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EDITORIAL 
 

 
A fost Gorbaciov un lider comunist „de tip nou”? 

 
[Was Gorbachev a ”new type” communist leader?] 

 
Cosmin POPA 

 
 

Abstract: The historical perception of Gorbachevism in Romania has two 
fundamental sources. The first is related to the comparison with Romanian 
“ceaușism”, and the second to the way the Soviet leader was perceived in the 
West. Both lose sight not only of Gorbachev's inconsistencies, but especially of 
his points of interference with the more conservative Soviet traditions. Viewed as 
a tactical rollback of communism and as a way to refresh the imperial contract 
between the Russians and the other nations of the Soviet Union, the Gorbachev 
period looks more like a grandiose diversion than a genuine effort to 
democratize a system built on the idea of denying liberal democracy. 
 
Keywords: Gorbachevism, communism, Soviet leader, diversion, liberal democracy. 

 
Percepția istorică a gorbacio-

vismului în România are două surse 
fundamentale. Prima este legată de 
comparația cu ceaușismul românesc, 
iar a doua de felul în care liderul 
sovietic a fost perceput în Occident. 
Ambele pierd din vedere nu doar 
inconsistențele lui Gorbaciov, dar 
mai ales punctele sale de interferență 
cu cele mai conservatoare tradiții 
sovietice. Privită ca repliere tactică a 
comunismului și ca modalitate de 
împrospătare a contractului imperial 
între ruși și celelalte națiuni ale Uniunii 
Sovietice, perioada Gorbaciov sea-
mănă mai degrabă cu o grandioasă 
diversiune decât cu un autentic efort 

de democratizare a unui sistem con-
struit pe ideea negării democrației 
liberale.  

Înainte ca reverberațiile exploziei 
de la Cernobîl să producă efecte 
politice, „chestiunea națională” este 
cea care a arătat limitele și de fapt 
obiectivele politicii de reformă ideo-
logică inițiată de Gorbaciov. Ceea ce 
a dus la apariția încercării de refor-
mare a socialismului sovietic a fost 
nu constatarea trează a crizei structu-
rale pe care o traversa de ani buni, ci 
încercarea lui Gorbaciov de a mo-
derniza cadrele ideologice ale impe-
riului sovietic, astfel încât să-i per-
mită găsirea unor soluții eficiente și 
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inovative la problemele cu care se 
confrunta. Pe Gorbaciov l-a deosebit 
radical de ceilalți lideri sovietici, care 
i-au urmat lui Stalin, a fost înțele-
gerea clară a faptului că imperiul 
sovietic se apropie rapid de un nou 
examen al istoriei și în absența unui 
război.  

Colorând șovinismul velicorus în 
roșu, bolșevicii au reușit să dea ve-
chiului imperiu o nouă formă, ajutân-
du-l nu doar să supraviețuiască 
Primului Război Mondial, dar și să-și 
răzbune spectaculos umilința după 
cel de-al Doilea. Ridicarea Uniunii 
Sovietice la rangul de superputere a 
fost un cadou grecesc pe care Stalin 
l-a făcut bolșevicilor ruși. Dacă până 
la Stalin, împărații ruși reușiseră să 
limiteze efectele modernității la do-
meniile care concurau la menținerea 
statutului de Mare Putere a Rusiei, 
limitând drastic efectele asupra 
societății, statutul de superputere a 
schimbat paradigma modernizării în 
Uniunea Sovietică. Nevoile admi-
nistrării unui imperiu european, dar 
mai ales necesitățile confruntării cu 
singura superputere autentică, SUA, 
au făcut imposibilă îngrădirea so-
cietății sovietice de efectele moderni-
zării. Stalin a înțeles clar ceva fun-
damental s-a schimbat în regulile 
jocului, după cel de-al doilea Război 
Mondial. Deși a căutat să o evite, 
știind că depășește capacitățile 
Uniunii Sovietice, în cele din urmă el 
a acceptat provocarea Războiului 
Rece, căreia i-a răspuns cu mijloacele 
și armele care-i stăteau la îndemână. 
Transformarea URSS într-un proiect 
exclusiv rusesc și de rusificare a 

popoarelor și populațiilor compo-
nente, prin oficializarea primatului 
rușilor, în primii ani de după înfrân-
gerea Germaniei naziste, a făcut parte 
din răspunsul la provocarea ameri-
cană. Bolșevicul Stalin a recunoscut 
statutul rușilor de „purtători de 
imperiu” nu pentru că încetase să mai 
fie georgian. „Alegerea” sa a fost una 
rațională, bazându-se pe precedentul 
istoric, fiind în același timp și un 
simplu calcul de aritmetică politică. 
Ulterior, prin acțiunile lor concesive 
în materie de politică națională, 
liderii sovietici care i-au succedat lui 
Stalin au căutat să multiplice punc-
tele de rezistență ale noului imperiu 
rus, fără să modifice arhitectura siste-
mului. Chiar și așa, efectele „demo-
cratizării” modernității au continuat 
să se acumuleze, fără ca liderii poli-
tici să mai poată controla într-un fel 
sau altul fenomenul. Atragerea na-
țiunilor non-slave în vâltoarea in-
dustrializării, prin intermediul unui 
intens proces de rusificare și acolo-
nizare a teritoriilor în cauză, a însem-
nat un nou impuls dat modernizării 
acestor societății, fără ca esența lor 
națională autentică să dispară. Rusi-
ficarea și industrializarea republicilor 
sovietice a creat cu siguranță cea mai 
puternică rețea de sprijin a imperiului 
în interiorul națiunilor și etniilor non-
slave, dar a generat cu siguranță și 
mediul pentru cultivarea atitudinilor 
antirusești în rândul acestora.  

