernare totalitar, România se con-
fruntă în prezent cu un grad de 
instabilitate politică mare10. Partidul 
politic pe care îl voi viza este AUR 
deoarece acesta este unul reprezen-
tativ pentru partidele noi, de opoziție, 
eurosceptice, care se seamănă cu alte 
partide din Europa al căror discurs 
naționalist extrem și conservator-
religios începe să capteze tot mai 
mult atenția cetățenilor. Analiza se 
concentrează pe evoluția partidului 
AUR din perioada 30 decembrie 
2019 până în ianuarie 2022. Cele 
două repere temporale se datorează a) 
primei intervenții din spațiul public 
avute ca partid, și b) încheierii 
primului an al prezenței partidului în 
Parlament, oferind astfel o viziune 
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uniformă despre ceea ce au promis în 
perioada de precampanie și campanie 
și ceea ce au propus la nivel de 
inițiative legislative, atât în Camera 
Deputaților, cât și în Senat.  

Rezultatele studiului meu au o 
relevanță deosebit de mare pentru 
cetățenii care au posibilitatea să 
voteze partidul AUR la următorul 
scrutin electoral. În funcție de ce 
răspuns voi avea la întrebarea de 
cercetare, vom ști dacă partidul AUR 
este unul care nu se bazează pe 
populism și pe promisiuni în van, 
făcând tot posibilul ca lucrurile pe 
care le admite în perioada de precam-
panie și campanie să fie implemen-
tate, astfel încât cetățenii care s-au 
simțit reprezentați de acest partid și i-
au oferit votul să îl ofere și la 
următorul scrutin electoral și să se 
implice în promovarea partidului 
pentru a atrage cât mai multe voturi. 
Dacă aflăm însă că partidul nu și-a 
îndeplinit promisiunile electorale, 
este la fel de important ca cetățenii să 
cunoască acest studiu, pentru a oferi, 
în următorul scrutin electoral, votul 
lor către alte partide care vor încerca 
mai mult să îndeplinească ceea ce au 
promis în campanie. Este important, 
de asemenea, să aflăm și motivele 
pentru care partidul AUR (nu) și a 
îndeplinit promisiunile electorale 
pentru a putea justifica eventualele 
neîndepliniri în rândul cetățenilor 
care l-au votat. Mai precis, acest 
studiu are scopul de a oferi viziune 
mai clară despre felul în care se 
manifestă partidul AUR și felul în 
care el, prin acțiunile întreprinse 
pentru un an de când a fost ales în 

Parlamentar, mai poate fi susținut 
într-un nou mandat sau nu.  

Ca structură, lucrarea mea are ur-
mătoarele componente: cadrul teore-
tic prin care îmi propun să ofer o 
definiție a termenilor cheie ai lucrării 
(partid politic, campanie electorală, 
promisiune electorală), să identific 
principalele cauze pentru care 
partidele politice (nu) își îndeplinesc 
promisiunile electorale, revizuind 
literatura de specialitate și să explic 
posibilele cauze identificate; cadrul 
metodologic prin care restrâng su-
biectul și selecția cazurilor și înca-
drez în timp și spațiu cercetarea mea, 
vorbesc despre metodele de colectare 
ale datelor decodarea acestora astfel 
încât să fie mai ușor să le analizez și 
explic ce metodă de analiză voi 
folosi, observând avantajele și dez-
avantajele principalelor metode de 
analiză din cercetări calitative; 
capitolul trei (cadrul analitic) prin 
care voi corela datele din cele două 
capitole anterioare, făcând o des-
criere generală a partidului, explicând 
cauzele și, în urma analizei, voi oferi 
un răspuns la întrebarea de cercetare. 

 
Cadrul teoretic 
 
Revizuirea literaturii 
 
Încadrarea unei definiții cât mai 

cuprinzătoare se realizează în urma 
identificării caracteristicilor unui 
partid. Un partid poate fi definit în 
funcție de patru componente - actori, 
acțiuni, cauze și domenii11 -, dar și în 
funcție de perspectiva din care privim 
un partid. Aceasta din urmă include 
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două aspecte: „de cine distingem 
partidele” și în ”relație cu ce anume 
funcționează partidele?”12. Sartori 
oferă o altă definiție mai cuprin-
zătoare: „Un partid este un grup 
politic care se identifică printr-o 
denumire oficială ce participă la 
alegeri elective și este capabil să 
plaseze prin alegeri (libere sau cu 
libertate limitată) candidați pentru 
funcții publice”13. 

Campania electorală este prin-
cipala metodă prin care un partid 
politic își anunță înaintea alegerilor 
politicile pe care vrea să le urmeze și 
publicul-țintă pe care îl are. Totodată, 
aceasta reprezintă unul din puținele 
momente când persoanele politice 
sunt extrem de aproape de cetățeni14, 
pentru a le asculta interesele și 
dorințele și a ști cum să se plieze pe 
ele. Literatura de specialitate ne oferă 
o definiție a campaniilor în momentul 
în care analizăm scopul lor de bază: 
„convingerea oamenilor de a vota 
(sau de a nu vota) un anumit can-
didat”15, încercând să se surprindă 
atât campania propriu-zisă, cât și 
anti-campania.  

Promisiunile electorale sunt mo-
dalitatea principală prin care partidele 
politice își iau angajamentul de a 
efectua o acțiune sau de a produce un 
rezultat în momentul în care sunt 
alese în funcții publice, aceste pro-
misiuni transformându-se, după ce 
primesc votul de încredere, în politici 
și strategii care vor rezolva anumite 
probleme sociale16,17 Aceste promi-
siuni se fac înainte de un scrutin 
electoral, astfel încât cetățenii au 
timp să consulte promisiunile date de 

fiecare candidat în parte și să facă o 
alegere18. 

 
Influența școlilor de gândire și a 

ideologiei 
 
Problema îndeplinirii promi-

siunilor făcute de partidele politice a 
fost analizată de către autorii de 
specialitate și poate fi evidențiată prin 
diverse școli de gândire. Conform 
școlii pozitiviste, partidele se disting 
tocmai prin promisiunile pe care le 
fac, acestea fiind succinte și cât mai 
ușor de înțeles pentru toți cetățenii, 
urmând ca, pe parcursul mandatului 
lor, să încerce să îndeplinească un 
număr cât mai mare de promisiuni19. 
Rațiunea principală a pozitivismul 
este logica naturală dintre promi-
siunile făcute și încercarea acelui 
partid de ale transforma în acțiuni 
guvernamentale de îndată ce se în-
cheie votul, nuanțându-se astfel 
teoria mandatului. Atenția este, în 
cazul școlii pozitiviste, către o accep-
tare a procedurilor metodologice de 
bază (crearea unor tabele unde se 
încearcă să se analizeze procentul de 
îndeplinire a promisiunilor, testarea 
unor teorii etc.) pentru a ajunge la 
concluziile îndeplinirii sau neînde-
plinirii promisiunilor electorale de 
către un partid20. 

Referindu-ne la ideologii, și 
acestea pot influența îndeplinirea pro-
misiunilor electorale, având în vedere 
atenția crescută pe care o au partidele 
să îndeplinească mai multe promi-
siuni făcute în scopul promovării 
valorilor partidului și mai puțin bazat 
pe rezolvarea unor probleme reale în 
stat21. 
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Timpul este un argument care 
sporește discrepanța dintre diferitele 
tipuri de partide și poate fi analizat în 
funcție de diferitele ideologii ale 
partidelor. Diferențele apar când 
analizăm aceste promisiuni în funcție 
de ce partid era la putere. Spre 
exemplu, în SUA, când Partidul 
Conservator guverna, probabilitatea 
îndeplinirii angajamentelor era la 
87% în prima parte a mandatului, 
scăzând până la 52% la finalul 
acestuia, iar când Partidul Democrat 
guverna, probabilitatea îndeplinirii 
angajamentelor era la 89% în prima 
parte a mandatului, scăzând drastic 
până la finalul mandatului, ajungând 
la procentul de 27%. Aceste procente 
arată un dezinteres din partea parti-
delor când vine vorba de consistența 
îndeplinirii promisiunilor22. Statistica 
enunțată ne arată că promisiunile 
electorale ale partidului Conservator 
să fie îndeplinite este mai mare decât 
îndeplinirea promisiunilor electorale 
ale partidului Democrat, prin urmare 
ideologia partidului influențează 
îndeplinirea promisiunilor23, 24. 

 
Actorii cu „drept de veto” 
 
Analizând tipurile de promisiuni 

electorale, se constată că unui 
guvern, odată ales, îi este dificil să se 
asigure că lucrurile promise în cam-
panie vor fi materializate, întrucât 
factorii ce țin de îndeplinirea promi-
siunilor intră în jurisdicția mai multor 
entități25. Autorii de specialitate aduc 
în discuție termenul de „veto player”, 
reprezentând „actorii individuali sau 
colectivi ale căror acord este necesar 

pentru schimbarea status-quo-ului”26. 
Un exemplu bun al actorilor ce pot 
avea drept de veto este dat de parti-
dele politice care se află într-o coali-
ție de guvernare sau este opozant cu 
o majoritate parlamentară. În primul 
rând, spectrul larg al ideologiilor 
partidelor care pot deveni actori cu 
drept de veto poate bloca o promi-
siune, datorită diferențelor regăsite în 
valorile pe care un partid le promo-
vează, valori care, fiind foarte opuse, 
pot conduce foarte greu la o înțe-
legere între partide. În al doilea rând, 
dacă numărul de partide ce pot 
deveni actori cu drept de veto este 
foarte mare, un partid va avea 
greutăți în a îndeplini promisiunile, 
cele două variabile aflându-se în 
directă proporționalitate. Acest lucru 
se întâmplă datorită faptului că un 
număr mai mare de actori cu drept de 
veto duce la găsirea tot mai grea a 
unui rezultat consensual, fiind a-
proape imposibil să treacă o politică 
implementată în urma promisiunilor 
făcute în campanie27. 

Acest drept de veto pe care actorii 
îl pot avea nu este definit doar prin 
acțiunea propriu-zisă de a bloca o 
propunere prin dreptul datorat de 
funcție (cum este cazul funcției de 
președinte SUA sau Portugalia28), ci 
se poate manifesta și prin o dorință 
parțială de a susține o propunere și de 
a bloca îndeplinirea ei completă, în 
acest fel. Dacă acea promisiune intră 
doar parțial în jurisdicția acelui 
guvern, aceste măsuri având nevoie 
și de o aprobare sau de susținerea 
locală sau internațională (anumite 
instituții din Uniunea European sau 
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alți actori internaționali), este posibil 
ca realizarea efectivă a acelei pro-
misiuni să nu fie posibilă, iar partidul 
să piardă din încredere. Discutăm, 
așadar, despre două tipuri de 
susținere ce pot fi necesare pentru ca 
un guvern să implementeze anumite 
politici.  

 
Situația economică 
 
Stabilitatea economică și prospe-

ritatea pot influența îndeplinirea 
promisiunilor electorale ale partidelor 
politice. Dacă economia are perfor-
manțe consistente, iar inflația este 
mică, șansa ca promisiunile partid 
elor să fie îndeplinite crește29. Acest 
lucru se datorează siguranței pe care 
un partid sau o coaliție de partide 
aflate la guvernare o au în momentul 
în care produsul intern brut este în 
creștere. Neavând de rezolvat prin 
politici economice situații de criză 
sau scăderi economice masive, parti-
dele se pot concentra pe îndeplinirea 
promisiunilor făcute în campanie30. 

Totuși, îndeplinirea unei promi-
siuni poate însemna, în funcție de 
natura promisiunii, o cheltuială supli-
mentară, iar, dacă veniturile unui stat 
sunt în continuă creștere, atunci 
șansele ca promisiunile de campanie 
să fie îndeplinite cresc31. Bugetul și 
economia sunt importante pentru 
îndeplinirea promisiunilor de cam-
panie. Un exemplu în acest sens este 
guvernul Liberal condus de Jean 
Chretien în 199332. Canada se afla 
într-o situație post-recesiune econo-
mică și era în refacere din punct de 
vedere al stabilității economice, iar 

mare parte din promisiunile făcute în 
campania electorală au trebuit să fie 
retrase, întrucât s-au dovedit a fi 
nerealiste33. Se poate pune la îndoială 
dacă partidul Liberal putea prezice 
dacă promisiunile făcute în campanie 
erau realizabile și trebuiau făcute sau 
nu, dar neîndeplinirea lor ne arată că 
situația economică poate fi crucială 
în a decide dacă un partid își duce la 
capăt promisiunile și merită să fie 
reales sau nu.  

Literatura de specialitate discută 
despre trei variabile pe care partidele 
trebuie să le ia în calcul atunci când 
fac promisiuni electorale, pentru a ști 
dacă le pot respecta: inflația, șomajul 
și Produsul Intern Brut34. Se constată 
că atunci când una dintre cele trei 
variabile începe să se modifice 
alarmant (inflația și șomajul cresc sau 
PIB-ul scade) îndeplinirea promi-
siunilor ce nu țin de domeniul eco-
nomic nu vor avea o prioritate, deci 
vor influența partidele să nu respecte 
promisiunile inițiale, cu scopul de a 
rezolva o situație economică insta-
bilă.  

 
Tipul de schimbare propus de 
promisiunea electorală  
 
Există trei criterii de bază ce ar 

trebui respectate când un partid face 
o promisiune electorală, pentru ca 
alegătorii să își poată da seama dacă 
acea promisiune va fi îndeplinită sau 
nu: criteriul realist (acel lucru să fie 
realizabil, și nu utopic), criteriul 
sincerității (dorința ta de a imple-
menta acel lucru după ce ajungi la 
putere să fie reală) și criteriul 
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consistenței (să faci ceea ce ai 
promis, și nu opusul)35. 

Competiția dintre partide poate fi 
principala formă de a ajunge la un 
consens când vine vorba de imple-
mentarea unor politici, realizat în 
urma unei promisiuni electorale Se 
disting 4 tipuri de a compara pro-
misiunile electorale făcute în această 
competiție a partidelor: prin număr 
(manifestându-se o creștere a numă-
rului de promisiuni făcute de un 
partid), prin substanță (se observă 
creșterea din domeniul bunăstării 
sociale), prin distribuirea lor sime-
trică în diverse arii politice (în 
general se distribuie în funcție de 
viziunea fiecărui partid) și relațiile 
dintre promisiunile făcute de fiecare 
partid (în general, promisiunile sunt 
contradictorii de la un partid la altul 
sau merg una peste alta, motiv pentru 
care partidele pot să își pună în 
concordanță unele promisiuni încă de 
dinainte de campanie dacă acestea 
prevăd că vor face o coaliție36. 

Cele patru tipuri de comparare ale 
promisiunilor electorale indică di-
verse motive pentru care partidele 
îndeplinesc anumite promisiuni elec-
torale, și anume: crescând numărul 
de promisiuni electorale, șansa de a 
îndeplini mai multe crește37; creșterea 
interesului pentru anumite tipuri de 
segmente, precum bunăstarea socială, 
va aduce o probabilitate mai mare ca 
partidele să respecte acele promi-
siuni; distribuirea simetrică a pro-
misiunilor în tot mai multe arii 
politice influențează îndeplinirea 
promisiunilor electorale prin încer-
carea partidelor de a acapara și 

susține cât mai multe domenii, ajun-
gând la cât mai mulți oameni prin 
interesul pe care îl acordă; relațiile 
consensuale/tensionate dintre partide 
vor avea un raport de directă pro-
porționalitate cu îndeplinirea/neîn-
deplinirea promisiunilor38. 

 
Dimensiunea partidului 
 
Cazurile propuse fac referire la 

diferite tipuri de partide: partide de 
dimensiuni mari, care au influență și 
la nivel local în toate regiunile țării și 
partide care au dimensiuni mici, care 
nu au o mare influență la nivel 
local39. 

Cele mai eficiente guverne sunt 
cele în care partidele care propun 
miniștrii au o dimensiune mare, in-
diferent dacă acele partid au majo-
ritate legislativă sau nu (între 70 și 
90% probabilitate de îndeplinire a 
promisiunilor, cu o diferență de apro-
ximativ 5% între cele două variabile, 
respectiv partidul cu majoritate 
legislativă și partidul fără această 
majoritate). Acest lucru se întâmplă 
datorită jurisdicției maxime pe care 
un partid o are pentru a îndeplini 
promisiunile electorale, atât la nivel 
național, cât și la nivel local și felul 
în care formulezi politicile guverna-
mentale în urma promisiunilor făcute 
nu are nevoie de confirmare sau 
susținerea din partea partidelor 
opozante40. 

Guvernele mai ineficiente sunt 
cele formate din partide care nu au 
dimensiuni mari (aici se poate 
observa faptul că propunerile venite 
din partea partidelor care au dat prim-



POLIS 

 262 

ministrul au o rată cu 10% mai mare 
de îndeplinire decât propunerile 
venite din partea partidelor care nu au 
dat primul ministru, menționându-se 
faptul că, în aceste situații, procentul 
pe care îl ai în ramura legislativă nu 
schimbă probabilitatea). Un alt factor 
care influențează promisiunile electo-
rale este tipul sistemului de guver-
nare în care un partid câștigă alege-
rile (oferindu-se exemplul Statelor 
Unite care au un sistem semi-prezi-
dențial, iar probabilitatea de îndepli-
nire a promisiunilor este mai scăzută 
decât într-o democrație parlamen-
tară)41. 

Astfel, avantajul oferit de acapa-
rarea puterii de către un partid de 
dimensiuni mari este clar, acesta 
având accesibilitatea și legitimitatea 
necesară să se asigure că propriile 
promisiuni de campanie se vor înde-
plini în defavoarea altor probleme ce 
țin de opoziție. Prin urmare, dacă un 
partid are dimensiuni mici, cea mai 
fezabilă șansă pe care o are în 
asigurarea că un număr cât mai mare 
din promisiunile de campanie se 
îndeplinesc este dacă formează o 
guvernare de coaliție cu alte partide 
care au dimensiuni mari și care au 
capacitatea de a implementa la nivel 
local politicile propuse de guvern, dar 
eficiența guvernării scade, întrucât nu 
de puține ori se vor contrazice intere-
sele partidelor aflate la guvernare. 

 
Experiența parlamentarilor  
 
Fiind în strânsă legătură cu posi-

bila cauză identificată anterior, se 
constată faptul că, indiferent dacă un 

partid ajunge la guvernare sau ră-
mâne în opoziție, notorietatea for-
mată în cadrul a mai multor mandate 
va crește probabilitatea respectării 
promisiunilor electorale42. Avem 
două exemple ce fac referire la 
guvernele Canadei în perioada 1993-
2015 și la provincia Quebec din 
perioada 1994-201443. În cele două 
exemple se observă două tipuri de 
partide: partidele tradiționale și parti-
dele noi ajunse la putere, subliniindu-
se creșterea randamentului din punct 
de vedere al îndeplinirii angajamen-
telor din perioada electorală în fa-
voarea partidelor realese, aflate la 
putere de mai mult timp, întrucât 
acestea cunosc mai bine cum trebuie 
aplicate aceste politici și au primit 
deja votul de încredere al cetățenilor 
și la al doilea mandat, lucru care le dă 
un boost de încredere44. 

Partidele noi care intră la putere 
au o probabilitate scăzută de a înde-
plini promisiunile electorale, acest 
lucru datorându-se lipsei de expe-
riență în ceea ce privește negocierile 
din culise și concesiile pe care un 
partid le face cu celelalte partide 
pentru a-și îndeplini promisiuni. 
Ineficiența unui partid în aceste 
chestiuni este de înțeles, dar poate să 
afecteze părerea pe care o au cetățenii 
asupra partidului nou, existând șanse 
să nu fie votat a doua oară45. 
Exemplul oferit de Republica Cehă 
confirmă acest fapt, unde partidele 
aflate la primul mandat în parlament 
au o probabilitate de 11% de a-și 
îndeplini promisiunile, pe când parti-
dele aflate la mai multe mandate au o 
probabilitate de 26% de a îndeplini 
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promisiunile electorale (exceptând 
notorietatea dată de poziția partidului 
în guvernarea țării)46. 

 
Cadrul analitic 
 
Voi sintetiza posibilele identi-

ficate în literatura de specialitate: 
Cauza 1 (C1) : Partidele politice 

pot prioritiza îndeplinirea anumitor 
promisiuni electorale în funcție de ce 
consideră populația că este relevant.  

Cauza 2 (C2): O promisiune are 
șanse mai mari de îndeplinire dacă 
există puțini actori politici (locali sau 
suprastatali) ce pot avea „drept de 
veto” asupra îndeplinirii promisiunii. 

Cauza 3 (C3): Îndeplinirea promi-
siunilor electorale este influențată de 
situația economică a acelui stat. 

Cauza 4 (C4): Promisiunile 
electorale au o probabilitate mai mare 
de îndeplinire dacă vizează schim-
barea status-quo-ului. 

Cauza 5 (C5): Partidele de 
dimensiuni mici au probabilitate mai 
mică de a îndeplini promisiunile.  

Cauza 6 (C6) Există o proba-
bilitate mai mare pentru parlamentarii 
cu experiențăsă își îndeplinească 
promisiunile electorale. 

Așadar, literatura de specialitate 
ne oferă șase posibile cauze care pot 
influența un partid politic să își înde-
plinească sau nu promisiunile făcute 
în campania electorală. Acestea ne 
vor fi de folos în formularea răspun-
sului pentru întrebarea de cercetare, 
astfel încât să putem afla care dintre 
cauzele identificate se pliază pe 
subiectul ales de mine. 

 

Metodologie 
 
Selecția cazurilor 
Această lucrare se concentrează 

pe mediul politic din România, cu 
accent pe partidele politice de la nivel 
național. Motivul care a stat la baza 
selecției este dat de reprezentati-
vitatea sa pentru grupul statelor 
membre ale Uniunii Europene al 
căror scepticism față de instituțiile 
europene a crescut în rândul cetă-
țenilor47. România este un stat post-
comunist, cu un grad ridicat de 
volatilitate electorală ceea ce aduce 
un alt element de reprezentativitate în 
raport cu statele Europene care se 
află într-o perioadă continuă de 
instabilitate politică (de exemplu 
numărul mare de prim-miniștri pe 
care România l-a avut din 1989 până 
în prezent48). Analiza se concentrează 
pe partidul AUR în perioada 2019-
2021, deoarece este reprezentativ 
pentru partidele noi, fără experiență 
politică. Acest partid este reprezen-
tativ pentru partidele conservatoare 
de extremă dreapta care au deja noto-
rietate în diverse state din Europa49, 
evidențiindu-se prin discursurile lor 
naționaliste și conservator-religioase.  

Perioada temporală pentru analiză 
este 30 decembrie 2019 – 1 ianuarie 
2022. În urma înființării, prima 
postare cu peste 100 de aprecieri pe 
pagini de social media a fost făcută în 
30 decembrie 2019, moment ce poate 
fi considerat ca începutul perioadei 
de pre-campanie, prin urmare consi-
der esențial să încep procesul de 
colectare cu datele publicate de ei din 
această dată.  



POLIS 

 264 

Datele colectate provin de pe 
Facebook și de pe site-ul oficial al 
AUR (https://www.partidulaur.ro/ ), 
unde am obținut acces la postările lor 
din perioada electorală prin inter-
mediul https://web.archive.org/, 
ambele surse fiind verificate pentru a 
obține datele din perioada 30 
decembrie 2019 - 29 noiembrie 2020.  

Cele șase posibile cauze sunt 
măsurate după cum urmează. Rele-
vanța unei teme pentru un segment al 
populației (C1) este măsurată prin 
sondaje realizate în România pentru a 
analiza prioritățile cetățenilor. Datele 
colectate sunt următoarele: 1. 56% 
dintre cetățeni susțin că educația 
sexuală ar trebui introdusă doar la 
liceu sau neintrodusă deloc50; 2. 
Pentru 93% familia este cel mai 
important aspect; 3. 49% dintre 
respondenți consideră că cifrele pe 
care le prezintă public autoritățile 
sunt schimbate în funcție de interesul 
de moment al lor; 4. 70% dintre 
respondenți consideră că situația 
economică a României este proastă51;  

Actorii politici care pot bloca 
inițiativele legislative propuse (C2) 
pot fi caracterizați în funcție de sfera 
de specialitate pe care ei o vizează. 
Aici avem în vedere domeniul 
ecologiei și al mediului domeniul 
sănătății și domeniul juridic.  

Voi măsura situația economică 
(C3) cu ajutorul indicatorilor folosiți 
de Banca Mondială referitori la 
Produsul Intern Brut, deoarece anali-
zând suma valorii de piață a tuturor 
serviciilor produse în interiorul unei 
țări vom putea afla situația generală a 
țării din perspectiva economică.  

Orientarea către schimbarea sta-
tus-quo-ului (C4) se măsoară prin 
analiza conținutului promisiunilor 
electorale: cele despre păstrarea sta-
tus-quo-ului se referă la valorile pe 
care partidul le consideră relevante și 
utile în guvernarea unui stat și anume 
familia, patria, credința și libertatea52. 
Promisiunile electorale care vizează 
schimbarea status-quo-ului se referă 
la reforme pe care partidul le consi-
deră imperios necesare a fi imple-
mentate. Limbajul în acest sens este 
foarte sugestiv pe site-ul lor oficial53. 

Partidul AUR, participând doar la 
alegerile locale din 2020, nu are o 
prezență semnificativă în cadrul 
sistemelor locale de guvernare. La 
alegerile locale din 2020 doar trei 
primari care au fost susținuți de 
partidul AUR au câștigat alegerile54. 
În ceea ce privește consilierii locali, 
partidul AUR are 79 de mandate în 
diferite județe ale țării, prin urmare 
dimensiunea partidului este una mică 
(C5)55. 

În urma colectării de date se 
constată că niciun deputat sau senator 
AUR nu a mai fost în Parlament într-
un mandat anterior (referitor la C6 
experiența parlamentară), prin 
urmare aceștia nu au experiență atât 
în Camera Deputaților56, cât și în 
Senat57.   

  
Analiză 
 
Metoda cea mai potrivită pentru a 

analiza informațiile colectate este 
process-tracing. Această abordare 
este cea mai utilă pentru a studia 
mecanismele cauzele ale unei singure 
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problematici pe care vrem să o 
studiem58. În lucrarea mea voi selecta 
metoda deductivă, deoarece am 
extras deja cauzele posibile din 
literatura de specialitate pe care 
trebuie să le probez în lucrare.  

AUR: Descriere generală 
Partidul „Alianța pentru Unirea 

Românilor” (AUR) este bazat pe 
principii conservatoare, eurosceptice 
și anti-progresism și este, de aseme-
nea, un partid unionist. Discuția 
despre ideologia lor reprezintă o 
controversă în rândul surselor de 
media și a politicienilor de-a lungul 
celor 2 ani de când ei activează. 
Doctrina lor se bazează pe 4 piloni: 
familia, patria, credința, și libertatea. 
În schimb, familia este agreată doar 
în maniera în care este formată dintr-
un bărbat și o femeie59; referitor la 
patrie se aduce în prim-plan ideea 
naționalistă a poporul român tradi-
țional care este capabil de unul singur 
să se autoguverneze60; credința fiind 
una pe aceeași linie cu tradiție 
(creștin ortodoxă), partidul obține 
susținere indirectă din partea 
Bisericii61; libertatea este văzută prin 
imaginea pandemiei de Covid-19 
care a condus guvernul să adopte 
stare de urgență și să limiteze și 
acțiuni religioase62.  

 
 
 
 
 
 

Ce determină (ne)îndeplinirea 
promisiunilor 

 
Prima cauză identificată, care 

influențează îndeplinirea promisiunii 
electorale este referitoare la 
dimensiunea partidului. Conform 
datelor extrase, numai 3 primari 
candidând din partea partidului AUR 
au obținut această funcție63 și doar 79 
de consilieri locali reprezintă partidul 
AUR în toată țara64. Din acest motiv 
principalele ieșiri publice și 
manifestații pe care partidul AUR le-
a avut nu s-au putut solda într-un 
eveniment național, întrucât influența 
și jurisdicția partidului este una foarte 
mică la nivel de județe. De asemenea, 
aceștia nu au dorit să se implice în 
negocierile pentru formarea unei 
coaliții de guvernare, atacând din nou 
calitatea și etica politicienilor 
celorlalte partide65, fapt care le scade 
și mai mult probabilitatea de a se 
impune în inițiativele legislative pe 
care le au.  

Următoarea cauză (care se leagă 
într-o oarecare măsură de precedenta) 
se referă la experiența pe care o au 
parlamentarii partidului aur În acest 
for decizional. Faptul că nici un 
deputat/ senator AUR nu au mai avut 
vreun mandat legislativ în Parlament 
înainte de alegerile din 2020 arată 
existența unei lipse de experiență în 
rândul acestora. În următorul tabel 
voi arăta rata de îndeplinire a 
promisiunilor electorale a partidului 
AUR de până la 1 ianuarie 2022:
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Tabel 3.1.: Situația inițiativelor legislative propuse de AUR (2021) 
 

 Inițiative promulgate Inițiative 
respinse 

Inițiative nedefinitivate 

Inițiative 
legislative 

(51) 

5 11 35 

Procent 9,80% 21,56% 68,62% 
 

Ce-a de a treia cauză este rele-
vanța unei teme pentru segmentul 
populației. Se referă la motivația de a 
prioritiza anumite promisiuni în 
defavoarea altora cu scopul de a fi 
relevant viziunii susținătorilor pe care 
dorești să îi ai. Seria de sondaje 
extrasă de la grupul Avangarde arată 
viziunea de facto a cetățenilor cu 
privire la diverse subiecte sensibile. 
Se poate afirma că partidul AUR a 
analizat aceste sondaje pentru ca, în 
propunerile de inițiative legislative pe 
care aveau să le facă, să includă cât 
mai bine opiniile cetățenilor. Luând 
datele colectate pe rând, informațiile 
arată astfel: de îndată ce 56% dintre 
cetățeni susțin că educația sexuală nu 
este o politică prioritară pe care 
România ar trebui să o manifeste și 
că ea ar trebui implementată doar în 
liceu sau neimplementată deloc, iar 
drepturile minorităților sexuale nu 
sunt o prioritate pentru cetățenii 
români, partidul AUR și-a cizelat 
discursul politic din perioada de 
precampanie și campanie dar și prin 
inițiativele legislative propuse, astfel 
încât discursul inițial din programul 
lor politic referitor la educația se-
xuală să fie personalizat (educația 
sexuală este utilă, dar sub anumite 
condiții și cu limitări, limitări sur-
venite de eliminarea drepturilor mi-
norităților sexuale).  

A patra posibilă cauză referitoare 
la actorii politici care pot bloca 
inițiativele legislative propuse. 
Aceasta poate fi intens susținută ca 
argument datorită pozițiilor pe care 
partidul AUR le-a avut cu privire la 
acești actori.  

Totuși, nu doar actorii externi sunt 
cei care împiedică inițiative legisla-
tive ale partidului AUR. Ambele sesi-
zări făcute de acest partid către 
Curtea Constituțională – referitoare la 
dispoziția hotărârii Camerei 
Deputaților nr. 71/2020 pentru ale-
gerea președintelui Camerei 
Deputaților66 și asupra hotărârii 
Parlamentului României nr. 31/2020 
pentru acordarea încrederii guver-
nului67 – au fost respinse. O serie de 
alte sesizări făcute de membrii parti-
dului AUR către avocatul poporului 
privind restricțiile cauzate de pan-
demia COVID-19 atât în spațiul pu-
blic68, în școli69, biserici (mai precis, 
la pelerinajul de la Sărbătoarea 
Sfintei Cuvioase Parascheva din 8-15 
octombrie 202070) au fost respinse, 
fiind considerate drept nejustificate, 
blocând astfel continuarea unor 
inițiative ale membrilor partidului.  

Cea de-a cincea posibilă cauză 
identificată este situația economică, 
care poate împiedica împlinirea pro-
misiunilor electorale. În sondajul 
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Avangarde 70% dintre respondenți 
consideră că situația generală 
economică a României este una 
precară, indicatorii extrași de la 
Banca Mondială referitor la Produsul 
Intern Brut confirmă faptul că 
România se afla în scădere din punct 
de vedere economic . La acest lucru 
se adaugă inflația care, la nivel 
european, a crescut în ultimii 2 ani de 
la -0,3 % la peste 6 %, lucru care se 
simte și în percepția cetățenilor 

asupra economiei. Totuși, inițiativele 
legislative propuse de AUR nu par să 
fi fost influențate de acest element. 
Discuția cu privire la această posibilă 
cauză poate fi pusă în context prin 
încadrarea inițiativelor legislative în 
2 categorii: inițiative legislative care 
vizează propuneri ce nu necesită 
fonduri bugetare extra pentru 
realizare și inițiative legislative care 
vizează propuneri ce necesită acor-
darea unor fonduri suplimentare.

  
Tabel 3.2.: Îndeplinirea inițiativelor legislative propuse în Parlament de către 
membrii AUR raportate la tipul de inițiativă 
 

 INIȚIATIVE 
PROMULGATE 

INIȚIATIVE 
RESPINSE 

INIȚIATIVE 
NEDEFINITIVATE 

Inițiative care 
vizează propuneri 

ce nu necesită 
fonduri bugetare 
extra (total 36) 

3 6 27 

Inițiative care 
vizează propuneri 

ce necesită 
fonduri bugetare 
extra (total 15) 

2 5 8 

Inițiative privind 
păstrarea status-

quo-ului  
(total 13) 

0 4 9 

Inițiative privind 
schimbarea 

status-quo-ului 
(total 38) 

5 7 26 

 
Se poate vedea, așadar, că 

diferența dintre cele 2 categorii nu 
este una considerabilă, prin urmare 
factorul economic nu pare să fi 
influențat modul de îndeplinire a 
promisiunilor făcute în perioada de 
precampanie și campanie, iar discur-

sul politic al acestora menționează 
anumite blocaje date de situația 
economică precară. Putem observa, 
totuși, că interesul partidului AUR 
pentru subiecte ce țin de fonduri 
bugetare extra a fost unul minor, fapt 
întâmplat și pentru că acest partid se 
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află în opoziție și nu are putere 
executivă de decizie.  

Cu privire la ultima posibilă cauză 
(orientarea către schimbarea status-
quo-ului), se poate analiza validita-
tea, dacă inițiativele legislative ce 
privesc schimbarea status-quo-ului au 
o rată mai mare de îndeplinire decât 
cele ce privesc păstrarea acestuia. În 
primul rând, putem considera un 
factor relevant numărul de inițiative 
din ambele variabile. În perioada de 
precampanie și campanie găsim doar 
4 promisiuni ce vizează modificări 
privind schimbarea status-quo-ului și 
13 promisiuni ce vizează modificări 
privind respectarea statului. Putem 
observa o inconsistență a partidului 
între ceea ce au promis și ceea ce au 
inițiat în parlament, întrucât 38 de 
inițiative legislative vizează schim-

barea status-quo-ului, pe când ini-
țiativele ce vizează respectarea 
acestuia sunt în număr de 13.  