Intrarea acestor națiuni în epoca 
industrială, dar mai ales în cea post-
industrială, care s-a suprapus cu cel 
de-al treilea vârf de intensitate al 
Războiului Rece de la sfârșitul anilor 
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’70 și începutul anilor ’80, s-a făcut 
într-o structură etnică și teritorială 
plină de contradicții, proiectată pentru 
a potența rolul de arbitru al Centrului 
și pe acela de coloană vertebrală a 
imperiului, jucat de coloniștii ruși din 
aceste republici. Delimitarea 
Turkestanului, a Buharei și a fostului 
Hanat de Hiva pe criterii naționale, 
începută în 1924 și terminată parțial 
de abia în 19361, ținea fără îndoială 
cont de aproximativele granițe etnice 
din Asia Centrală și de necesitatea 
unor concesii culturale făcute acestor 
popoare, dar a avut permanent în 
vedere interesele imperiului sovietic. 
Chiar și așa, alături de baltici, ucraine-
ni, belaruși și românii din Basarabia, 
uzbecii, kazahii, kirghizii, tadjicii și 
karakalpacii, împreună cu „purtătorii 
de imperiu”, în pofida sovietizării 
prin rusificare și-au continuat moder-
nizarea, construind involuntar meca-
nismul care avea să arunce în aer 
imperiul.  

Gorbaciov a înțeles după doar un 
an petrecut în fruntea partidului că 
imperiul se îndreaptă rapid către o 
criză periculoasă, în condițiile în care 
nu mai avea capacitatea să susțină 
confruntarea tehnologică și militară 
cu Occidentul. Deși devastator prin 
efectele sale economice, Războiul 
Rece menținuse coeziunea politică și 
etnică a imperiului, scutindu-i pe li-
derii sovietici de necesitatea introdu-
cerii unor inovații politice pericu-
loase. Atâta timp cât imensele defi-
cite au putut fi finanțate prin exportul 
de resurse naturale și armament, 
problema reformelor nu s-a pus, iar 
în 1983 URSS a atins chiar paritatea 

nucleară cu SUA. Avea să fie cânte-
cul de lebădă al economiei sovietice. 
Reformele economice întreprinse în 
Ungaria după 1956, dar mai ales cele 
din China, l-au încurajat pe noul lider 
sovietic să creadă că imperiul mai 
poate fi salvat încă o dată2. Era însă 
târziu și nici măcar nu este sigur 
faptul că sovieticii înțeleseseră cu 
adevărat cât de mari fuseseră costu-
rile sociale și concesiile economice 
făcute de chinezi pentru a avea acces 
la tehnologia occidentală. 

Înainte ca explozia de la Cernobîl 
să îl forțeze pe Gorbaciov să aleagă 
transparența („glastnost’”) ca modali-
tatea de reducerii a presiunilor acu-
mulate în sistem, tensiunile naționale 
începuseră deja să se facă simțite 
într-o manieră fără precedent până 
atunci. Într-o referire aproape premo-
nitorie, în raportul ținut la cel de-al 
XXVII-lea Congres al PCUS din 
februarie 1986, Gorbaciov atrăgea 
atenția asupra „contradicțiilor na-
ționale”. „Realizările noastre, spunea 
el, nu trebuie să creeze impresia ab-
senței dificultăților în procesele na-
ționale. Contradicțiile sunt specifice 
fiecărui stadiu de dezvoltare, iar în 
această sferă sunt inevitabile. Princi-
palul este să sesizăm noile aspecte și 
contururi și să căutăm să dăm 
răspunsuri oportune și potrivite la 
problemele pe care le ridică viața”3. 