 
Îndeplinirea promisiunilor 
 
Această secțiune își propune să 

compare și să probeze ce teste trec 
fiecare dintre cele șase cauze iden-
tificate, utilizând metoda de analiză 
processtracing. În această secțiune 
voi formula un răspuns la întrebarea 
de cercetare formulată în incipit, 
utilizând toate datele extrase din 
literatura de specialitate și datele care 
asigură oferirea contextului subiec-
tului meu de cercetare. Corelând cu 
cele 17 promisiuni electorale avute în 
perioada de precampanie și cam-
panie, constat următoarele cifre:

 
 

Tabel 3.3.: Promisiunile făcute, inițiativele legislative și rata de implementare a 
acestora) 
 

 CÂTE TEME SE 
REGĂSESC ÎN 

PROMISIUNILE 
ELECTORALE 

(17) 

CÂTE TEME SE 
REGĂSESC ÎN 

INIȚIATIVE 
LEGISLATIVE 

(51) 

RATA DE 
IMPLEMENTARE 
A INIȚIATIVELOR 

LEGISLATIVE 

Valori naționaliste 3 7 0/7 
Respectarea unor 

drepturi prevăzute în 
legile statului 

7 3 0/3 

Valori conservator 
religioase 

3 3 0/3 

Reforme sociale 0 15 2/15 
Reforme economice 2 10 1/10  

Reforme politice 1 11 1/11 
Alte tipuri de reforme 1 2 1/2 
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Tabelul 3 arată discrepanța mare 
dintre diversele temele abordate ca 
promisiuni electorale și ca inițiative 
legislative propriu-zise. Eliminând 
cele două inițiative legislative pro-
mulgate (cele ce privesc reforme 
sociale), pentru că acestea nu se 
regăsesc în discursul politic avut în 
perioada de precampanie și 
campanie, avem următorul calcul: 
Pf= n:t x100 unde Pf reprezintă 
procentul de promisiuni îndeplinite 
(pledgefulfilled), n reprezintă numă-
rul de promisiuni îndeplinite și t 
reprezintă numărul total de pro-
misiuni). Astfel, Pf=3:17x100= 
17,64%. Acest procent justifică faptul 

că partidul AUR mai degrabă nu își 
respectă promisiunile de campanie 
prin legile promovate în parlament. A 
doua parte care definitivează răspun-
sul la întrebarea mea de cercetare va 
fi testată utilizând metoda de analiză 
processtracing, pentru a vedea dacă 
cele șase cauze identificate de mine 
în literatura de specialitate au avut un 
factor influent în procentul de înde-
plinire a promisiunilor partidului 
AUR. Pentru a afla acest lucru, tre-
buie să testăm necesitatea, respectiv 
suficiența fiecărui caz. Astfel, voi 
trece cele șase cauze prin cele patru 
teste processtracing: 

 
Tabel 3.4.: Testul processtracing pentru a analiza inferențele cauzale 
 

1.STRAW IN THE WIND 3. SMOKING GUN 
(C3) Situația economică (C2) Actorii cu „drept de veto” 

(C4) Orientarea către schimbarea status-
quo-ului 

2. HOOP 4.DOUBLY DECISIVE 
(C1) Relevanța unei teme pentru un 
segment al populației 
(C5) Dimensiunea partidului 
(C6) Experiența parlamentară 

 

 
Acest tabel oferă răspunsul la 

întrebarea de cercetare. Luându-le pe 
rând, situația economică se înca-
drează în testul straw in thewind 
aceasta nefiind un argument nici 
necesar și nici suficient pentru ca 
îndeplinirea promisiunilor să fie 
influențată. Prin testul hoop se 
constată că este necesar ca propu-
nerea de inițiativă legislativă să fie 
relevantă la acel moment pentru 
cetățeni, altminteri ea nu va avea 
susținere în Parlament, la fel cum s-a 

dovedit că dimensiunea partidului și 
experiența parlamentară influențează 
rata de îndeplinire a promisiunilor 
(aceasta favorizând o scădere a ratei 
de îndeplinire a inițiativelor propuse).  

Actorii cu „drept de veto”, probați 
prin testul smokinggun, au arătat că 
pot bloca anumite inițiative propuse 
de partidul AUR, orientarea către 
schimbarea status-quo-ului s-a probat 
ca fiind suficientă, având în vedere 
procentul mare de îndeplinire a 
promisiunilor în cazul inițiativelor 
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care vizau schimbarea status-quo-
ului.  

Așadar, se poate conchide prin a 
afirma că partidul AUR nu a reușit să 
își respecte marea majoritate a 
promisiunilor pentru că dimensiunea 
lor ca partid (C5) și experiența parla-
mentară (C6) sunt mici, iar actorii cu 
„drept de veto” (C2) au putut bloca 
din inițiativele lor, singurele înde-
pliniri de promisiuni apărând când 
propunerea viza strict schimbarea 
status-quo-ului (C4), iar tema respec-
tivă era relevantă pentru un segment 
considerabil al populației (C1). Si-
tuația economică (C3) nu s-a probat 
ca o inferență cauzală a procesului de 
îndeplinire a promisiunilor electorale. 

 
Concluzii 
 
Această lucrare a dorit să ana-

lizeze gradul de îndeplinire al promi-
siunilor electorale ale partidului AUR 
din primul său an în Parlamentului 
României și motivele care au stat la 
baza (ne)îndeplinirii acestor promi-
siuni. Pentru a afla răspunsul acestor 
întrebări, am analizat literatura de 
specialitate privind conceptul de 
pledge fulfillment, găsind 6 posibile 
cauze care influențează îndeplinirea 
promisiunilor electorale din țările 
analizate înainte și le-am testat 
utilizând metoda process tracing, în 
contextul partidului AUR.  

Analizând promisiunile electorale 
și inițiativele legislative efective pe 
care le-au făcut membrii partidului 
AUR, pot trage concluzia că gradul 
de îndeplinire a acestor promisiuni 
este unul scăzut (17,64%) partidul 

nereușind să își impună viziunea 
asupra politicilor țării. Acest lucru se 
datorează faptului că este un partid 
mic, fără experiență parlamentară, 
care a fost nu de puține ori blocat și 
de actorii cu „drept de veto” din sfera 
națională și internațională. Totuși, 
promisiunile pe care le-a îndeplinit se 
datorează faptului că accentul a fost 
pus pe schimbarea status-quo-ului mai 
degrabă decât pe păstrarea acestuia, 
iar aceste subiecte erau relevante la 
acel moment pentru un segment consi-
derabil dintre cetățenii țării. Faptul că 
situația economică a României nu este 
una îmbucurătoare nu s-a probat că 
factor ce poate influența îndeplinirea 
promisiunilor electorale.  

Limitările analizei mele stau în 
diverse nuanțe. În primul rând, pe-
rioada de timp pe care o analizez (1 
an) este relativ scurtă pentru a putea 
concluziona că un partid politic (nu) 
își îndeplinește promisiunile electo-
rale. Ascensiunea pe care a avut o 
partidul a fost una bruscă și motivată 
de discursul agresiv avut de membrii 
acestuia, motiv pentru care am consi-
derat totuși relevant acest studiu, iar 
datele ne ajută să identificăm felul în 
care partidul s-a schimbat și încearcă 
să rămână relevant. O a doua limitare 
a lucrării mele este un follow-up de 
la limitarea privind timpul. Întrucât 
acesta a fost unul scurt, multe dintre 
inițiativele propuse în Parlament de 
către partidul AUR nu au fost defi-
nitivate, întrucât procesul de imple-
mentare se dovedește, nu de puține 
ori, plin de piedici, iar concluziile 
privind gradul de îndeplinire a 
promisiunilor nu au putut fi identi-
ficate în proporție maximă.  
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Un aspect ce ar fi de cercetat este 
o analiză comparativă dintre ascen-
siunea partidului AUR și a altui 
partid de extremă dreapta din Europa 
de Est, pentru a putea cuantifica ce se 
aseamănă, ce se diferențiază și cum 
se manifestă extremismul de dreapta 

în Europa anilor 2020, astfel încât 
cetățenii care citesc studiul să fie 
capabili să îl identifice, să identifice 
limitările și să știe cu precizie cui să 
ofere susținerea la următoarele scru-
tine electorale. 
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Abstract: The aim of this paper is to present and discuss the phenomenon of 
„travel literature” as propaganda regarding the USSR after World War 2. We 
focus in our article on the journey in the Soviet Union made by Romanian writer 
George Călinescu, one of the most famous Romanian intellectuals that became a 
„fellow traveler” and propagandist of the Romanian Communist Party after 
1944.   
 
Keywords: George Călinescu, travel literature, propaganda, USSR, communism. 

 
Introducere 
 
La sfârșitul celui de Al Doilea 

Război Mondial, URSS a revitalizat 
politica „frontului popular”1 ce avu-
sese un real succes în perioada inter-
belică, pentru a prelua puterea poli-
tică într-un mod discret în statele est-
europene ocupate de Armata Roșie.  

 În acest scop vor fi folosiți 
noi „tovarăși de drum”, pentru a crea 
aparența unui pluralism politic și 
intelectual, ce va dispărea în mod 
controlat pe parcursul preluării pute-
rii de către partidele comuniste susți-
nute fățiș de URSS. 

„Călătoria ideologică” în patria 
muncitorilor și țăranilor este și ea 
reactivată ca mijloc de propagandă în 

rândul popoarelor aflate acum în 
sfera de influență sovietică, pentru a 
populariza versiunea idealizată și 
controlată a asupra realității din ma-
rele stat socialist, aflat acum în cul-
mea gloriei după victoria asupra 
Germaniei naziste, dar și la începutul 
unui război rece cu statele capitaliste.  

„Vizita ideologică” devenea astfel 
esențială pentru personalități mar-
cante în țările lor de origine, pentru a 
răspândi la întoarcerea acasă versiu-
nea dorită de autoritățile sovietice 
asupra traiului din URSS. Deși aceste 
vizite în URSS își au perioada de 
glorie în primul deceniu interbelic, 
dezvăluirile asupra adevăratei reali-
tăți din patria sovietelor făcute de 
importanți scriitori și personalități în 
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anii ‘30 nu au avut nici un efect asu-
pra noilor călători în URSS de după 
1945, aceștia producând în continu-
are tomuri de literatură apologetică 
într-o formă gravă de servitute vo-
luntară2. 

După lovitura de stat de la 23 au-
gust 1944 și trecerea României în 
tabăra Națiunilor Unite, dar mai ales 
după ocuparea țării noastre de către 
trupele sovietice, mulți intelectuali de 
marcă ai epocii și-au descoperit brusc 
o simpatie pentru URSS și modul de 
viață sovietic. În ziua de 12 noiem-
brie 1944 aceștia s-au reunit pentru a 
înființa „Asociația română pentru 
strângerea legăturilor cu URSS 
(ARLUS)”. 

Primul comitet de conducere al 
asociației era format din C.I. Parhon 
(ulterior președinte al Prezidiului 
RPR), Dimitrie Gusti, Simion Stoilov, 
D. Danielopolu, Al. Rosetti ş.a. 

În decembrie 1944 vede lumina 
tiparului și organul de presă al 
ARLUS intitulat Veac Nou din al 
cărui comitet de redacție făceau parte 
printre alții: Mihail Sadoveanu, Ion 
Pas, Gala Galaction. Revista avea 
menirea de a propaga în rândurile 
românilor o nouă imagine a URSS, 
total opusă celei ce se formase în 
mentalul colectiv românesc în peri-
oada interbelică sau în perioada 
Campaniei din Est. 

Pe lângă necesitatea de a prezenta 
într-o lumină cât mai favorabilă pu-
blicului românesc realizările comu-
nismului sovietic, inițiatorii din um-
bră ai acestei mișcări de opinie erau 
conștienți că trebuie să învingă și 
puternicul sentiment de rusofobie 

prezent în opinia publică românească 
încă de la începutul secolului XIX.  

Alături de Mihail Sadoveanu, 
unul dintre cele mai importante „tro-
fee” adjudecate de comuniști din 
rândul intelectualilor români recu-
noscuți printr-o operă proprie extrem 
de valoroasă a fost George Călinescu.  

Acesta își va pune întregul talent 
de publicist în slujba noului regim, 
încă din 15 septembrie 1944, când va 
prelua conducerea ziarului Tribuna 
poporului, iar mai apoi va scrie la 
revista Lumea3. 

Odată cu constituirea Partidului 
Național Popular, formațiune satelit a 
Partidului Comunist din România 
(PCdR), în ianuarie 1946, în al cărui 
comitet central a fost ales și George 
Călinescu, „divinul critic” a fost în-
sărcinat oficial de conducerea parti-
dului cu preluarea conducerii ziarului 
oficial al acestuia, intitulat Națiunea. 
Acest partid, prin publicația sa ofici-
ală, avea „obligația de a explica pătu-
rilor mijlocii ale populației justețea 
măsurilor revoluționare inițiate de 
comuniști în structura socială, eco-
nomică și politică a țării”4. 

Parcurgând colecția Națiunii din 
noiembrie 1946 se poate lesne ob-
serva cum guvernul Groza utilizează 
toate mijloacele care îi stau la înde-
mână pentru a-și asigura succesul în 
alegeri mizând pe prietenia și gene-
rozitatea „Marelui vecin din Răsărit”, 
ce a susținut fățiș campania electorală 
a comuniștilor români cu un milion 
de dolari pe lună5. De exemplu, în 
numărul 194 din 10 noiembrie 1946, 
pe prima pagină a Națiunii se anunță 
sosirea la Constanța a 3000 de lăzi cu 
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lămâi și a 600 de lăzi cu portocale din 
URSS. Tot în acest număr o altă 
veste bună pentru populație: cu nu-
mai patru zile înainte de alegeri în-
cepe distribuirea rațiilor de ulei și 
zahăr pe ultimele două luni. Pentru ca 
bucuria să fie cât mai mare în rându-
rile electoratului, iar succesul în ale-
geri asigurat, peste câteva zile se 
anunță distribuirea în avans a rațiilor 
de zahăr, ulei, marmeladă și orez pe 
lunile decembrie 1946 și ianuarie 
19476. 

Dacă până în noiembrie 1946 gu-
vernul era în întârziere cu distribuirea 
rațiilor de alimente, iată cum deodată 
este apt să aprovizioneze populația în 
avans până în ianuarie. În plus, pen-
tru muncitori se prevăd rații supli-
mentare de la 125 grame până la 500 
de grame la zahăr și ulei, în funcție 
de condițiile de muncă, pe lângă cele 
750 de grame distribuite tuturor7. De 
notat faptul că în urmă cu câteva zile 
rația anunțată era de 500 de grame! 

Pentru cei neîncadrați în econo-
mate (deci în primul rând „epurații” 
și „disponibilizații”) zahărul raționa-
lizat era mai scump, diferența de preț 
fiind menită de a menține prețul con-
stant în economate. 

Alte vești bune sunt cele privind 
sosirea a 1 000 de vagoane de po-
rumb din Ungaria pentru regiunile 
lovite de secetă sau repatrierea a 10 
000 de prizonieri de război din 
URSS8. În contrast cu aceste știri se 
publică și informații despre actele de 
teroare săvârșite de „manişti” în 
Banat și nordul Moldovei9, precum și 
despre începerea procesului „Suma-
nelor Negre”10. 

Putem lesne observa imaginea fa-
vorabilă a URSS în cadrul acestor 
alegeri, generozitatea sa fiind condi-
ționată de un vot favorabil listei 
Blocului Partidelor Democratice 
(BPD), formațiune paravan pentru 
comuniști. 

În Națiunea nr. 198 din 15 no-
iembrie 1946 este reprodusă o confe-
rință a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
despre „Problemele intelectualității 
românești și posibilitățile de viitor” 
în care liderul comunist declară: 
„Vom crea condiții necesare pentru 
ca toate capacitățile intelectuale să se 
desfășoare nestingherite”. O promisi-
une electorală îndeplinită prin crearea 
de „condiții” pentru intelectuali la 
Pitești, Sighet sau Canal. 

A doua zi, în fața unei adunări a 
preoților din București și Ilfov, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej promite la 
fel de „sincer”: „nu poate fi vorba de 
despărțirea Bisericii de Stat”11 în 
cazul victoriei în alegeri a BPD. 
Culmea cinismului și a minciunii este 
atinsă de ministrul de Interne, 
Teohari Georgescu, cu trei zile îna-
inte de alegeri, când acesta declară la 
o conferință de presă : „toate parti-
dele au avut deplină libertate în des-
fășurarea propagandei lor electorale. 
În nici o parte a țării întrunirile poli-
tice nu au fost interzise”12. 

Ministrul Comunicațiilor, 
Gheorghiu-Dej îl invită pe Iuliu Maniu 
la teatrul Giulești pentru a-și expune 
programul electoral în fața personalului 
din Ministerul Comunicațiilor și afirmă 
că nu a dat nici un ordin de interzi-
cere a afișării manifestelor electorale 
ale PNŢ în interiorul imobilelor ce 
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aparțin ministerului pe care îl 
conduce13. Ca un ultim avertisment 
Teohari Georgescu anunță că : „PNŢ 
a organizat gărzi pentru a provoca 
incidente serioase în ziua alege-
rilor”14. 

 În practică însă, România fusese 
abandonată URSS-ului încă de la 
Conferința de la Moscova din de-
cembrie 1945. Faptul că „jocurile 
erau făcute” nu îi absolvă de vină pe 
cei care, precum G. Călinescu, și-au 
pus prestigiul moral și intelectual în 
slujba celor ce urmăreau făurirea 
„democrației populare” în România. 

În calitatea sa de personalitate 
marcantă a culturii române, dar mai 
ales în calitate de militant politic ac-
tiv, George Călinescu se va afla într-
o delegație de jurnaliști chemați să 
cunoască în mod direct „paradisul 
sovietic”.  