La numai câteva săptămâni de la 
discursul care nu ieșea din canoanele 
comunicării politice sovietice post-
staliniste la nivel înalt, la începutul 
lunii aprilie, în orașul Iakutsk au 
început demonstrațiile studenților 
iakuți din Universitatea de Stat din 
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Iakutia. Pentru prima oară în timpul 
lui Gorbaciov, în Iakutsk s-a vorbit 
public despre colonizarea și rusifi-
carea forțată a iakuților. Pretextul l-a 
constituit o serie de agresiuni împo-
triva studenților iakuți ale unei bande 
de adolescenți ruși, care acționa în 
vecinătatea Universității. După cereri 
repetate, lăsate fără răspuns, ale 
studenților ca Miliția să ia măsuri, 
revoltați, studenții iakuți au pornit în 
marș spre clădirea comitetului de 
partid local. Fiind opriți și trimiși 
înapoi în universitate de către mili-
țienii și activiștii locali, aceștia s-au 
strâns în sala de festivități a 
Universității, unde liderii ad-hoc au 
ținut discursuri despre „distrugerea” 
iakuților de către „cuceritorii ruși”. 
Rezultatul final a fost o rezoluție a 
CC al PCUS, adoptată în 5 mai, în 
care organizația de partid din Iakuția 
a fost învinuită de „slăbirea activității 
de educație internaționalistă a tinere-
tului”, cerându-i-se să ia măsuri 
pentru „întărirea prieteniei frățești 
între popoare...”4. 

Gorbaciov a venit la putere ca un 
susținător convins al imperiului so-
vietic, convingeri pe care le-a păstrat 
până spre sfârșitul carierei sale poli-
tice, atunci când a fost convins să con-
tabilizeze efectele realității. În con-
vingerile sale fundamentale, Gorbaciov 
nu a fost diferit de Brejnev, Andropov 
sau Cernenko, dar a încercat să dea 
forță nouă acestora vorbind despre 
ele într-un mod diferit. Cultivat și 
modern, dar nu într-atât încât să 
înțeleagă că într-o logocrație, așa 
cum a fost comunismul, discursul 
oficial generează normă și atitudine, 

Gorbaciov a ignorat pericolul contra-
dicției dintre discurs și realitatea 
sistemului. Reacția autorităților 
sovietice, în fruntea cărora era un 
Gorbaciov necontestat, la dramaticele 
evenimente din Alma-Ata din decem-
brie 1986, au arătat că înainte de a fi 
o expresie discursivă a crizei comu-
nismului, perestroika a debutat ca o 
pură operațiune de dezinformare. 

Detonatorul evenimentelor din 
Kazahstan l-a constituit plecarea de 
la conducerea CC al Partidului 
Comunist al Kazahstanului, ca ur-
mare a pensionării, a lui Dinmuhamed 
Kunaev. Unul dintre puținii lideri 
kazahi ai partidului, Kunaev a fost 
înlocuit cu Ghenadi Kolbin, prim-
secretarul de partid al Regiunii 
Ulianovsk din Rusia, activist care nu 
doar că era rus get-beget, dar nu 
avusese până atunci nicio legătură cu 
această republică. Kunaev, de numele 
căruia s-a legat nu doar modernizarea 
Capitalei Kazahstanului, dar și diver-
sificarea economică a republicii, s-a 
bucurat de o autoritate imensă în țară 
în perioada „stagnării” brejneviste, 
fiind și singurul membru din Biroul 
Politic al CC al PCUS, care provenea 
dintr-o republică a Asiei Centrale5. 
Numirea lui Kolbin a fost percepută 
de kazahi ca fiind un afront la adresa 
lor și o contradicție revoltătoare cu 
discursurile oficiale. Într-o țară în 
care ponderea autohtonilor ajunsese 
în 1959 la 30 la sută din totalul 
populației6, ca urmare a diverselor 
dislocări și procese de colonizare, iar 
limba rusă era dominantă, în defa-
voarea celei autohtone, discursurile 
lui Gorbaciov despre egalitatea între 
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popoarele sovietice nu puteau să nu 
trezească speranțe.  

Imediat după închiderea Plenarei 
CC al PCK, în 16 decembrie 1986, în 
Piața Brejnev din Alma-Ata s-au 
strâns grupuri de kazahi care comen-
tau nemulțumiți noua numire. Veni-
rea în piață a studenților de la univer-
sitatea locală, a doua zi, a dinamizat 
protestul, care s-a desfășurat sub 
devizele „Perestroika a început, dar 
democrația unde este?” și „Fiecărui 
popor, liderul său!”, demonstranții 
cerând numirea unui kazah sau măcar 
a unui rus născut în Kazahstan. Încer-
carea milițienilor și a „voluntarilor” 
de a dispersa manifestația a dus la 
apariția ciocnirilor între aceștia și 
demonstranți, în timpul cărora unul 
dintre auxiliarii miliției locale a fost 
ucis de mulțime. Pe 18 decembrie, în 
Alma-Ata au fost aduse trupe de 
menținere a ordinii din alte regiuni 
ale țării, iar dispersarea violentă a 
manifestanților reveniți în piață s-a 
soldat cu un număr neprecizat de 
morți, care variază între 10 și 150. 
Cert este că un număr considerabil de 
reținuți, atât bărbați, cât și femei, au 
fost uciși după reținere, iar familiilor 
le-au fost înmânate certificate de 
deces în care era indicat suicidul 
drept cauză a morții7. Numărul celor 
reținuți oficial a fost de 8500, iar 900 
de participanți la proces au primit 
diverse condamnări administrative, 
iar alte câteva sute de studenți au fost 
excluși din universități. Unul dintre 
demonstranți, Kairat Rîskulbekov, a 
primit pedeapsa cu moartea, care i-a 
fost comutată în închisoare pe viață. 
Ulterior, la 21 mai 1988, s-a anunțat 