 
O nouă etapă a „prieteniei ro-
mâno-sovietice” 
  
Călătoria în URSS va avea loc în 

luna noiembrie 1946, aceasta fiind 
legată direct de alegerile ce aveau loc 
în România în aceeași lună și va fi 
pregătită moral în paginile ziarului 
Națiunea, încă din octombrie 1946, 
prin articolul semnat de G. Călinescu, 
intitulat „Prietenia româno-sovie-
tică”15, unde autorul își face o severă 
auto-critică privind lipsurile sale refe-
ritor la cunoașterea culturii sovietice. 
„Orice s-ar spune, adevăratul mijloc 
de a pătrunde în inima unei culturi 
este a cunoaște limba respectivă. In-
telectualul român, în a cărui limbă 
sunt numeroase elemente slave, po-

sedă mai multă înlesnire în învățarea 
limbii ruse și se află în situația de a 
trage totdeodată un deosebit profit de 
ordin filologic. Pot spune că normal 
ar fi ca intelectualul român, prin po-
ziția geografică pe care o are, să facă 
legătura de unire între Răsărit și 
Apus”16.  

Animat de ideea dialogului dintre 
Est și Vest, ce la momentul respectiv 
era într-o criză profundă, G. 
Călinescu pleacă în ziua de 4 noiem-
brie 1946 împreună cu o delegație de 
scriitorii și ziariști la Moscova într-un 
fel de pelerinaj la „Mecca socialis-
mului”.  

 „Călătoria inițiatică” va crea o se-
rie de transformări intelectuale pro-
funde în conștiința lui G. Călinescu, 
astfel că în ziarul Națiunea din 20 
noiembrie 1946 apare o corespon-
dență despre declarațiile făcute de 
acesta „Biroului sovietic de informa-
țiuni” (structură de propagandă pen-
tru străinătate a URSS): „Mărturisesc 
sincer că până la venirea mea în 
URSS, eu nu înțelesesem unele as-
pecte ale vieții sovietice. Acum pri-
vesc totul cu alți ochi. Noi, românii 
întotdeauna am iubit poporul sovietic 
și astăzi există o strânsă legătură”17. 

De remarcat faptul că în ciuda 
„iubirii veșnice” a poporului român 
pentru cel sovietic, cu nici trei ani în 
urmă cele două popoare se aflau în-
cleștate într-un conflict militar sânge-
ros. Dar stagiul în URSS îl determină 
pe G. Călinescu să spună și alte 
enormități: „Ca istoric literar eu n-aș 
fi putut scrie istoria literaturii mele 
fără să fi studiat literatura rusă (!!!). 
Am început să învăț limba rusă. 



Fascism și fascisme 

 287 

Faptul acesta mă va ajuta să urmăresc 
orice carte nouă a scriitorilor sovie-
tici”18. Arta sovietică este descrisă în 
următorii termeni: „Ca om strâns 
legat de artă, m-a impresionat mult 
exteriorul orașelor sovietice, în spe-
cial arhitectura edificiilor noi. Maeș-
trii sculpturii sovietice folosesc, după 
părerea mea, arta Greciei clasice, 
unind-o în mod reușit cu stilul său 
propriu, creat în URSS”19.  

La întoarcerea din URSS, 
Călinescu va descrie în coloanele 
„Națiunii” impresiile sale de călăto-
rie, nu înainte de a adresa un salut 
delegației de ziariști sovietici veniți 
în România cu ocazia alegerilor din 
19 noiembrie 1946. Proaspăt întors 
din pelerinajul la „Cetatea Sfântă” a 
comunismului mondial, Călinescu se 
simte dator să destăinuiască și citito-
rilor din „revelațiile” sale: „Am pro-
fitat mult de această călătorie și unele 
lucruri care nu mi se arătau limpezi și 
pe care le înțelegeam numai irațional 
au devenit pentru mine realități per-
fect palpabile și profitabile”20. În 
mod bizar o preocupare a cetățenilor 
sovietici cu care a luat contact G. 
Călinescu este rezultatul alegerilor 
din România, ce se desfășurau fix în 
perioada vizitei sale în URSS, iar G. 
Călinescu candida cu succes pentru 
un post de deputat de Botoșani. „Cu 
o politicoasă discreție am fost între-
bați asupra alegerilor din România. 
Era firesc ca cetățenii sovietici să se 
întrebe dacă la noi va stărui un regim 
de prietenie leală față de ei. Eu am 
răspuns că victoria Blocului Partide-
lor Democratice e sigură, temeiul 
meu fiind că poporul știe să judece 

cuminte. Faptele mi-au dat dreptate și 
e o plăcere pentru noi să întâmpinăm 
delegația sovietică nu numai cu 
semne de prietenie generală, dar și 
din partea unui parlament care ci-
mentează legăturile de amiciție dintre 
Uniunea Sovietică și România”21. 

Desigur, urmează și momentul 
penitenței, recunoașterea faptului că 
„noi în definitiv am păcătuit față de 
URSS”22. Articolul se încheie printr-
un omagiu adus ospitalității sovietice: 
„excesele de atenții diplomatice nu se 
pot explica decât prin firea ospitalieră 
a poporului sovietic, printr-o stimă de 
om, indiferent de dimensiunea popo-
rului căruia îi aparține”23. 

Pe aceeași pagină cu articolul lui 
G. Călinescu este publicată și o scri-
soare trimisă ARLUS-ului de către 
Bujor Almăşan, student care descrie 
„cum trăiesc și învață studenții ro-
mâni în URSS”. Tânărul ne infor-
mează că acolo primește „rechizite 
gratuite de la creion până la cel mai 
complicat tratat”. Se poate observa că 
„sentimentul fericirii de a învăța în 
URSS”, cum va spune mai târziu un 
alt învățăcel român devenit celebru, 
începuse deja să-și facă loc în inima 
unor studenți români. 

Înainte de a ne descrie peripețiile 
sale în URSS, G. Călinescu găsește 
timp pentru a aduce un omagiu lui dr. 
Petru Groza, primul ministru al 
României, proaspăt „câștigător” cu 
aproape 70% a alegerilor fraudate din 
1946. Personajul este omagiat sincer 
de Călinescu, dar într-un mod ce va 
stârni reacții de amuzament în ziarele 
opoziției politice. „Primului-ministru 
îi place a se declara dac. Nu greșește. 
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Capul angulos, umerii lați, pieptul 
umflat, toate par scoase de pe 
Columna Traian. E un Decebal im-
berb. Până la un punct are înfățișarea 
unui țăran ardelean voinic și chiabur, 
cu torsul susținut într-un chimir lat, 
invizibil. Dar observi apoi că dl. 
Groza e un domn. Degetele sale se 
strecoară cu multă îndemânare prin-
tre furculițele de gală, aparatul proto-
colar îi este familiar”24. Marele merit 
al lui Petru Groza este, în opinia lui 
G. Călinescu, o formă avansată de 
„revoluționarism”, tipic pentru o 
anumită parte a boierimii române. „Îi 
place să insiste că a fost înainte om 
cu stare, bancher, moșier etc. și că a 
evoluat încet către înțelegerea popo-
rului. A repetat deci gestul vechii 
noastre boierii, care a făcut ea însăși 
revoluția spre a o scuti de zguduiri”25.  

 
Civilizația sovietică în plină 
„desfășurare creatoare” 
 
Descrierea propriu-zisă a călăto-

riei în URSS va apare în ziarul 
Națiunea într-un număr de 15 foile-
toane începând cu data de 29 noiem-
brie 1946, publicate ulterior în volu-
mul Kiev, Moscova, Leningrad26 
editat cu mici modificări27 ale textu-
lui din ziar în anul 1949.  

Într-un articol ce constituie o pre-
față la aceste foiletoane, intitulat 
„Călătoria în URSS”, G. Călinescu 
mărturisește: „Am călătorit prin 
Uniunea Sovietică (Kiev, Moscova, 
Leningrad) prea puțin timp spre a fi 
în stare să dau judecăți decisive, dar 
suficient spre a pipăi aerul (sublini-
ere G.C.). Ba chiar pot să zic că pen-

tru a surprinde specificul unei civili-
zații o vedere în goană e mai profita-
bilă. O ședere lungă obișnuiește 
ochiul și lipsește de acuitatea primei 
percepții”28. 

Tot în această prefață la descrierea 
călătoriei sale, G. Călinescu sublini-
ază legătura organică a regimului 
comunist cu cel de dinainte de 1917, 
bineînțeles numai pe planul civiliza-
ției și al culturii. E lesne de presupus 
că un om de inteligența lui G. 
Călinescu nu a sesizat și continuitatea 
pe planul politicii externe și a repre-
siunii interne între imperiul țarilor și 
cel al lui Stalin: „Tot mai stăruie la 
noi obișnuința de a privi fenomenul 
sovietic ca izolat de momentele care 
îl preced, ca scos din geografie și 
timp, deși nimeni nu s-a gândit vreo-
dată să distingă două Franțe; aceea 
dinainte și aceea de după Revoluție. 
Știrea că poporul sovietic cultivă 
trecutul apare ca un paradox, dar 
când intri în Uniunea Sovietică îți dai 
seama cât de organic înaintează noul 
regim în continuarea celui vechi, sub 
raportul civilizației și culturii”29. 

G. Călinescu setează tonul întregii 
călătorii în URSS, aruncând în deri-
zoriu orice îndoială asupra celor re-
latate, tratându-le drept „naivități”, 
iar „Omul serios care a fost în URSS 
răspunde acestei naivități cu un hohot 
de râs”30. Bineînțeles urmează și o 
săgeată critică în direcția scepticilor 
care nu credeau în „civilizația sovie-
tică”: „Cetățeanul nostru, hrănit încă 
și acum cu teorii puerile, se îndoiește 
încă și azi de posibilitatea (sublinie-
rile aparțin autorului) unei forme de 
civilizații în URSS, admițând un 
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echilibru artificial contra naturii. De 
curând un ziar de opoziție vorbea de 
generalizarea mizeriei. Oricare ar fi 
concepțiile noastre, motivate de fac-
tori istorici și geografici, e o datorie a 
lua cunoștință de o civilizație nu nu-
mai posibilă, dar după toate semnele 
în plină desfășurare creatoare. Pro-
gresistul nostru însuși poate trage 
profit, studiind un proces organic, 
perfect dialectic și constructiv, de o 
dimensiune ce uimește gândirea 
noastră din păcate prea leneșă”31.  

Primele trei foiletoane sunt desti-
nate de a-l familiariza pe cititor cu 
spațiul geografic rus, copleșitor în 
imensitatea lui, precum și cu psiholo-
gia poporului rus. Este descris și 
Kremlinul, punându-se accent pe 
inestimabilele opere de artă aflate sub 
acoperișul acestuia, un alt argument 
în sprijinul legăturii culturale între 
vechiul și noul regim. 

Un întreg foileton este dedicat 
metroului moscovit, punct obligato-
riu de vizitat pentru orice străin aflat 
la Moscova, alături de Kremlin și de 
un colhoz model. Lui G. Călinescu 
metroul sovietic îi reamintește de 
termele romane:  
 

„Ca și romanii care făceau monu-
mente populare: colisee, teatre, cir-
curi, terme, satisfăcând sentimentul 
estetic al mulțimilor, Uniunea 
Sovietică întreprinde mari lucrări de 
uz public de natură a stimula mândria 
colectivă. Stilul termelor romane este 
de altminteri direct copiat în cutare 
stație, iar un hall reface bolta 
Pantheonului lui Agrippa; în general 
clasicismul metroului continuă spiri-
tul Kremlinului”32.  

Fin psiholog, călătorul român ob-
servă cum: „publicul moscovit folo-
sește metroul nu numai din necesi-
tate, ci și dintr-un sentiment de satis-
facție morală internă din admirație și 
aș zice chiar din cucernicie”33. 

Metroul este prezentat ca un tem-
plu al unei zeități grecești cu tot cu 
preoți slujitori, „Locțiitoarea directo-
rului general, o femeie zdravănă, în 
uniformă neagră de aspect militar, e 
supusă de colegii mei unui interoga-
tor strâns, la care ea răspunde înduio-
șată. Îmi pare mai mult o preoteasă 
de templu, explicând minunile zeului, 
decât o tehniciană, ex-mecanică, pre-
cum zice”34. 

E posibil ca sentimentul de mân-
drie întrevăzut de G. Călinescu să fi 
fost real întrucât metroul din 
Moscova era unul din punctele forte 
ale propagandei sovietice, atât pe 
plan intern, cât și extern. Despre inte-
riorul stațiilor de metrou scrie: „O 
adevărată gloată de statui (sic!) spri-
jină, puțin îndoite, tavanul luminoasei 
subterane. De departe, din cauza teh-
nicii sumare și viguroase, bronzurile 
par a reprezenta imagini de barbari 
antici. În realitate sunt figuri repre-
zentative ale categoriilor societății 
sovietice, muncitori, sportivi, femei. 
Metoda aceasta, contemplând lucru-
rile de aproape, de a copia toate ele-
mentele aspectului civil, bocanci, 
ciorapi, costum de baie nu e poate 
cea mai nimerită din punct de vedere 
al economiei artistice. Niște nuduri 
oneste, alegorizând sumar ar fi fost 
poate mai sugestive. Dar desigur că 
concepția generală educativă a voit să 
ofere privirilor toate mijloacele de 
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identificare, să nareze fără posibili-
tatea de confuzie”35. 

Pentru estetul Călinescu, pasionat 
de arta Renașterii italiene, întâlnirea 
cu creațiile sculpturale realist-socia-
liste a fost probabil destul de șocantă, 
dar, după cum se poate observa, șo-
cul cultural este disimulat cu mare 
măiestrie. 

Într-un alt foileton, G. Călinescu 
trece de la descrierea unei icoane 
„bizantinizate” de la Kremlin la elo-
gierea presupusei libertăți religioase 
existente în URSS: „Cunoșteam îna-
inte un popor rus extrem de smerit și 
pravoslavnic. Am zărit și acum o 
babă, în poarta unei biserici făcând o 
cruce majusculă de la ombilic și de la 
umăr la umăr, totul rar și punctat, cu 
brațele întârziate prin aer. Guvernul 
sovietic dă o libertate deplină tuturor 
cultelor și am semnalat biserici des-
chise, iluminate și cu sacramentalele 
babe în ușă. Mi s-a spus că cei mai 
mulți tineri căsătoriți se supun după 
formalitățile civile și unei cununii 
religioase. Am văzut din goana tre-
nului cimitire proaspete de soldați cu 
cruci, am văzut, în fine, preoți pe 
stradă. Guvernul nu stânjenește cre-
dințele, se poartă însă obiectiv, fără a 
accepta demonstrațiile clericale în 
viața pozitivă a statului”36. 

G. Călinescu amintește ca pe un 
fapt firesc de bisericile cu valoare 
deosebită din punct de vedere artistic 
care au fost transformate în muzee, 
fără a pomeni însă de cele ce au de-
venit magazii, săli de sport ş.a. 
Această transformare este pusă pe 
seama „cultului arheologic”, al atrac-
ției pentru obiectele vechi specifică 

rușilor. Acestui „spirit anticăresc” și 
nu penuriei generale de bunuri de 
consum atât de caracteristică regimu-
rilor comuniste îi atribuie G. 
Călinescu și lipsa de mobilă modernă 
din magazine, deși mărturisește iro-
nic impresia „N-am văzut prin maga-
zine mobile și am impresia că deo-
camdată producția nu insista asupra 
acestui capitol. Nu însă lipsa mobi-
lelor noi poate explica prezența unde 
nu te aștepți a celor vechi. Dimpo-
trivă, socotesc că e vorba de un spirit 
anticăresc. Pe săli de spital, la un cerc 
militar, la hotele îți ies în cale, pe 
lângă mobilele mai recente, mobile 
centenare, scrinuri, console, vi-
trine”37.  

Foiletonul se încheie prin evoca-
rea unei scene de un comic involun-
tar: „Într-o sală cu daruri pentru ma-
reșalul Stalin, călăuza pune în miș-
care un tren în miniatural. Copii, fe-
mei, se strâng precipitat în jurul jucă-
riei”38. Bieții ruși, cuceriseră jumătate 
din Europa și încă mai erau fascinați 
de un trenuleț electric de jucărie.  

Voit sau nu, G. Călinescu ironi-
zează și problema obsesiei pentru 
ceasuri a armatei sovietice, bine-cu-
noscută și românilor după 23 august 
1944. „În Ermitaj este o colecție vo-
luminoasă de ceasuri rotunde ca niște 
mandarine brodate, în frunte cu cea-
sul lui Petru cel Mare. Poate că tim-
pul rusesc avea nevoie să fie măsurat 
cu mai multe orologii deodată, poate 
că obiectele slujeau ca simple giuva-
ieruri, e posibil totuși ca măruntul lor 
tic-tac să fi inspirat și o anume admi-
rație. Ni se spune că unii ofițeri pur-
tau la brâu câte cinci”39. 
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După ce a făcut elogiul libertății 
religioase sovietice, urmează un foi-
leton dedicat societății comuniste. G. 
Călinescu amintește despre mobili-
tatea socială în comunism, dar ac-
centuează necesitatea studiului sau a 
talentului pentru a parveni în ierarhia 
socială și dă asigurări că „Uniunea 
Sovietică a izbutit a da tuturor for-
melor de muncă respectabilitatea și o 
justă recompensă, lucru pe care soci-
etatea occidentală l-a obținut teoretic 
după o evoluție lungă, n-a încercat să 
modifice eternul uman. Lucrătoarea 
poate deveni baletistă, dacă are talent 
și școală (se remarcă un mare zel de 
instrucție din partea muncitorilor), un 
lucrător poate de asemenea ajunge 
inginer dacă studiază, un erou poate 
ajunge general, dându-și totuși exa-
menele, însă nimeni nu se gândește 
să încredințeze mecanicului, pentru 
că e mecanic, o catedră de filozofie, 
nici măturătoarei ca atare conducerea 
unei clinici. De unde diferențierea 
fiziognomică”40. De asemenea, de-
scriind aspectul bulevardelor mosco-
vite îl atacă pe scriitorul francez 
André Gide pentru a fi lansat mitul 
uniformității vestimentare a cetățe-
nilor sovietici.  