că acesta s-a sinucis în închisoarea 
din Semipalatinsk, dar câțiva ani mai 
târziu unul dintre colegii de cameră a 
recunoscut că l-a ucis la ordinul 
administrației închisorii8. Ulterior, 
Kairat Rîskulbekov a fost reabilitat și 
declarat erou național, iar la 16 
decembrie 1991, în semn de omagiu 
adus debutului demonstrațiilor, 
Kazahstanul și-a declarat indepen-
dența. În perioada 1986-1989, până la 
numirea lui Nursultan Nazarbaiev în 
fruntea PCK, într-un cu totul alt 
context, evenimentele din Alma-Ata 
au fost tratate de liderii sovietici ca 
un atentat la pacea națională din 
URSS. Înăbușirea demonstrațiilor a 
fost urmată nu doar de represiune, 
dar și de o virulentă campanie pu-
blică de condamnare și de intimidare 
a studenților kazahi, care erau numiți 
în presa oficială „huligani” și „ele-
mente descompuse”, fiind învinuiți 
că au căzut sub influența unor „ten-
dințe naționaliste”9. Comunicatul 
TASS din 19 decembrie 1986, dat 
imediat după sfârșitul fazei active a 
represiunii, era aproape similar cu 
acelea ale presei oficiale din 
România din zilele Revoluției de la 
Timișoara. „Ieri-seară și astăzi, în 
Alma-Ata, un grup de studenți, 
instigat de elemente naționaliste, a 
ieșit în stradă pentru a protesta 
împotriva hotărârilor recentei Plenare 
a CC al PCK. Situația a fost folosită 
de elemente huliganice, parazitare și 
alte elemente anti-sociale, care s-au 
dedat la violențe împotriva forțelor 
de menținere a ordinii, vandalizând 
magazine și spărgând geamurile 
autoturismelor din zonă... Adunările 
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care au avut loc în uzine, fabrici, 
facultăți și alte colective de oameni ai 
muncii, dar și în activele de partid din 
organizațiile orășenești și raionale, 
aprobând hotărârile Plenarei CC al 
PCK, au condamnat acțiunile nemoti-
vate ale grupului de studenți, cerând 
luarea unor măsuri hotărâte împotriva 
huliganilor și reinstaurarea ordinii 
depline în oraș”10. 

Reacțiile politice de la Centru, dar 
și din Kazahstan care au urmat 
„Revoltei din Decembrie”, au arătat 
un Gorbaciov hotărât să uzeze de tot 
arsenalul „clasic” al liderilor sovietici 
pentru a-și păstra imperiul. Ghenadi 
Kolbin a rămas la conducerea PCK 
până în 1989, iar CC al PCK a adop-
tat o serie de rezoluții menite să „în-
tărească educația internaționalistă, în 
special în rândul elevilor și al stu-
denților” din Kazahstan11.  

Diferit era contextul de tip nou pe 
care și-l crease Gorbaciov pentru a 
aplica politici „tradiționale”. La sfâr-
șitul anului 1986, atunci când s-au 
petrecut evenimentele, discursurile 
lui Gorbaciov despre „accelerare”, 
„transparență” și „reformă” căpăta-
seră notorietate internațională și 
popularitate internă, fapt care a făcut 
ca represiunea din Kazahstan să fie 
lipsită de repercusiuni în planul per-
cepției sale publice. Deschiderea dis-
cuțiilor despre dezarmare, în toamna 
anului 1986 la Reikiavik, când so-
vieticii încercau să se convingă până 
și pe sine că sunt nu atât secătuiți, cât 
responsabili și generoși12, au com-
pletat portretul unui Gorbaciov dacă 
nu de-a dreptul revoluționar, cel puțin 
reformator. La câteva zile de la 