În a doua parte a editorialului, G. 
Călinescu descrie un colhoz sovietic, 
etapă obligatorie a pelerinajului ori-
cărui străin venit să cunoască realită-
țile țării: „Am fost la un colhoz de 
lângă Moscova. Cancelaria colhozu-
lui, instalată la etajul unei vechi case 
de lemn cu aspect de percepție, do-
vedea că proprietarii în colectiv pu-
neau producția pe planul întâi și lăsau 
pentru mai târziu superfluitățile ară-

toase. Într-adevăr, grajdul era vrednic 
de laudă și porcii cu siluete de hiene 
obeze, din altul, se bucurau de o mare 
proprietate. Instituția aceasta nu are 
nimic neinteligibil pentru noi. Câțiva 
inși se asociază a exploata în comun 
un teren agricol și își împart roadele 
după capacitatea de muncă a fiecă-
ruia. Revenind la colhozul nostru, ni 
s-a împărtășit că o familie care lucra 
cu patru persoane, cumulând deci zile 
de lucru, zise și norme, căpătase în 
bani 30.000 de ruble și 16 jumătate 
tone de cartofi și legume. Suma pen-
tru o persoană era onorabilă. Mirat de 
cantitatea de cartofi, nu m-am putut 
reține a nu întreba ce poate face o 
familie cu atâtea provizii. Ni s-a lă-
murit că întrucât colhozul produce 
legume dar puține cereale, colhozni-
cii sunt în situația de a-și procura cu 
bani ceea ce le lipsește, e drept, în 
condiții avantajante. Fundamental 
este că fac comerț”41. 

În concluzie, colhozul cu care 
„reacționarii” din România îi speriau 
pe țărani în campania electorală din 
1946 nu are nimic înfricoșător în sine 
și G. Călinescu sugerează că acest 
model ar putea fi aplicat și în agri-
cultura românească. „Colhozurile au 
gherete de vânzare în oraș, țăranii pot 
vinde și singuri și am întâlnit o fe-
meie cu cartofi, una cu fructe și așa 
mai departe. Nimic nou sub soare. 
Asta înseamnă că există un mic co-
merț ambulant și nici nu s-ar putea 
altfel. O țărancă vindea lângă coloa-
nele Operei plase de piață pentru 
doamne, un băiat vindea scatii, unul 
săpunuri. Se întâmplă acest lucru că 
unii n-au nevoie de cotele de produse 
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pe care le primesc pe cartelă și le 
vând pe stradă ieftin. Un copil oferea 
pastă de dinți. E de la sine înțeles că 
nu poate fi nimeni împiedicat să se 
lipsească de anumite obiecte în fa-
voarea altora. De aceea s-au înființat 
(ca și la noi), dar de către stat, prăvă-
lii în consignație unde se găsesc fel 
de fel de lucruri: bijuterii, tacâmuri, 
blănuri etc. vândute în contul poseso-
rilor contra unui comision”42. Rezul-
tatul acestei aplicații, țărani venind să 
cumpere pâinea cu sacii de la oraș, nu 
avea cum să fie întrezărit de G. 
Călinescu, care a vizitat probabil 
același colhoz de tip potemkinian de 
lângă Moscova pe care îl vizitaseră 
toți călătorii străini. 

Și dacă agricultura sovietică este 
înfloritoare, de ce nu ar fi la fel și 
comerțul sovietic, care îi apare lui G. 
Călinescu în două ipostaze: închis 
(adică achiziționarea mărfurilor pe 
bază de cartelă) și deschis. În cadrul 
comerțului deschis, călătorul desco-
peră în marile magazine din Moscova 
o varietate și o multitudine de mărfuri 
de calitate, unele sortimente, cum ar 
fi rujul, fiind aparent mai bun decât 
cel din România. Moscoviții fac do-
vadă de un adevărat „entuziasm achi-
zitiv”43, în fața fiecărui raion G. 
Călinescu constatând „o înghesuială 
de cumpărători”. Acest „entuziasm 
achizitiv” nu era în fapt decât eterna 
coadă la „ce se dă”, dimensiune per-
manentă a stilului de viață comunist 
ce avea să fie cunoscută și de români 
timp de aproape o jumătate de veac 
datorită „grijii față de popor” a alia-
ților politici din 1946 ai lui George 
Călinescu. 

Spre sfârșitul călătoriei, directorul 
Națiunii ține să-și asigure cititorii că: 
„Schimbarea mecanismului econo-
mic n-a atins forma umanității (...). 
Fiți liniștiți, în Rusia s-a schimbat 
Constituția și condițiunile de viață 
materiale; oamenii au rămas ca toți 
oamenii”44. 

Dar tot ce a văzut călătorul până 
acum nu au fost decât trepte de inițiere 
spre revelația supremă. G. Călinescu 
se îndreaptă spre Sfânta Sfintelor 
comunismului mondial, mausoleul 
unde zace mumia lui Lenin. 

În timp ce așteaptă să intre în ma-
usoleu, Lenin îi apare lui Călinescu 
ca un „om de bibliotecă ce a schim-
bat fața unei întregi lumi, făcând po-
sibil ceea ce părea imposibil. El nu e 
un simplu om de stat, ci un descope-
ritor de universuri noi”45, iar o even-
tuală comparație cu Napoleon I pare 
derizorie deoarece împăratul francez, 
după un șir întreg de bătălii, a lăsat 
lumea așa cum era, în timp ce Lenin 
a schimbat-o numai cu forța cuvân-
tului său: „Acest om genial a ținut o 
cuvântare și milioane de oameni i-au 
primit rânduiala. Astfel de cugetări 
treceau prin mintea mea pe când dă-
deam ocol sicriului de sticlă. Și mi s-
a părut atunci, printr-o asociație de 
imagini sublime, că sună tocsinul 
(clopotul – n.n.) cel de două sute de 
mii de kilograme, că tunul gigantic 
trage o salvă și că lustrul de câteva 
tone din Kremlin se învârtește asu-
pră-mi într-o explozie de lumini”46. 

Într-adevăr spectacolul extazului 
cvasi-mistic care îl transfigurează pe 
„divinul critic” în fața rămășițelor 
pământești ale lui V.I. Lenin e sub-
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lim, mai ales cunoscând faptul că G. 
Călinescu nu era predispus prin 
structura sa sufletească la accese de 
misticism. Din mărturiile celor ce l-au 
cunoscut, G. Călinescu este descris 
ca un având un caracter și com-
portament adesea histrionic, teatrul 
constituind de altfel una din pasiunile 
sale, mai ales în ultima perioadă a 
vieții. Această capacitate de simulare 
a unor sentimente credem că se între-
văd și în aceste ultime însemnări de 
călătorie. Se pare că foarte inteligen-
tul G. Călinescu înțelesese foarte bine 
ce îi cereau să scrie acei care-i facili-
taseră călătoria în URSS. 

În toate foiletoanele sale din acest 
ciclu, criticul caută să evidențieze 

„normalitatea” societății sovietice și 
punctele ei comune cu societatea de 
tip european. Personalitatea lui Stalin 
aproape că nu este amintită, deși în 
1946 „cultul personalității” era la 
apogeu, iar G. Călinescu trebuie să fi 
fost surprins, cel puțin de numărul de 
portrete ale „genialului conducător” 
aflate în spațiile publice. 

Ca și alți iluștrii călători în „patria 
muncitorilor” precum Henri 
Barbusse, Romain Rolland, Édouard 
Herriot etc., G. Călinescu vede în 
vizita sa în URSS numai ceea ce tre-
buie să vadă, instituții ca NKVD sau 
Gulag fiind inexistente în mărturiile 
sale sau ale predecesorilor săi.
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Controversial Foreign Affairs in the Middle East – U.S. 
strategy regarding the Israeli – Palestinian conflict 

 
Ghet ANIS I. S. 

 
Abstract: The Middle East was an area of interference of the two blocks, where 
the problem of the several hundred thousand Palestinian refugees published in 
1949, exacerbated after the June 1967 conflict, were added permanent 
interference with the Soviet and the US. The two powers protected their strategic 
and economic interests, the oil being the mobile of their regional alliances. The 
US was the main supporter of the state of Israel, constantly conflict with the 
surrounding Arab countries. The problem of Palestine has divided the Jews and 
the Arabs for decades, along with the struggle for the supremacy of the Arab 
states. Conflicts have become permanent, attacks on borders, mutual boycotting 
within the UN, up to direct conflicts. With the collapse of the Soviet Union and 
communism, the Soviet oil market opened to the West, which became the main 
beneficiary of this opening, diminishing the dependence of the western powers 
on Arab Petroleum. 
US interests remain approximately unchanged, the American state still expresses 
its interest in the natural resources of the region, especially oil, but also for 
weapon control. The United States has taken a double policy, as it wanted to 
maintain a bilateral relationship with Israel, but also to establish a cooperation 
relationship with Arab states control and path to oil resources in the region. 
With the outbreak of the Oil Crisis in 1973, representing the first economic crisis 
and being sufficient to show dependence on Westerners on natural Arab 
resources, the Arabs tried to use oil to isolate Israel, the increase of the price 
deeply affecting both the western power economy. Finally, the present article is 
meant to illustrate the reasons for dispute between the two populations, the US 
interventions based on their own interests and their consequences on the region 
that have been reflected in the internal policies of the states involved. 
 
Keywords: Israeli - Palestinian conflict, US, Trump, URSS, solution towards 
peace. 

 
Introduction 
 
The present work proposes the 

analysis of the Arab - Israeli conflict, 
a subject that was placed as one of 
the great crises of the half of the last 

century. From this general theme, I 
chose to focus on two considerations, 
namely the geopolitical and econo-
mic interest of the actors involved in 
the conflict and the attempts to 
cooperate and resolve the conflict, 
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both internally and through the 
intervention of international actors. I 
will conduct an analytical and 
descriptive study, in order to restore 
the true face of the conflict as clearly 
as possible, but also the interests and 
consequences of the actions of the 
Great Powers. The Middle East has 
become one of the most important 
areas for Russia’s national foreign 
policy and security. During the 
period in which the Cold War was 
carried out, the purpose of the Soviet 
Union was to diminish the American 
influence on the Middle East, using 
various methods such as economic, 
military and political assistance 
granted to hostile regimes. Once the 
substantial oil resources have been 
discovered, the US economic interest 
has amplified, and this factor has led 
to a change on the agenda of US 
foreign policy, so they intensified 
their military presence in the region. 
The Middle East was an area of 
interference between the two blocks, 
where the problem of the several 
hundred thousand Palestinian re-
fugees published in 1949, exacerba-
ted after the June 1967 conflict, were 
added permanent interference with 
the Soviet and the US. The two 
powers protected their strategic and 
economic interests, the oil being the 
mobile of their regional alliances. 
The US was the main supporter of 
the state of Israel, constantly conflict 
with the surrounding Arab countries. 
The problem of Palestine has divided 
the Jews and Arabs for decades, 
along with the struggle for the 
supremacy of the Arab states. 

A summary review of events  
 
Disputes related to geopolitical 

interests in international spectrum 
have always existed, but over time, 
they have taken different forms. If, in 
the 20th century, the major interest of 
the great powers was the territorial 
extension, currently, the struggle 
goes to the front of maintaining 
influence and control over the 
territorial divisions’ rich in natural 
resources and, especially, energy, as 
the 20th century is considered to be 
the Oil century, in such a way in 
which the 19th century was that of 
coal. The oil resources are noted by 
its importance, since the modern 
industry depends on this resource and 
its products. The interest for these 
resources has been transformed into a 
struggle for their control and will be 
increasingly configured as the main 
instrument in international relations, 
as it has been shown that, in the vast 
majority of international conflicts, 
there is a connection with oil and gas 
exploits. 

If in the nineteenth century, 
American interests referred only to 
the relationship of several groups 
with the Middle East, not involving 
political or military decisions, once 
substantial oil resources have been 
discovered, and this factor led to a 
change on the agenda of American 
foreign policy has thus intensified 
their military presence in the region. 
Thus, "one of the major objectives of 
the US government is to ensure that 
the economic interests of the United 
States will be able to be extended on 
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a planetary scale,"1 it is deduced that 
both trade and economy remain the 
national priorities of the United 
States. 

In order to observe the causes 
from which the conflict situation has 
started today, a more detailed ana-
lysis of historical events is required. 
Therefore, the conflict state that 
marked the territory of the Middle 
East begins with the dynastic and 
tribal differences that continued to 
exist over the centuries. The 
hostilities of a histo-rical and cultural 
nature, but also the conflicts for the 
supervision and possession of the 
natural resources, following the 
geographical delimitation that the 
colonial powers have imposed after 
the First World War, have intensified 
the existing tensions. Although the 
Arab countries have undertaken 
several resistance movements, they 
could not be able to remove the 
obstacles that were in the form of a 
large and unique Arab state. The 
political guidelines of some states of 
the Middle East such as Egypt, Syria 
and Iraq have been a perpetual threat 
to the other countries in the region. The 
central area of the Middle East, 
including Israel, Egypt, Syria, Jordan, 
Lebanon and Palestinian entity, 
remains a region of strategic and 
economic interest whose evolution has 
consequences for the Eurasian center. 

The mixture of the United States 
of America and the Soviet Union in 
the region was an act that the leaders 
of the Middle Eastern states looked 
questionable, however, they were 
tried to take advantage of the conflict 

of the two powers in order to 
strengthen their position. in the area. 
In this context, the diplomats of the 
two great powers were forced to 
strengthen and delimit the strategies 
they had on the area of interest. 

When the Ottoman Empire 
entered the sphere of German 
influence, the United Kingdom 
changed its politics, starting its 
destruction. It is worth mentioning 
that during the period before the First 
World War, the UK has tried to keep 
the Ottoman Empire neutral. After 
the outbreak of the war, the British 
supported the independence of the 
Arabs, thus promoted actions to 
encourage riots. Only two years after 
the beginning of the First World War, 
the UK has conquered Palestine from 
the Ottoman Empire with the help of 
Arabs. 

 The collapse of the Ottoman 
Empire culminated with the revolts in 
Arabia and Syria. An important point 
in the history of Arab conflicts is the 
Sykes - Picot Agreement in 1916, 
through which France, the United 
Kingdom and Russia have planned a 
division of the Arab world at the end 
of the World War. It was a secret 
agreement between the three powers 
and the promises made by the Arabs 
were taken into account. The 
agreement was to divide the Ottoman 
Empire as follows: "France con-
trolled the southeast area of Turkey, 
northern Iraq, Lebanon and Syria, the 
United Kingdom part of Palestine, 
the current Jordan and southern Iraq, 
the area around Haifa port with 
access to the Mediterranean"2 , and 
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the Palestine area had to be 
administered internationally. 

The Balfour declaration of 1917 
throws all the promises made by 
Arabs, this agreement that occurred 
with the revolution in Russia, led to 
the establishment of the conflict 
situation between the Arabs and the 
Zionists. The United Kingdom 
offered help to the Zionist movement 
in order to establish a Jewish national 
home on the territory of Palestine, 
but in which the non-Jewish 
population will be able to maintain 
all its rights in this territory. 

If before the First World War, the 
Arab states revolted against the 
Ottoman Empire, after the war they 
organized revolts against France and 
the United Kingdom. The British had 
changed their strategy immediately 
after the end of the war, if in 1914 
they were pro-Arabi, in 1917 they 
became pro-Sionists, and in 1921, 
antisionists. Between 1914 and 1918 
the great European powers believed 
that Jews and Arabs can be natural 
allies, at which point the enemies of 
the Zionist movement seemed to be 
the French, and not the Arabs. The 
European powers believed that they 
would be able to change the Middle 
East and the fundamental precepts of 
their political existence. Instead of 
religion, which was the foundation of 
the politics of Arab states, Russia 
proposed communism, and the UK 
dynastic loyalty. 

In the face of this new strategy, 
the countries of the area tried to 
proclaim their independence, but did 
not resist the European powers that 

controlled the Middle East after the 
First World War. France and England 
have become the de facto "heirs" of 
the Ottoman Empire. In January 
1919, Iraq’s faisal emir and Zionist 
leader Chaim Weitzman signed an 
agreement by which they accepted 
the formation of an Arab state in 
Palestine with a Jewish enclave, was 
a short -term understanding between 
Arabs and Jews. From 1919, the 
revolts against the domination of the 
great powers began, thus, in May 
1919, there were revolts in Egypt, the 
British refusing to recognize the 
independence of the Egyptian state. 
Also in 1919, at the end of the third 
war in Afghanistan, the British 
recognized its independence provided 
they did not give any help or 
intervene in any way in India. On the 
territory of Palestine, the Bedouins 
began from 1920 attacks on the 
settlements of the Zionist Jews. 

The European powers not only 
have drawn the artificial borders of 
the Middle East, but tried to change 
the mentalities and how to perceive 
society and religion. The year 1922 
brought with it the return to the 
struggle of the oppressed nations of 
the Middle East, a area divided into 
several spheres of influence. The 
system of mandates of the League of 
Nations was applied by the British 
and French as an instrument of their 
ambitions. Both the mandates and the 
preferential alliances were considered 
provisional agreements, but caused 
the increase of Arab nationalism, 
giving the mandatory states political, 
administrative and economic le-
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gislative powers. In 1920, England 
received a provisional mandate on 
Palestine, which became formal in 
1922. In 1929, the Jewish Agency for 
Palestine was created that promoted 
the emigration of the Jews. The 
reaction of the Arabs was virulent, so 
in 1920, 1921 and 1929 there were 
riots of the Arabs against the Jews in 
Jerusalem and other cities. The 
British divided Palestine into two, the 
demarcation line being the Jordan 
River: the eastern part, coping the 
emirate of Transjordan, on the throne 
being another son of Hussein, 
Abdullah, and the west was placed 
under a direct British administration, 
allowing Zionist Jews to Emigrates 
here from all over the world3. 