dramaticele evenimente, la Plenara 
CC al PCUS din ianuarie 1987, după 
ce dispusese arestarea sutelor de 
kazahi și tolerase uciderea unui număr 
considerabil de arestați, Gorbaciov se 
simțea îndeajuns de stăpân pe situație 
spre a da sfaturi teoretice legate de 
rezolvarea problemelor naționale. 
„Suntem obligați să vedem tabloul 
real și perspectivele de dezvoltare ale 
relațiilor între naționalități, spunea 
Gorbaciov de la tribuna Plenarei. 
Astăzi, atunci când democrația și 
autoguvernarea se extind, când are 
loc trezirea conștiinței naționale a 
tuturor naționalităților și etniilor, 
când se adâncesc procesele interna-
ționalizării, rezolvarea oportună și 
justă a problemelor în domeniu, pe 
baza interesului unanim al înfloriri 
fiecărei naționalități și etnii, capătă o 
importanță deosebită...Evenimentele 
din Alma-Ata, ca de altfel tot ceea ce 
le-a precedat, trebuie serios analizate 
și trebuie să fie evaluate de pe poziții 
principiale. Trebuie să analizăm atent 
toate lucrurile... Nu trebuie să scăpăm 
din vedere delicatețea aspectelor na-
ționale, tradițiile naționale și particu-
laritățile diverselor moduri de viață și 
rolul lor în psihologia și comporta-
mentul oamenilor. Toate trebuie luate 
în considerare la modul cel mai 
serios. Gândirea noastră teoretică are 
o mare datorie față de practica rela-
țiilor interetnice. Se știe că în locul 
cercetărilor obiective a fenomenelor 
reale, al analizei proceselor social-
economice și spirituale autentice – 
extrem de complicate și contradictorii 
în esența lor – unii dintre specialiștii 
noștri în științe sociale au preferat 
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mult timp să scrie tratate de lozinci, 
care mai degrabă seamănă cu o 
colecție de toasturi, decât cu o cer-
cetare științifică. Trebuie să ne recu-
noaștem greșelile pe care le-am făcut 
în materie de relații interetnice, căci 
despre urmările lor nu s-a vorbit, iar 
asta a dus la situații neplăcute, cu 
care trebuie să ne confruntă acum”13. 

Un astfel de discurs, repetat în 
linii mari la 11 februarie, în cadrul 
unei întâlniri a lui Gorbaciov cu 
reprezentanții mediilor din URSS14, 
în condițiile în care amănuntele le-
gate de represiunea din Kazahstan 
erau încă secrete, a consolidat ima-
ginea acestuia de reformator. În reali-
tate, noul lider sovietic nu era decât 
un activist de partid care descoperise 
puterea discursurilor seducătoare, în 
spatele cărora disimula vechile 
planuri bolșevice. 

Judecată din perioada faptelor, cu 
excepția campaniei de modernizare a 
industriei sovietice de mașini-unelte, 
care nu a făcut decât să adâncească 
deficitul de valută al țării, și a teribil 
de prost inspiratei campanii de descu-
rajare a consumului de alcool, care a 
generat efecte economice și sociale 
dezastruoase, în spatele discursurilor 
despre „reformă” ale lui Gorbaciov 
nu a stat nimic. Discuția despre de-
zarmare, pe care sovieticii au inițiat-o 
din rațiuni economice, s-a transfor-
mat rapid într-o campanie interna-
țională de cosmetizare a imaginii 
URSS. De o naivitate aproape îndu-
ioșătoare, Gorbaciov credea că poate 
ascunde adevăratele rațiuni ale 
acesteia, păstrând intactă imaginea de 
super-putere a țării sale. Atunci când 

la 30 octombrie 1986 a discutat în 
Biroul Politic despre mandatul 
delegației sovietice pentru întâlnirea 
de la Geneva, cu privire la Tratatul de 
limitate a armamentului strategic 
ofensiv (START I) – care avea să fie 
semnat cu câteva luni înainte de 
dispariția URSS, la 31 iulie 1991 – 
Gorbaciov nu părea total conștient de 
gravitatea situației în care se afla țara 
sa. „Nu trebuie să ne agităm, spunea 
el. Timpul lucrează pentru noi. Nu 
trebuie deocamdată să arătăm că 
suntem interesați în dezarmare din 
cauza problemelor economice, ca să 
nu spună «oricum rușii o să accepte». 
Să păstrați duritatea din declarațiile 
mele de până acum!”15. Cum singur 
recunoștea, scăderea prețului interna-
țional la petrol, doar în 1985, gene-
rase un deficit de 13 miliarde de ruble 
bugetului sovietic, ceea ce însemna un 
deficit valutar de cca. 5-6 miliarde de 
dolari. Rezultatul a fost o scădere a 
importurilor cu mai mult de 50 la sută, 
ceea ce a creat imediat premisele nu 
doar ale unei crize economice, dar și 
pe acelea ale unei catastrofale scăderi 
a nivelului de trai16. 