In 1939, the United Kingdom 
tones its position on the Arab states. 
The white book for Palestine is a 
statement that presents its policy 
towards Palestine. On the threshold 
of World War II, the number of Jews 
emigrated from central Europe to 
Palestine has increased vertiginously, 
the threat of Nazism being closer. At 
the same time, the states of the 
Middle East want independence, in-
creases Arab nationalism in Palestine 
encouraged by the successes of 
Egypt, Syria, Lebanon who had 
earned their independence. The 
Palestinians wanted concessions from 
the British and begin a guerrilla war 
due to the growth of the pro-Arab 
propaganda of Germany and Italy. 
The United Kingdom tries an 
agreement between the Arabs and the 
Jews under its mandate, but the 
Arabs in Palestine refuse any nego-

tiations with the Zionist Jews. 
According to this white book, in the 
next ten years, an independent 
Palestinian state to conclude a treaty 
with England had to be created in 
Palestine. Also, the Jews had to 
remain a minority in the future state 
and not exceed one third of the total 
population. 

In this context, within the Eu-
ropean and American Jewish po-
pulation, Zionism has increased. 
Zionism was a social current that 
revived the lives of European and 
American Jewish communities. Since 
the end of the 19th century and the 
beginning of the 20th century, 
Zionists formed a united movement 
that wanted a Jewish national home 
on the territory of Palestine, under 
the domination of the Ottoman 
Empire. Palestine was dominated by 
battles between Arab and Zionism 
nationalism, the situation had 
escaped the British under control. 
Hitler’s Jewish extermination policy 
has accelerated the desire of Zionists 
to create a Jewish state in Palestine. In 
1914, the total population of 
Palestine was around 700 000 people, 
of which about 600 000 were Arabs 
and 100 000 Jews."4 The Arabs from 
Palestine wanted a Palestinian state 
and the removal of the British and 
French from the area. 

At the end of the Second World 
War, the world had acquired peace, 
but also two super imitations: the US 
and the Soviet Union that will 
dissipate the world in two power 
poles. Both powers considered the 
colonial system as a form of 
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anachronistic domination and both 
the US and the USSR opposed the 
maintenance of this system. The 
United States of America once were 
colonies until 1776 and promoted in 
the middle of the 20th century other 
values than those of colonialism: the 
freedom of peoples or the freedom of 
international trade. The US did not 
hide its disapproval of Britain’s 
colonial policy and said London 
would not use American forces to 
perpetuate its colonial empire. The 
UK has understood that the end of 
the British Empire was waiting for 
her, but has made a strategy meant to 
maintain at least one more time the 
empire and the status of great power 
through a special alliance with the 
US5. British politicians did not want 
to accept or even patronize the 
liquidation of the British Empire, 
which is why the decolonization 
process throughout the world and in 
the Middle East was carried out 
under the pressure of the struggle of 
peoples in the countries with colonies 
status. The Soviet Union supported 
decolonization, communist ideology 
supported the right of peoples to self 
– determination, but also had 
pragmatic interests in decreasing the 
power of Western states. 

In this international context, when 
the two great powers favored the 
struggle for independence, the battle 
continued in Palestine, taken between 
Arabs and Palestinians, without the 
involvement of Great Britain, 
culminating in 1947 with the United 
Nations Palestine Plan. The Middle 
East became after the end of the war 

an area of conflict perpetuation. 
Palestine, a territory for several 
decades under British mandate, has 
evolved to an area of permanent 
conflicts. The United Kingdom since 
1917, by the Balfour statement, said 
the granting of substantial support to 
the Zionist movement aimed at 
creating the Jewish home in 
Palestine. During the British term, 
the arrival of Jews from all over the 
world was encouraged, thus 
gradually there appeared in this 
territory a non-Russian community, 
which, with the end of World War II, 
demanded the right to have Not just a 
homeland, but a state.6 The USSR 
intervened in the Middle East 
encouraging the end of British 
domination over Palestine, so the 
1947 Andrei Declaration of the UN 
has encouraged both the Jews and the 
Arabs to end the British mandate and 
the division of Palestine into two 
states, one Jew and the other 
Palestinian. The UN General 
Assembly created UNSCOP, the 
Special Committee of the United 
Nations for Palestine. 

UNSCOP adopted in 1947 a plan 
to divide Palestine, very complex, 
ratified by the UN in November 1947 
and accepted with anxiety by Jews 
and rejected by the Arabs. The plan 
proposed that 56 % of Palestine form 
a Jewish state (the population was: 
498,000 Jews and 497,000 Arabs) 
and 43 % of Palestine to appear the 
Palestinian state (725,000 Arabs and 
10,000 Jews)7. Jerusalem had to 
become an international area under 
the UN administration. UNSCOP 
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recommended this sharing, and the 
UN General Assembly adopted a 
plan on November 29, 1949, with the 
support of the US and the USSR. 
Through this plan it was practically 
the division of Palestine into two 
states: one Jew between the Special 
Commission of the United Nations 
for Palestine Jordan and the 
Mediterranean, the other Arab. 

The Arabs did not accept this 
plan. Resolution 181 divided the 
territory of Palestine into two equal 
parts, but in a complicated way, the 
purpose being to create an economic 
union with open borders8. The 
misunderstandings arising within the 
UN led to the renunciation of the 
sharing. On May 14, 1948, the 
British term of Palestine expired, so 
that Zionist leaders declared the 
independence of the state of Israel, 
David Ben Gurion proclaiming the 
state of Israel and thus becoming its 
first prime minister. Truman quickly 
recognized the new state, and Stalin 
did the same. 

The declaration of independence 
was followed by the Arab-Israeli war 
in which the armies were involved: 
Egyptians, Syrians, Transjordanians, 
Lebanon, Iraq and Saudi Arabia 
being defeated by Israel. The war of 
independence between 1948-1949 
led to the conquest of the territory 
and the organization of a national 
army. The defeat of the Arabs led to 
the birth of one of the most acute 
humanitarian problems of the second 
half of the 20th century, the problem 
of Palestinian refugees. Israel had 
conquered 78% of the western 

territory of the Jordan River, and 
Jerusalem was divided between Israel 
and Jordan. Egypt occupied the Gaza 
and Jordan strip. The official number 
of the Palestinians who fled from the 
territories conquered by the Jews 
varies between 500 000 and 800 000, 
becoming refugees in the countries in 
the area, giving rise to the "problem 
of Palestinian refugees." Two thirds 
of the approximately 758 000 – 866 
000 Jews expelled from the Arab 
states became citizens of the State of 
Israel. During the two years of war 
the properties of the Palestinians 
were ruined, and the Palestinians 
were banished from their homes9. 

The creation of the State of Israel 
was a unique political phenomenon, 
achieved by the will and struggle of 
the Jewish leaders as well as a 
population that had passed through 
Holocaust during World War II. Jews 
around the world have been en-
couraged to emigrate to Israel, and in 
a few decades the population of this 
state has grown vertiginously. One 
year after its creation, Israel was 
admitted as a member of the UN on 
May 11, 194910. The gradual removal 
of European domination, the 
appearance and recognition by the 
great powers of Israel, increasing the 
importance of the oil industry and the 
market for oil products, all They led 
to the appearance of the contem-
porary Middle East. The balance had 
to be maintained by a great power, 
given the numerous conflicts in the 
area, and this power was the USA 
that became a guarantor of stability in 
the region, a difficult mission given 
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the permanent conflicts, but also the 
beneficiary of oil and the greatest 
power in This industry. 

 
Political and economic interest 
nased on the Middle East’s 
natural resources  
 
The entire political scene of the 

Middle East was interpreted in the 
international arena through a long 
range of seemingly endless conflicts. 
With the end of the Cold War, the 
repercussions on the conflict area 
also followed, as the great powers 
were forced to diminish their spheres 
of influence in the region promoted 
by the regional powers and the point 
of interest focused on the evolution 
of the peace process. 

At the same time, the states that 
have maintained their interest are the 
U.S., Russia, Japan, North Korea, 
China, France, the United Kingdom, 
but also the European Union, this 
interest being divided into two 
directions: Arab-Israeli relations and 
the Palestinian issue. The state that is 
subjected to an analysis is the US, a 
state that, with the end of the Cold 
War and the Gulf War, redefines its 
status and position of influential 
power in the region. Although certain 
changes have occurred on the inter-
national scene, we can say that 
American interests remain appro-
ximately unchanged, the US state is 
still interested in the natural resources 
of the region, especially oil, but also 
for weapon control. The United 
States has taken a double policy, as it 
wanted to maintain a bilateral 

relationship with Israel, but also 
establish a cooperation relationship 
with the Arab states to maintain the 
Gulf Security. Specifically, he has 
taken a policy to promote security 
with both the Israeli and Arab states, 
to allow them to secure the control 
point and the path to the oil resources 
in the region. American propaganda 
promoted in the Middle East focuses 
on several criteria, such as "Precaution 
against Arab fundamentalism, 
promoting the reform and 
development of the economy"11. 

The interests of the Russian state 
in the region have been limited to the 
nuclear capability, considering that 
cooperation with the Arab countries 
is absolutely necessary. 

In 1973 the first crisis of oil takes 
place, being sufficient to show 
dependence on Westerners on natural 
Arab resources. Arabs have tried to 
use oil to isolate Israel political, the 
price increase deeply affecting both 
the western and world power eco-
nomy. The shock on the international 
scene came after the end of the 
Israeli-Arab war of 1973, when 
countries that were part of the OPEC 
(the organization of oil exporting 
countries) said in October 1973, that 
they no longer export oil to the 
countries supporting Israel. It should 
be mentioned that OPEC was formed 
in 1960, with "5 founding members: 
Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and 
Venezuela, and 1971 were joined by 6 
more states: Quartar, Indonesia, 
Libya, United Arab Emirates, Algeria 
and Nigeria"12. 
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The role of OPEC was, since its 
founding, to "limit the oil extraction 
to maintain the price on the interna-
tional oil market"13. The emergence 
of this organization is closely related 
to the change of power balance in 
terms of Oil and Economy of the 
Middle East and the transition from 
multinational oil companies to a new 
stage, namely the national oil 
production. 

The Oil War represented an eco-
nomic conflict, which was started by 
the OPEC states, in 1973, during the 
Arab-Israeli conflict of October. The 
oil shock occurred on October 17 
1973, when the Arab countries of 
OPEC said they no longer export oil 
to the countries that support Israel, 
and the oil production of these states 
has decreased, creating uncontrolled 
increases in the world market. This 
substantial increase in the price was 
due to American intervention and 
western states in support of Israel, to 
the detriment of the Arab states 
involved. OPEC members imposed 
an embargo of oil stopping all 
deliveries to the states that helped 
Israel. There were serious conse-
quences: the whole world economy 
has entered the recession, and to 
overcome the crisis, the Americans 
have imposed a price to their own oil 
production, depreciating the impact 
of the crisis. The oil embargo 
continued until March 1974, after the 
Washington Conference. Even after 
the conclusion of this international 
oil summit, the effects of price 
increase were felt until the early 
1980s, the impact of embargo being 

not only one immediately, but a 
lasting one. 

It is also worth mentioning the 
Israeli-Palestinian conflict in terms of 
a struggle on water viewed as a 
declining resource in the arid region 
of the Middle East. Water rights in 
Palestine, which influences the 
economic, social, and political role, 
represent a crucial factor in the 
Israeli-Palestinian conflict for a 
nation. The conflict on water, not be-
cause of religious differences, be-
comes one of the contested problems 
between Israeli and Palestinians. 

The undetermined lines in the 
Palestine of the Jordan River and the 
Aquifer complicate the problem of 
water rights and represent the main 
water resources of Palestine. Water 
sources are not limited to a single 
authority or state, which further 
complicates negotiations for water 
distribution. 

The Jordan River creates serious 
problems because of its geopolitical 
status. Prior to the six -day war of 
1967, the corresponding borders were 
delimited by water sources and used 
by all surrounding nations, such as 
Lebanon, Syria, Israel and Jordan. 
Each has rights to the courses and 
tributaries leading to the Jordan 
River, which crosses the four limits 
of the state14. The river flows from 2 
200 meters above sea level and 400 
meters below sea level, creating a 
natural flow of water. 

The Aquifer system is made up of 
natural and drilled springs, fountains 
that extend to both sides of the 
central territory of the Jews and 



POLIS 

 306 

Samarian Mountain in Israel, from 
the Jezreel Valley to the Beersheba 
Valley and from the foot of the 
Judean Mountains to the Jordan 
River. The aquifer is divided into 
three general areas, the Western 
Aquifer (Yarkon-Tannin), the North-
East Aquifer (Scheme / Nablus-
Gilboa) and the East Aquifer basin. 

 
US involvement in the regional 
conflict  
 
The Middle East dispute was held 

long in the form of a substantially 
extended conflict between the Israelis 
and the Arab peoples. There were 
various events that, we can say, that 
they marked on the wars map a 
progress in the evolution of the peace 
process between the two parties. One 
of the stages that led to the arbitration 
and mediation of the conflict was the 
Madrid Conference, in 1991, under 
the Soviet-American aegis, during 
which the issue of the Middle East 
was debated and which is concluded 
with a bilateral dialogue between 
Palestinians and Israeli15. An 
important mediator was Norway, 
who hosted the Oslo agreements, 
signed on September 13, 1993 and 
which stipulated the need to 
withdraw the Israeli force from 
certain parts of the Gaza strip and 
from the western part of the Jordan 
River, as well as to assert the 
Palestinian people’s rights to self -
government. A point of great interest, 
which appeared with the signing of 
the agreements, was the recognition 
by Israel of the Organization for the 

Liberation of Palestine and, in 
contrast, the EPO recognized the 
existence and legitimacy of the state 
of Israel. 

The 1993 Oslo agreements gave 
rise to the peace process, representing 
a continuous US -mediated effort to 
intermediate a peace treaty between 
Israeli and Palestinians. The purpose 
is a final state agreement, which will 
establish a Palestinian state in Gaza 
and the West Bank, in exchange for 
an acceptance of Palestinians to 
permanently end attacks on Israeli 
targets, a formula often called peace 
land.16 

It would have been believed that 
the peace process was concluded in 
January 2001, but the Palestinian 
leader, Yasser Arafat, rejected the 
peace proposal of his Israeli 
counterpart, Ehud Barak. In addition, 
the renewed discussions failed to ge-
nerate an agreement, and the aggra-
vation of violence during the second 
violence has made a new round of 
discussions seem impossible. 

Despite the 2001 failure, the 
Oslo’s General Bone for Peace 
remains the dominant American and 
international approach for conflict 
resolution. The Bush administration 
pushed its own update on Oslo, called 
the roadmap, and the Obama admi-
nistration has made the peace process 
an important priority in foreign 
policy. The Trump administration has 
not officially abandoned this formula, 
but has not yet taken any significant 
measure to advance it. 

Any successful peace initiative 
should solve the four fundamental 
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problems that have affected the peace 
process: settlements in the West -
Jordan area, Israeli Security, Palesti-
nian refugees and Jerusalem. So far 
there have been few successes and 
there are three major obstacles to any 
agreement. 

The Palestinian-Israeli crisis has 
gained new dimensions in 2002. First 
of all, against the backdrop of hard 
orientation in Israel, Intifada is 
doubled by extremely dangerous 
suicide attacks. The Ariel Sharon 
regime replied with vigor: in April 
2002, the Israeli army attacked the 
Palestinian territories, reproaching 
Yasser Arafat the inability to comply 
with the Oslo agreements, 1993 and 
control the extremist Hamas and 
Islamic Jihad movements. 

In this context, the actions of 
Israel violated UN resolution no. 
1397, promoted by the US, which 
reiterated the principles of the 
edification of the Palestinian state 
and the peaceful regulation of the 
Israeli-Palestinian conflict.17 The 
Palestinian problem was also com-
plicated by the dissensions within the 
Palestinian authority, as well as by 
the disagreements between it and the 
Palestinian diaspora or between mo-
derate Arabs and Islamic fundamen-
talists. The old age of Yasser Arafat 
and the mystery of success in power, 
maintained a space of uncertainty at 
the upper level of the Palestinian 
authority. 

At the Arab meeting in Beirut, 
from March 27-28, 2002, the peace 
plan of the heir Abdallah Abdelaziz 
of Saudi Arabia, which included the 

recognition of Israel, the withdrawal 
of the Israeli army on the borders on 
June 4, 1967, was adopted on the 
other hand and the creation of the 
Palestinian state.18 The exit from the 
crisis is a difficult objective to see 
under the conditions in which both 
the Palestinians and the Israelis are 
pushed by the escalation of the armed 
violence towards irreconcilable 
positions. The EU joined the Saudi 
Plan, which also includes the 
problem of returning to the refugees, 
but the US and Israel remained in 
expectation until June 24, when 
President George. W. Bush ruled 
again in favor of the existence of a 
Palestinian state, established by 
direct Israeli-Palestinian negotiations, 
without prior Palestinian conditions. 

A month later, on July 22, the 
Israeli army intervened in Gaza, 
killing a well -known Hamas leader, 
despite the fact that the organization 
had announced that she was willing 
to cease suicidal attacks. On August 
10, 12 Palestinian organizations 
reached an agreement on a common 
project of building an independent 
state, different from the Hamas Plan. 
A few days later, on August 18, high 
Israeli and Palestinian dignitaries 
signed a security protocol in Gaza, 
and on September 17, Quartet 20, 
made up of the US, EU, UN and the 
Russian Federation, proposes a peace 
– focused plan on recognition In 
stages, of the Palestinian independent 
state. Known as the name "Road 
Map", the plan could not be finalized 
until the follo-wing year, 2003, when 
Mahmoud Abbas was appointed 
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prime minister of the Palestinian 
authority, given that both Israel and 
the USA, considered that Yasser 
Arafat did not It can also be 
considered a dialogue partner.19 

Although sustained efforts have 
been made from the international 
community, the Israeli-Palestinian 
conflict is currently remaining a 
challenge for the future. The events 
of the last years, such as the Arab 
Spring, in 2011 or the transformation, 
following the vote in the UN General 
Assembly, of the Palestinian National 
Authority in the UN Member 
Observatory, similar to the Vatican, 
suggests that the attention of the 
actors involved will be directed to the 
conflict resolution by choosing The 
solution of two states for two 
peoples, which involves the esta-
blishment of a Palestinian state along 
with the Israeli on the territory of the 
former British mandate of Palestine. 

Keeping the same model of action 
as before, will not make a major 
change, especially in the case of the 
Arab-Israeli conflict, the application 
of previous strategies will not bring 
changes and will strengthen the EU, 
acting with the UN, and especially 
the USA, which It is, more part of the 
problem than the solution in the 
conflict region. The effort to 
empower the new generations of 
local activists and leaders, along with 
a concerted effort to ensure that the 
Israeli and Palestinian authorities 
comply with EU laws and standards, 
should be a minimum of EU 
approach. This would not only serve 
the main cause of peace, but it will 

also help the EU protect its credibility 
and weak power in Palestine, in the 
region and international system 
generally. 

The status of Jerusalem has a vital 
importance for all three monotheistic 
religions, and its exclusive claim by 
one party cannot remain without 
repercussions: "20In Israel, Jerusalem 
is officially qualified as an eternal 
and indivisible capital, while 
Palestinians hopes that Jerusalem is I 
am to become the capital of the 
Palestinian state.” The end of 2017 
agitated the spirits of the Palestinians, 
when the US President Donald Trump 
has publicly announced that he would 
move the American embassy from 
Tel Aviv to Jerusalem, recognizing 
by this action the city of Israel. 

By this decision, Trump violated 
the international consensus that 
argued that the status of Jerusalem 
should only be established in some 
Israeli-Palestinian peace negotiations 
and took a step that no other country 
or president of the USA has assumed. 
Due to the unique character of 
Jerusalem, the international com-
munity has decided that neither 
Palestinians nor Jews should exercise 
an exclusive political power over it. 

The same principle has guided the 
international policy of the United 
States for more than 70 years, the 
origins of this decision being found 
in the 1947 partition plan, which 
established the division of Palestine 
into two distinct states: one Jew and 
one Arab, Jerusalem remained neutral, 
being placed under international 
control. The US declared, for several 
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decades, the main mediator of the 
conflict between Israeli and 
Palestinians, and neutrality allowed 
him to remain a credible arbitrator to 
keep both parties at the negotiation 
table. The announcement of President 
Trump to move the US Embassy has 
been received as a threat to the peace 
process since public opinion con-
cerns neutrality as indispensable to 
solve stresses in the area. 

In the Middle East, the US was 
perceived rather as an ally of Israel 
than an arbitrator. A biased actor who 
promotes the interests of Israel, 
perpetuating the state of conflict. 
This perception is due, in part, to the 
pro-Israel internal politics promoted 
by American leaders, but also the 
imbalance of forces between Israeli 
and Palestinians, the US being 
blamed, with or without credible 
arguments, for the military and 
logistics superiority of Israel. The last 
three administrations: Clinton, Bush 
and Obama have considered it to 
provide Israel to determine Israeli 
leaders to take more steps to obtain 
peace. 

A similar initiative came from 
Bill Clinton, in 1995, when he 
decided to move the US Embassy to 
Jerusalem. The proposal to move the 
embassy came to a positive climate 
for Palestinian-Israeli bilateral 
relations, dominated by the effect of 
historical peace agreements between 
Israel and Palestinians from Oslo. 
They were seen by the head of the 
American Executive as a form of 
concretization of a peace process. 
The non-realization of the decision 

was due precisely to the deterioration 
of the situation in the area and to 
freeze the peace process, started in 
Oslo. The current political context is 
different from the clinton moment of 
1995, not meeting, at the end of last 
year, no perspective of materializing 
the peace process between Israeli and 
Palestinians. At first glance, 
President Trump’s decision is not in 
line with the geostrategic component 
of national interests and can endanger 
the safety of the United States. 

By moving the embassy to 
Jerusalem, Donald Trump has 
reached a very sensitive string for the 
evangelical community, given the 
strong symbolism that the holy city 
has. The US president has understood 
that the Evangelical Electorate will 
always support the candidate who 
helps him to fulfill his religious 
desires, regardless of his private life. 
On the other hand, even if there are 
Republicans who do not support the 
aspirations of the evangelists, 
however, they want a pro-Israel camp 
due to the influence exerted by the 
lobby of Jewish organizations. In 
other words, there is no opposition to 
his decision21. And, although it is a 
geopolitical risky movement, it has 
achieved its purpose internally. 

Apparently, Trump’s actions are 
motivated by the desire to be re -
elected for a new term as president. 
And through this movement, Trump 
has ensured the support of the 
Evangelical Lecture and donors who 
support Israel, we mention Sheldon 
Adelson, a well-known Pro-Israel 
policy, who offered $ 35 million 
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financial support for Trump’s 
campaign22. 

If we look at the decision in terms 
of the US East strategy, it falls into 
normal patterns. Trump aims to bring 
the Arab countries and Israel to the 
negotiation table, the ultimate goal 
being to form an alliance against Iran 
and religious fundamentalism so 
present in the region. Each of the 
previous administrations pursued this 
result and tried to achieve a proximity 
between the Arab and Israel, but they 
concluded that this is impossible 
without reconciliation between 
Palestinians and Israeli. Peace being 
indispensable to support the 
integration of the regional map. 

Trump, however, considers the 
process of inefficient peace and 
chooses another approach. It is 
possible, therefore, that the US 
decision will focus on an Arab-Israeli 
alliance against Iran, then on the 
impulse of the peace process. The 
strategy could even bear fruit if we 
take into account the tacit 
cooperation between Israel and the 
Gulf countries in order to minimize 
the influence of Iran in the region and 
the fact that Saudi Arabia regards 
Iran as the most urgent of its 
problems23. Whatever the opinions of 
the parties directly targeted by the 
decision of the US president, it is 
clear that his statement from 
December last year has aroused 
strong reactions. 

Because of these ambiguities, the 
politics of the United States still 
remains uncertain. It is obvious that 
the Trump administration wants the 

final borders of Jerusalem to be nego-
tiated as a result of a peace agreement, 
but it is not as clear what part of 
Jerusalem is considered the Sovereign 
Israeli territory. Until last year, the 
US believes that Israel has sovereign 
rights inside the armistice lines 
established in 1949, except for 
Western Jerusalem, considered neutral 
territory. With the statement of the 
president of recognition of Jerusalem 
as the capital of Israel, it can be 
assumed that, in the future, the US 
will consider Western Jerusalem as 
part of Israel’s law. 

Despite these things they led to 
the interpretation by the political 
leaders in the Middle East as a 
possible recognition of the sove-
reignty of Israel over the whole of 
Jerusalem. This ad has led to strong 
reactions among the Arabs. The 
Palestinian national authority and 
states in the Arab region such as 
Egypt, Jordan and Saudi Arabia have 
condemned the decision of the US 
president, claiming that such recog-
nition can affect regional stability. 
The reaction of the Palestinian part 
was not delayed, as Ahmad 
Majdalani, a member of the Executive 
Committee of the Organization for 
Palestine Liberation, announced that 
Palestinians will oppose the decision 
by peaceful protests. 

 
Conclusions 
 
The Arab-Israeli conflicts, which 

have begun for half the 20th century, 
did not find their settlement until the 
beginning of the 21st century. 
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Diplomacy was trying to lay the 
foundations for a peace between 
Israel and the Arab world, but this 
has been only partial. The Palestinian 
problem, which had been at the 
origin of the conflict, gained inter-
national support, increasing the 
global recognition of the organization 
for the liberation of Palestine. On 
December 7, 1978, the UN General 
Assembly claimed that there could be 
no right and lasting without solving 
the Palestinian problem and 
pronouncing the participation of the 
EP in the efforts and deliberations 
under the aegis of the United 
Nations. In addition, since 1979, in 
favor of the law of self-determination 
of the Palestinian people, the 
Assembly of the Western Europe was 
also pronounced, and the EPE has 
been recognized as the representative 
of the Palestinian people by a high 
number of countries, including the 
Netherlands, Japan and Austria. 
Thus, it is observed the sketch of an 
international current in favor of the 
Palestinian cause. However, the 
twentieth century ended without a 
concrete settlement of the Palestinian 
problem, continuing in the next cen-
tury that the instability appears, 
having political and diplomatic 
implications globally. 

The Arab-Israeli crisis is clas-
sified in the cycle of persistent dispu-
tes, since the problem of resolving 
the conflict continues today. The 
guilt of the outbreak of this type of 
conflict consists neither in the 
Palestinians, nor in that of the Jews, 
but in the inability of the diplomatic 

decisions that the United Kingdom 
made during his term in Palestine, 
decisions that have proven to be 
contradictory and incompatible 
compared to both communities on the 
Palestinian territory. Can it be a fair 
peace? No, as long as the heavy wars 
carried by the Arabs and Jews 
culminated largely with the victory of 
Israel, specifically it annexed more 
territories than was consecrated in the 
UN Resolution of the Palestine State 
of 1947, which determined the Arabs 
from Palestine is in an impossible 
position to be able to have any type 
of negotiation with the state of Israel. 

A sustainable peace and to thank 
both parties prove to be unattainable, 
given that at the beginning of the 
conflict, the Jewish population was 
about half compared to the 
population of Arabs in Palestine, and 
which, at present, have come to have 
many more the territories were 
initially proposed by the Anglo -
American coalition for the division of 
Palestine. Moreover, the water rights 
in Palestine occupy a substantial 
position in the Israeli-Palestinian 
conflict. Religious and cultural dif-
ferences are not the only reasons for 
conflict, as they are often perceived. 
The creation of the state of Israel in 
1948 amplified the power structure in 
Palestine, offering more power, 
influence and control over the 
region’s resources. 

As a result, a continuous struggle 
exists between Israeli and Palesti-
nians for equal rights to a nation that 
can only be achieved through 
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adequate natural sources to support 
the economic and social development 
of a nation. Moreover, the persistence 
of US to maintain its influent position 
and role in the region, but also in 
search of a hidden agenda, for 
example the help offered to Israel to 
control the Palestinians, control the 
Iraqi oil fields or generally expand 
American hegemony. 

From the economic point of the 
external powers’ interests, we refer to 
the importance of the natural 
resources of the region, if, in the 20th 
century, the major interest of the 
great powers was the territorial 
extension, currently, the struggle 
goes on the front of maintaining 
influence and control over the rich 
territorial divisions In natural and 
especially energy resources, as the 
20th century is considered to be the 
Oil century, in such a way that the 
19th century was that of coal. The oil 
resources are noted by its importance, 
since the modern industry depends on 
this resource and its products. The 
interest for these resources has been 
transformed into a struggle for their 
control and will be increasingly confi-
gured as the main tool in interna-
tional relations, as it has been shown 
that in the vast majority of interna-
tional conflicts there is a connection 
with oil and gas exploits. 

The Suez channel was listed as 
the most important navigable artery 
for world trade between East and 
West. It is considered the most 
important waterway due to the 
possibility of moving oil between 
production sources and consumption 

markets. Thus, it has a great impact 
on the economies of the states. In 
addition, it is considered as a path 
and a gateway for military convoys 
from the Mediterranean to the Red 
Sea. The Suez channel has a strategic 
significance and has led to the 
increase of conflict between the great 
powers on the influence in the 
Middle East. The advantages and 
characteristics of the location, in 
particular, make it suitable to be a 
world center for industrial economic 
areas, the distribution of trading 
transit and logistical services for 
ships and trade, everything can go 
through the Suez channel. The 
current Suez Canal is considered one 
of the most important navigation 
bands in the world, being host to a 
tenth of world trade. 

Because the Suez channel has a 
privileged geographical location, it is 
a very important element for 
maritime transport being one of the 
cheapest means of transport and 
considering that over 80% of world 
trade is operated on waterways. Ships 
that transit the channel can save time, 
distances and operating costs. An 
important feature is that this channel 
can be extended and deep when 
necessary and thus adapts to the 
evolution of the dimensions and 
weights of the ships. 

At the same time, the states that 
have maintained their interest are the 
U.S., Russia, Japan, North Korea, 
China, France, the United Kingdom, 
but also the European Union, this 
interest being divided into two 
directions: Arab-Israeli relations and 
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the Palestinian issue. The state that is 
subjected to an analysis is the US, a 
state that, with the end of the Cold 
War and the Gulf War, redefines its 
status and position of influential 
power in the region. Although certain 
changes have occurred on the 
international scene, we can say that 
American interests remain appro-
ximately unchanged, the US state is 
still interested in the natural resources 
of the region, especially oil, but also 
for weapon control. The United 
States has taken a double policy, as it 
wanted to maintain a bilateral rela-
tionship with Israel, but also establish 
a cooperation relationship with the 
Arab states to maintain the Gulf 
Security. Specifically, he has taken a 
policy to promote security with both 
the Israeli and Arab states, to allow 
them to secure the control point and 
the path to the oil resources in the 
region. 

If, in the initial phase, the Middle 
East was an area where the great 
powers practiced their powers of 
territorial expansion, mainly refer to 
the United Kingdom, wanting to 
impose its colonialist policy in the 
Middle East region, after the mid-
20th century, it will become A 
territory in which a fierce struggle 
will lead to the region’s natural 
resources, especially between the US 
and the USSR. In the struggle for 
supremacy, actors like Romania will 
join, who will participate as a 

mediator of the Arab-Israeli conflict, 
having of course, economic interests: 
Nicolae Ceausescu wanted to open 
the economic market to the states of 
the Middle East and Africa. 

In a last matter, the focus is on 
Donald Trump’s decision to move 
the embassy to Jerusalem, wishing 
that the Arab countries and Israel will 
start the round of negotiations, the 
ultimate goal being to form an 
alliance against Iran and religious 
fundamentalism. In addition to the 
fact that this action represents an 
affront against the Arab states, the 
most acidic consequences would 
manifest on the Palestinian 
population remove the possibility 
that a Palestinian state be formed, 
and Israel will be placed in front of 
two possibilities, one refers to The 
preservation of the religious identity 
of Israel, the second - to adopt 
democracy as a form of governance 
throughout the territory, in which it 
can border the rights of the 
Palestinian population, while 
exercising its absolute control over 
the Palestinian settlements, or it gives 
them full rights. To observe a 
resemblance to this event with the 
British colonization system, as the 
president imposes his own understan-
ding of the region, without taking 
into account the geopolitical realities 
of the Middle East, and the price will 
be paid by Israeli and Palestinians. 
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Sabin DRĂGULIN (coord.), Tratatul de 
la Trianon și Destinul României Mari, 
Editura Meridiane Publishing, Iași 2021, 
395 p. 
   

În spațiul academic românesc a 
fost publicat un volum de excepție 
considerat a fi un eveniment editorial 
cu semnificație aparte dat fiind nu-
mărul redus al evenimentelor (lucră-
rilor) dedicate celor o sută de ani care 
au trecut de la conferința de pace de 
la încheierea războiului în 1918. Vo-
lumul intitulat „Tratatul de la 
Trianon și destinul României Mari” 
este coordonat de Sabin Drăgulin și a 
fost publicat în 2021 la editura 
Meridiane Publishing din Iași. 
Conferința de Pace de la Paris a re-
prezentat practic crearea unui sistem 
de tratate care au permis apariția unor 

state noi și dispariția un state impor-
tante din vechea arhitectură de putere 
a lumii. 

Cartea pe care o prezentăm debu-
tează cu un „interviu” pe care coor-
donatorul l-a realizat cu profesorul 
Doru Tompea. Publicat sub titlul „Să 
nu uiți Darie”1 interviul prezintă co-
ordonatele și evoluția României în 
ultimul secol precum și arhitectura de 
putere în contextul contemporan în 
care România este membră a două 
cluburi selecte Uniunea Europeană și 
NATO. Trebuie amintit faptul că 
volumul reprezintă unul din puținele 
demersuri în anul Centenarului cu 
amănuntele și nuanțele pe care volu-
mul le comportă și le prezintă publi-
cului cititor interesat de acest eveni-
ment. Volumul coordonat de Sabin 
Drăgulin recompune într-o manieră 
intelectuală parcursul politic al nego-
cierilor de pace și explică modul în 
care România a ieșit învingătoare 
dublându-și teritoriul și populația. 
Coordonatorul semnează și introdu-
cerea volumului unde descrie semni-
ficația conceptelor de reîntregire și 
noua construcție intitulată România 
Mare. În cadrul acestei reconfigurări 
a frontierelor au intrat teritorii care 
aparținuseră altor state, teritorii care 
au generat dispute violente atât în 
cadrul negocierilor de pace cât și 
după încheierea Conferinței de pace. 
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Este cazul Ungariei cu care România 
a polemizat enorm și care a clamat 
drepturile sale „istorice” pe care le-a 
revendicat mereu după Tratatul de la 
Trianon.  

Volumul pe care îl prezentăm, 
structurat în patru părți (care reunesc 
14 studii) și prezintă modul în care s-
au desfășurat evenimentele dar și 
evoluția în timp a raporturilor dintre 
noile state. Cartea, extrem de bine 
documentată, introduce informații 
noi în circuitul științific care abor-
dează problematica conferinței de 
pace și care prezintă (în multiple di-
mensiuni) actul diplomatic desfășurat 
în iunie 1920, denumit Tratatul de la 
Trianon. Prin studiile publicate în 
volum putem observa abordări de 
ordin istoric, sociologic, filosofic, 
economic și chiar propagandistic.  