Chiar și aliaților săi, URSS a în-
cercat să prezinte incapacitatea sa de 
a mai face față obligațiilor de super-
putere drept reformă. Nu este de 
mirare că la întâlnirea cu liderii țări-
lor socialiste din cadrul CAER din 
noiembrie 1986, tribulațiile lui 
Gorbaciov despre „egalitate” și „efi-
ciență” nu au fost luate în serios de 
bătrânii lideri ai partidelor comuniste. 
Deși îi plăcea să-l ridiculizeze pe 
Ceaușescu, fără a-i opune însă un 
argument serios, Gorbaciov a admis 
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în subtext că acesta surprinsese 
adevărata esență a „perestroikăi”. „Se 
poate vorbi despre perestroika în plan 
tactic, dar obiectivul nostru strategic 
trebuie să fie comunismul”, i-ar fi 
spus Ceaușescu lui Gorbaciov17. So-
vieticii nu mai credeau de mult timp 
în comunism, dar erau hotărâți să-și 
păstreze imperiul, plătind însă mult 
mai puțin pentru acest privilegiu. 
Bazându-se pe perspectiva unei 
înțelegeri cu americanii, care i-ar fi 
eliberat de povara cheltuielilor mili-
tare, dar i-ar fi lăsat neatinsă sfera de 
influență, ceea ce părea mai degrabă 
o iluzie decât un plan, sovieticii nu 
mai vedeau necesitatea politică a 
efortului economic de a-și menține 
vasalii aproape. Ironiile grosiere ale 
lui Gorbaciov la adresa dictatorului 
român nu făceau decât să ascundă 
prost frustrarea liderului sovietic de a 
se vedea pus în situația de a prelua 
pasaje întregi din discursurile demo-
netizate ale lui Ceaușescu despre 
„egalitate în drepturi” și „avantaj 
reciproc”, pentru a-și prezenta fali-
mentul drept modernizare a „lagă-
rului socialist”. Evaluate din această 
perspectivă, reacția reținută a unor 
lideri de altfel docili, precum Erich 
Honecker sau Gustav Husak, la 
„perestroika”, fără a mai discuta 
despre ostilitatea nedisimulată a lui 
Ceaușescu, par mai degrabă reacțiile 
întemeiate ale unor realiști. Honecker, 
Husak sau Ceaușescu știau că 
Gorbaciov încerca să ascundă prin 

discursuri frumoase marile probleme 
ale Uniunii Sovietice, dar mai mult, 
își dădeau seama că astfel de idei nu 
vor face decât să adauge problemelor 
economice pe acelea politice. În 
condițiile în care nu mai avea ce 
oferi, pretenția lui Gorbaciov de a 
exporta „perestroika” în celelalte țări 
comuniste, în realitate o invitație la 
înlăturarea vechilor lideri, trebuie să 
fi sunat straniu în urechile geronto-
craților din România, Germania de 
est sau Cehoslovacia. Nici în materie 
de soluții la criza economică a so-
cialismului, Gorbaciov nu părea un 
model demn de a fi imitat. Singura 
deosebire dintre criza economică în 
care se afla România și cea în care 
începuse să se zbată URSS era că 
despre cea sovietică se putea vorbi 
public, însă manifestările erau 
similare. Era tocmai scenariul pe care 
Ceaușescu încerca din răsputeri să-l 
evite, refuzând orice discuție despre 
„reformă” și „transparență”. 

Ceaușescu încerca să reprime din 
fașă orice discuție critică la adresa 
politicii sale economice, înăsprind 
presiunile ideologice, iar Gorbaciov, 
din contra, a căutat să reducă efectele 
crizei economice amplificând discu-
țiile publice despre acesta, într-o 
atmosferă ideologică relaxată. Nici 
unul dintre ei nu trata cauzele crizei 
ci doar efectele și ambii au apelat din 
plin la violență, atunci când s-au 
simțit amenințați de evenimente.
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Abstract: In a problematization of the external reactions of the USSR and the 
“party and state apparatus” during the period of Mikhail S. Gorbachev, we 
believe that the actions to contituite the new strategic thinking that ordered the 
political movement in the international environment must be included, with 
analytical priority for Soviet power. After the disappearance of two leaders from 
the Stalinist era, as a formative political vision, Andropov and Cernenko, the 
time had come to change the referential strategic concept for the Soviet Union 
on the lineage of détente. Thus, Gorbachev approached the relations with the 
USA through the prism of an improved political communication on the themes of 
disarmament, without excluding the competition for power through the arms 
race, the issues generated by the problem of German reunification, the 
discussion of the status of the Eastern European countries traditionally 
integrated into the communist bloc, the approach economic and ideological 
assistance for the Third World. 
 
Keywords: Gorbaciov, perestroika, strategic concept, new thinking, the 
communist bloc. 
 
Într-o problematizare a reacțiilor 

externe ale URSS și ,,aparatului de 
partid și de stat” din timpul perioadei 
Mihail S. Gorbaciov, considerăm că 
trebuie incluse, cu prioritate analitică, 
acțiunile de constituire a noii gândiri 
strategice care ordona mișcarea poli-
tică în mediul internațional pentru 