În cercetările publicate în carte 
cititorul poate afla amănunte care au 
contribuit la succesul politic și di-
plomatic al României obținut la 
Conferința de Pace. Intenția publică-
rii acestui volum a fost ca el să apară 
în contextul împlinirii unui secol de 
la semnarea Tratatului în ziua de 4 
iunie 1920. În același timp, acest 
eveniment petrecut în 1920, a declan-
șat o rivalitate româno- maghiară 
care continuă și în prezent. Există în 
mentalul colectiv al celor două po-
poare versiuni diferite ale evenimen-
telor petrecute în 1920, la Trianon. 
Acest „dosar diplomatic” este cel mai 
anevoios travaliu legat de întregul 
parcurs al negocierilor cu Ungaria și 
toate efectele pe care acest tratat le-a 
produs în relațiile dintre cele două 
state. A fost de departe cel mai 

complex „dosar diplomatic” pe care 
au trebuit să-l negocieze delegațiile 
române (care s-au succedat în cursul 
unui an). Negocierile de pace au 
debutat la începutul lunii ianuarie 
1920 când delegația maghiară, con-
dusă de contele Albert Apponyi, a 
sosit în capitala Franței. Delegația 
avea o componență impresionantă: 7 
comisari generali, 6 comisari, 38 de 
experți, 6 consilieri politici și 15 se-
cretari2. Șeful delegației maghiare 
contele Appony, în vârstă de 74 de 
ani, avea o reputație de intelectual 
recunoscut în mediile culturale occi-
dentale și vorbea fluent limbile en-
gleză, franceză și germană. Prin ur-
mare, adversarii românilor în cadrul 
conferinței erau redutabili. Repre-
zentanții maghiari au încercat să jus-
tifice drepturile istorice ale „Ungariei 
istorice” concentrându-se pe superio-
ritatea culturală a națiunii maghiare 
față de incultura vecinilor. La 16 ia-
nuarie 1920, contele Appony a ținut 
un discurs în fața delegaților în lim-
bile franceză și engleză susținând 
faptul că Ungaria a fost statul tratat 
cel mai dur datorită condițiilor poli-
tice și cedărilor teritoriale impuse. 
Negocierile destinate încheierii tra-
tatului cu Ungaria s-au desfășurat la 
Paris și Londra, capitala britanică 
fiind favorabilă cererilor politice și 
revendicărilor teritoriale românești. 
După negocierile dificile derulate pe 
durata a mai multe luni se consumă 
actul încheierii tratatului la Trianon 
în data de 4 iunie 1920 când delegația 
română a semnat actul cu Ungaria 
alături de alte 18 state. Din partea 
României tratatul a fost semnat de 
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către diplomatul Nicolae Titulescu și 
de medicul Ioan Cantacuzino. Tre-
buie menționat faptul că presa fran-
ceză a prezentat amplu ceremonia 
semnării acestui tratat dar și condiți-
ile de securitate care au fost luate în 
contextul evenimentului. 

Deciziile de la Paris sunt prezen-
tate în manieră diferită în cadrul celor 
două culturi politice începând cu de-
scrierea evenimentului în manualele 
de istorie și până la distorsionarea 
unor adevăruri care au stat la baza 
deciziilor de la Paris. 

Prima parte a lucrării intitulată 
Rolul oamenilor politici în realizarea 
și recunoașterea Marii Uniri reu-
nește studii semnate de istoricul 
Alexandru Oșca, diplomatul Dumitru 
Preda, istoricul Ștefania Dinu și soci-
ologul Mihai Milca. 

În faţa noului stat unitar modern, 
s-a deschis o dată cu momentul poli-
tic de la 1 decembrie 1918, un lung 
proces de modernizare pe care elitele 
politice interne şi l-au asumat treptat 
şi pe care l-au aplicat societății româ-
nești. Momentul cu totul excepțional 
din 1918 odată realizat, noul stat tre-
buia consolidat prin măsuri care să-i 
asigure caracterul naţional şi unitar 
pe care îl proclamase prin deciziile 
politice de la Paris. Practic întreg re-
gimul politic al statului român a fost 
modificat și extins prin includerea de 
noi teritorii, care la rândul lor impu-
neau măsuri și decizii urgente. Se 
avea în vedere soluţionarea proble-
melor legate de aspectele sociale, 
legale, politice şi instituţionale ale 
României Mari. 

Negocierile au durat pe toată du-
rata anului 1919 și au încercat să 
pună bazele unui nou sistem de pu-
tere pentru întregul secol XX. O au-
toare3 canadiană definea într-o lu-
crare de excepție4 importanța eveni-
mentelor care se desfășurau în capi-
tala Franței dar și magnitudinea la 
nivel global a deciziilor luate la Paris 
între 1919 și 1920. În dorința de a 
putea înțelege importanța deciziilor 
de atunci redăm un scurt text care 
descrie atmosfera epocii: 
 

„ În 1919 Parisul era capitala lumii. 
Conferința de Pace era cea mai 
importantă chestiune la ordinea zilei 
iar delegații – cei mai puternici oa-
meni de pe mapamond. Se întâlneau 
în fiecare zi. Discutau, dezbăteau, se 
ciorovăiau și cădeau iar la înțelegere. 
Încheiau acorduri. Redactau tratate. 
Creau noi state și noi organizații. 
Cinau și mergeau la teatru unii în 
compania celorlalți.  
Timp de șase luni, din ianuarie până 
în iunie, Parisul a fost deopotrivă gu-
vern, curte de apel și parlament mon-
dial, nucleul temerilor și speranțelor 
întregii lumi. Oficial, Conferința de 
Pace a durat încă și mai mult, până în 
1920, însă primele șase luni au fost 
cele mai importante, căci atunci s-au 
luat deciziile cheie și s-a pus în 
mișcare un lanț de evenimente cru-
ciale. Lumea nu mai văzuse ceva 
asemănător și nici nu avea să mai 
vadă vreodată”5.   

   
În contextul evocat mai sus s-au 

petrecut evenimentele care au influ-
ențat destinul politico-instituțional al 
României pe durata evoluției seco-
lului XX, cu efecte vizibile și astăzi. 
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Sacrificiile făcute de români între 
1916 - 1918 precum și implicarea 
armatei în desfășurarea operațiunilor 
de instaurare a păcii în 1919 au de-
terminat acceptarea noilor realități de 
Puterile Aliate și Asociate care au 
construit sistemul de tratate de la 
Paris-Versailles. Succesiunea eveni-
mentelor a surprins lumea politică 
românească care a trebuit să repre-
zinte statul român în cadrul negocie-
rilor de la Paris acolo unde puterile 
lumii stabileau noul statut al 
României în contextul trasării noilor 
granițe. 

Construcția politică rezultată în 
iunie 1920, va deveni „una din pie-
sele de frunte ale sistemului de la 
Versailles6” conform consemnărilor 
lui Georges Castellan. Participarea 
României la războiul mondial de 
partea Antantei a plasat-o în cadrul 
statelor care se aflau în tabăra învin-
gătoare ceea ce i-a dat dreptul să re-
vendice teritorii în care locuiau im-
portante comunități românești7. În 
această calitate, de stat participant la 
conflagrație, Regatul României a fost 
invitat să negocieze în cadrul lucră-
rilor Conferinţei de Pace de la Paris 
începută în primăvara anului 1919. În 
urma acestui demers diplomatic, 
România devine un stat de mărime 
medie în Europa cu o întindere de 
aproape trei sute de mii de km2 (mai 
precis 295 049 km²) și cu o populație 
care ajunsese la 15 milioane de locu-
itori de la 7 milioane cât număra la 
începutul secolului XX8. Toate aceste 
aspect au fost expuse Consiliului In-
teraliat și reprezentanților Puterilor 
Aliate și Asociate de oamenii politici 

care au reprezentat România în ca-
drul tratativelor de pace. Um impor-
tant rol l-a avut Regina Maria care a 
mers special la Paris convinsă fiind 
de Regele Ferdinand și ambasadorul 
Franței în România contele de Saint - 
Aulaire.  

Regina s-a întâlnit cu personalită-
țile care aveau influență enormă asu-
pra deciziilor politice Georges 
Clemenceau, David Lloyd George și 
Woodrow Wilson, președintele 
Statelor Unite ale Americii, mareșa-
lul Ferdinand Foch. Starea de spirit 
care domnea în cadrul negocierilor de 
pace a fost consemnată într-o pagină 
de jurnal a reginei: „Între atâția poli-
ticieni și diplomați care aveau ceva 
de spus, era foarte greu să te faci au-
zit. Era nevoie de un ambasador de 
excepție care să pledeze în favoarea 
unei țări ce nu se bucura de popula-
ritate”9.   

Partea a II-a intitulată Masoneria, 
actorul nevăzut de la masa 
tratativelor reunește studii semnate 
de istoricii Florian Bichir și Attila 
Varga. Cei doi autori au prezentat 
rolul important pe care îl avea maso-
neria în deciziile luate. 

Perioada de negociere a tratatului 
a fost foarte dificilă și au existat în-
cercări ale politicienilor români de a 
iniția contacte la nivelul delegațiilor 
statelor care aveau putere de negoci-
ere. Alexandru Vaida Voevod ac-
ceptă să intre în masonerie după ce 
devine prim- ministru al guvernului 
(în urma demisiei lui Arthur 
Văitoianu) pentru a ajuta România în 
cadrul negocierilor de pace. Imaginea 
lui Al. Vaida Voevod era bună în 
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cercurile diplomatice europene și era 
cunoscut ca o persoană extrem de 
echilibrată, cu un tact diplomatic de-
osebit, ceea ce a ajutat mult la nego-
cierile din cadrul Conferinței de Pace 
de la Paris. Informația este dată pu-
blicității de către cercetătorul Tudor 
Sălăgean intervievat de Remus 
Florescu care publică un articol în 
ziarul Adevărul10. Însuși Vaida-
Voevod consemnează ulterior că a 
discutat cu șeful delegației române 
Ion I.C. Brătianu cu care a conceput 
o strategie pentru a obține semnarea 
tratatului în condiții avantajoase pen-
tru România. Alexandru Vaida 
Voevod se confesa în anii ’20 afir-
mând că: „Am făcut parte ca simplu 
membru din loja Ernest Renan din 
Paris timp de 5-6 luni pe vremea 
Conferinței de Pace din însărcinarea 
șefului meu de atunci președinte al 
Consiliului de Miniștri și prim 
delegat al României la acea con-
ferință, Ion I.C. Brătianu”11.  

România a trebuit să negocieze 
foarte dur condițiile tratatelor după 
îndelungi discuții cu reprezentanții 
Puterilor Aliate dar și cu negociatorii 
statelor învinse. Astfel au fost trasate 
viitoarele granițe ale României cu 
statele vecine și au fost decise condi-
țiile în care urmau să fie semnate 
tratatele ce puneau capăt războiului. 
Așa au fost negociate toate detaliile 
legate de: teritoriu, populație, infra-
structură, forțele militarizate, posesi-
unile statelor, despăgubirile de război 
și datoriile care urmau a fi plătite.  

Partea a III-a intitulată România 
Mare la început de drum reunește 
studii semnate de istoricii Ion 

Calafeteanu, Gabriel Dolinschi și 
Gheorghe Zbârnă.  

Transformările realizate pe plan 
intern, după momentul semnării 
Tratatului de la Trianon au avut ca 
prim scop refacerea socială şi eco-
nomică a noului stat rezultat din de-
ciziile și tratatele semnate de către 
România. Aceste noi realități au con-
dus către o nouă stratificare a socie-
tății românești precum şi la crearea 
unor mentalităţi diferite față de se-
colul anterior (XIX). Reconfigurările 
politico-economice și sociale impu-
neau, la rândul lor, noi drepturi şi 
libertăţi dar mai ales revendicau con-
diţii de viaţă mai bune, deoarece so-
cietatea românească s-a confruntat cu 
grave probleme în ceea ce privește 
asigurarea resurselor necesare traiului 
zilnic. Peste această situație în peri-
oada de după 1918, s-a suprapus și o 
gravă criză financiară, contextul ge-
neral de viaţă al populaţiei depreci-
indu-se considerabil. În aceste 
condiții, guvernarea și administrarea 
noului teritoriu încorporat statului 
român devenea o provocare dintre 
cele mai imperative. În noul context 
geopolitic creat s-au impus drepturile 
fundamentale revendicate de clasa 
intelectuală, dar şi de noile segmente 
sociale apărute în urma războiului. 
Aceste mase de oameni îşi doreau o 
mai activă participare la viaţa politică 
dar şi o implicare mult mai mare în 
cadrul deciziilor politice dar și în ca-
drul situaţiilor şi problemele societă-
ții din epocă. 

Tratatele de Pace, încheiate cu 
Austria, Bulgaria, Ungaria şi Turcia, 
Tratatul de la Paris, din octombrie 
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1920, precum şi tratatele privind 
protecţia minorităţilor, încheiate cu 
Polonia (28 iunie 1919), 
Cehoslovacia şi Iugoslavia (10 sep-
tembrie 1919), România (9 decem-
brie 1919) şi Grecia (10 august 
1920), vor reprezenta starea relativă a 
sistemului de protecţie a minorităţilor 
naţionale12.  

În locul unor prevederi uniforme, 
democratice şi egale pentru toate 
statele, Puterile Aliate și Asociate vor 
concepe și aplica un sistem unilateral, 
pe care vor încerca să îl implemen-
teze doar în anumite state, fie ca 
sursă de profit, fie ca pretext în vede-
rea intervenției viitoare în cadrul po-
liticilor interne. Noul sistem de pro-
tecție internaţională a drepturilor mi-
norităților nu va putea răspunde pro-
vocărilor create de noua configurație 
geopolitică. În ce mod vor fi integrate 
politic minorităţile și în ce scop se va 
face protecţia acestora13 în contextul 
creării corpului social al statului. 
Trebuie amintit faptul că în epocă 
comunicarea în cadrul societății se 
făcea aproape exclusiv prin interme-
diul ziarelor și publicațiilor tipărite. 
Din acest motiv conștientizarea și 
dezbaterea în spațiul public a eveni-
mentelor legate de sistemul de tratate 
încheiat de România la Paris-
Versailles a fost redusă de regle-
mentările privind cenzura presei și 
condițiile excepționale instituite pe 
durata războiului.  

Partea a IV-a intitulată Trianonul 
în memoria contemporanilor cu-
prinde studii semnate de Alexandru 
Ghișa, istoricul și politologul Victor 
Rizescu și istoricii Constantin Hlihor, 

Nicolae Păun, Ion Lăcătușu și Vasile 
Stancu.  

În acest proces de transformare 
socială se adăuga și preluarea unui 
segment de populație care nu aparți-
nea ideologic, cultural, identitar și 
istoric de spațiul românesc – minori-
tățile. Aceste entități intrate în 
această ecuație politico-socială auto-
mat, prin transferul de teritorii de la 
Austro-Ungaria (Banat, Transilvania 
și Bucovina) și de la Imperiul țarist 
(Basarabia)14. Prin urmare România 
anilor ‘20 are în interiorul ei social un 
procent de aproape 30% cetățeni care 
fac parte din cadrul altor comunități 
decât cele românești.  

Tema includerii civice și politice 
a grupurilor entice este utilă precum 
este necesar să studiem procesul de 
integrare al minorităţilor naţionale, 
întrucât cazul românesc are un ca-
racter special. Analiza acestei teme 
implică analiza legislaţiei elaborate și 
compararea efectelor acesteia asupra 
relaţiei stat-minorităţi. Faţă de poziţi-
ile celor doi actori, este interesant de 
observat unde se plasează societatea 
civilă cât și cea politică, în care ro-
mânii constituiau elementul majoritar 
de aproximativ 70% din populaţie15.  

În ceea ce priveşte obligaţiile 
României faţă de minorităţile naţio-
nale, acestea au fost reglementate atât 
de Tratatele de pace, încheiate cu 
Austria şi Ungaria, cât şi de Tratatele 
din 9 decembrie 1919, respectiv 20 
octombrie 1920. România ca stat 
semnatar al Convenţiei din decem-
brie 1919, se angaja: să respecte con-
ţinutul acesteia şi să se asigure că 
dispoziţiile incluse vor fi recunoscute 
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ca legi fundamentale, urmărind în 
egală măsură ca reglementările in-
terne să nu intre în contradicţie cu 
cele ale Marilor Puteri (SUA, Anglia, 
Franţa, Italia şi Japonia). În conclu-
zie, conţinutul acestui tratat, va fi 
garantul protecţiei, de către statul 
român a: vieţii, libertăţii, egalităţii, 
liberului exerciţiu al credinţei şi al 
recunoaşterii ca cetăţean român al 
oricărei persoane, domiciliate în ţară 
sau născute pe acest teritoriu şi care 
nu se va putea prevala de o altă cetă-
ţenie16. 

Cititorii acestui volum vor ob-
serva diferențele de abordare a pro-
blemelor cu care s-au confruntat eli-
tele politice românești dar și imagi-
nea României în ansamblul repre-
zentărilor diplomatice. În altă ordine 

de idei, cartea introduce informații 
noi în circuitul științific, are un lim-
baj accesibil publicului larg și se nu-
mără printre puținele apariții editori-
ale care să reprezinte Centenarul 
Marii Uniri. Considerăm că autorii 
care au publicat studiile în cadrul 
acestui volum au adus contribuții 
substanțiale la cunoașterea unui im-
portant episod din istoria diplomatică 
și politică a României.  

Volumul pe care l-am prezentat 
este destinat publicului larg și va 
constitui un important instrument de 
lucru dar și sursă de informație știin-
țifică pentru studenți, masteranzi, 
doctoranzi și profesori. 
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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: 

[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan 
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […] 
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listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the 
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Footnote format 
 
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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