puterea sovietică. După dispariția a 
doi lideri veniți din era stalinistă, ca 
viziune politică formativă, ne referim 
la hardlinerii Iuri Andropov – fost 
șef al KGB, a cărui conducere l-a 
determinat pe președintele Ronald 
Reagan să utilizeze sintagma ,,impe-
riul răului” – și Konstantin Ustinovici 
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Cernenko, venise timpul de schim-
bare a conceptului strategic referen-
țial pentru Uniunea Sovietică pe 
filiația destinderii, dar mai mult decât 
în coexistența hrușciovistă, mergân-
du-se chiar pe o ,,relație de lucru” cu 
Washingtonul (după expresia so-
vietologului Condoleezza Rice). 
Astfel, Mihail S. Gorbaciov a abordat 
relațiile cu SUA prin prisma unei 
comunicări politice îmbunătățite pe 
temele dezarmării, fără să excludă 
competiția de putere prin arms race, 
chestiunile generate de problema 
reunificării germane, discuția statu-
tului țărilor est-europene integrate 
tradițional blocului comunist, abor-
darea asistenței economice și ideolo-
gice pentru lumea a III-a. Dar, timpul 
confruntării dintre Uniunea Sovietică 
și SUA pe palierul înarmării nucleare 
a determinat un statut al Moscovei de 
,,Voltă Superioară cu arme nucleare” 
(Voltă Superioară – Burkina Fasso) 
după expresia politologului american 
și consilier pe probleme de securitate 
națională, Zbigniew Brzezinski, 
expresia în cauză având o traducere 
social-economică prin sucombarea 
financiară a sistemului sovietic în 
fața rigorilor competiției propulsate 
de Inițiativa de Apărare Strategică 
,,Războiul Stelelor” și pierderea 
parității de putere referitoare la arme 
nucleare.  

Pe acest palier tematic putem 
insera chestiunea unui declinism so-
vietic, în asociere cu teza cunoscută a 
istoricului american Paul Kennedy1 
pentru regresul economic al SUA de 
la finele anilo ’80, pornind de la 
adaptarea cu greu a economiei cen-

tralizate, hiperplanificate a URSS la 
liberalizarea prețurilor, privatizarea 
minimală2 pe aria locației de gestiune, 
pași timizi spre o economie de piață 
care s-a transformat în ,,capitalismul 
de stat” de astăzi și modelul oligarhic 
instaurat în perioada administrației 
Elțîn din istoria recentă a Rusiei, ca 
stat succesor al fostei Uniuni 
Sovietice. Practic, în geoeconomia 
sistemului mondial al anilor ’80, 
fracturat de bipolaritatea Est-Vest și 
de contradicțiile Nord-Sud, sub man-
datul lui Mihail Gorbaciov URSS 
pierde substanța politică și deci-
zională pentru piețele externe, măr-
furile sovietice și transferul de arma-
ment rămânând ,,pe stoc”. Peste 
aceste evoluții, COMECON-CAER, 
,,Piața Comună” a țărilor comuniste 
devine disfuncțională, deoarece com-
plementaritatea agrar-rural nu func-
ționează pe relația Moscovei cu 
Europa de Est, spre exemplu, ca în 
planificarea de tipul Planului Valev 
din perioada hrușciovistă. Din per-
spectivă geostrategică și a comple-
xului de securitate al Europei de Est, 
comunitatea de securitate a blocului 
comunist, organizată sub forma 
Organizației Tratatului de la 
Varșovia/Pactul de la Varșovia, a 
înregistrat o progresivă diluare poli-
tică din cauza ,,schismei” române, 
dar și din aceea a reticenței multor 
țări din sistemul comunizat de a se 
adapta doctrinei intervenționiste 
sovietice, cu origini în cunoscuta 
doctrină Brejnev, a ,,suveranității li-
mitate”. Dintr-un unghi critic de eva-
luare, Pactul de la Varșovia era minat 
de riposta ,,sateliților” la ,,unitatea de 
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comandă” sovietică și absența 
coeziunii politice a URSS cu statele 
est-europene, fostele democrații 
populare, ceea ce determina un fapt 
strategic coroziv pentru mandatele de 
secretar general și apoi de președinte 
sovietic ale lui Mihail S. Gorbaciov.  

În fond, reacțiile statelor comu-
niste din Europa de Est se centrau pe 
perspectivele restructurării de tip 
,,perestroika”. În acest cadru, Ungaria 
și Polonia urmau o cale reformistă, 
iar România, sub regimul Ceaușescu, 
rămânea în zona unui conservatorism 
cu accente de neostalinism, funda-
mentat pe cultul personalității și 
modelul liderului unic absolutist. 
Într-un memorandum intitulat Cu 
privire la strategia raporturilor 
URSS cu țările socialiste europene3 
elaborat de Secția de Relații 
Internaționale a CC al PCUS din 
februarie 1989, se arăta echilibrul de 
interese dintre conducerea URSS și 
țările ,,prietene”, se remarca o abor-
dare diferențiată a statelor pe trei 
categorii, prin evoluția spre o 
republică socialistă parlamentară – 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia – alta 
legată de evoluția ,,în salturi”, care 
includea concesii politice acordate de 
partidul de guvernământ opoziției și 
stări de ,,microcrize” interne, iar 
ultima variantă evolutivă ar fi adâncit 
coliziunea dintre partid și „ masele 
populare” pe fondul unui conserva-
torism târziu și al limitării refor-
melor. Pe de altă parte, în rândul 
elitelor de partid conservatoare est-
europene exista sentimentul unui 
abandon strategic al URSS prin 
modelul gorbaciovian al doctrinei 

Sinatra – s-a spus, în sens jurnalistic, 
despre o doctrină Gorbaciov, cu 
refrenul „căii proprii” în materie de 
socialism („I did it my way”) – dar în 
cadrul gândirii noilor lideri de partid 
regionali, care profilau „coexistența” 
cu forme de opoziție la fostul partid-
stat se consemna pierderea ideii 
„alăturării pentru profit” (band-
wagoning for profit) cu Moscova, 
deoarece Uniunea Sovietică evolua 
spre statutul de putere de rang 
secund.  

Dar, în ansamblul unei per-
spective generale, Mihail Gorbaciov, 
prin „noua gîndire”, a încercat pro-
gresiv să depresurizeze strategic 
frontul sudic și „noul joc” de con-
fruntare reprezentat de Afganistan și 
regimul Najibulah, la care s-a alăturat 
distanțarea de regimurile de la Havana 
și Phenian, care nu promovau „pe-
restroika”, ca și retragerea etapizată 
din Angola, Mozambic, unde regimu-
rile dos Santos și Machel deveniseră 
o „piatră de moară” prin asistența 
financiară, consilierii militari și 
tehnicienii trimiși de regimul so-
vietic. Mai mult, prin prisma unei 
analize de securitate, Mihail 
Gorbaciov nu a putut renunța la un 
concept strategic sovietic tradițional 
referitor la țările socialiste care 
materializau „brâul de securitate ce 
crea o acoperire strategică a centrului 
socialismului”4, o antiteză la Linia 
Curzon de după primul război mon-
dial, o reificare militară a „cortinei de 
fier” prin bazele sovietice din Estul 
Europei comunizat, dar și reacția la 
sistemul mondial American, prin 
construcția geopolitică a statelor 
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socialiste europene, Cubei și „țărilor 
aflate sub influența Uniunii Sovietice 
începând din anii 1970: Yemenul de 
Sud, Vietnam, Mozambic, Angola, 
Laos, Kampuchia, Etiopia, Nicaragua, 
Afganistan” , evoluții integrate eva-
luării cercurilor de informații ex-
terne5 din Departamentul Securității 
Statului (DSS). La rigoare, Gorbaciov 
a încercat să prezerve ascendența 
strategică față de Europa de Est, 
văzută drept o „curte din spate” de 
militari, ca generalul Vasili 
Sokolovski, promotorul „revoluției în 
afacerile militare”, sau amiralul 
Gorșkov, artizanul geopoliticii navale 
a Kremlinului. De asemenea, tânărul 
secretar general percepea zona 
foștilor sateliți ca pe o „vitrină de 
expansiune ideologică”, dar nu 
printr-o relație de tip cominternist cu 
„partidele frățești”, deoarece „disci-
plina de partid era respectată și 
primul cuvânt revenea totdeauna 
avangardei recunoscute – super-
puterea socialistă”6. 

Pe aceste dimensiuni de istorie 
ideologică se poate aprecia că super-
puterea socialistă era reprezentată în 
plan ideologic de URSS, reperul 
centralizator pentru celelalte con-
duceri socialiste est-europene, unde 
alinierea și noua omogenitate „soft” 
de bloc era dată de asimilarea și 
aplicarea perestroika, restructurarea 
instituțional-administrativă și suple-
țea mediului de partid acordată trans-
parenței deciziilor politice. În această 
notă de cercetare critică, deși nu era 
un derjavnik atașat de proiecția brută 
a superputerii (superderjavnik) 
sovietice spre interior și în mediul 

extern, M. Gorbaciov a încercat să nu 
genereze o perioadă de stagnare sau 
„băltire” (zastoi) de brejnevism 
târziu, iar perestroika și glasnost se 
sprijineau pe un model de ortodoxie 
politică trecută prin lentila profund 
bolșevică al celebrului „cine nu este 
cu noi este împotriva noastră”. 
Această linie politică s-a tradus prin 
bătălia cu rebeli de tipul lui 
Ceaușescu, sau prin conflicte interne 
cu unii din fruntașii PCUS, ca 
ideologul Egor Ligaciov, cel care 
avizase un articol7 al profesoarei de 
chimie Nina Andreeva, de la 
Institutul Politehnic din Leningrad 
(13 martie 1988), abordare subtilă de 
conexare a „restructurării” de un 
filon conservator/neoconservator și 
pledoaria profundă pentru principiile 
staliniste, de centru conducător al 
partidului unic. Noul „spirit de la 
Helsinki”, descris de purtătorul de 
cuvânt al ministerului de Externe 
sovietic, Ghennadi Gherasimov, în 
intervenția sa din capitala finlandeză 
(29 octombrie 1989), era îndreptat 
împotriva intervenționismului de 
factură brejnevistă și construia doc-
trina Sinatra, de urmărire a propriei 
căi de evoluție statală pentru țările 
est-europene, dar preciza că poporul 
alege structurile instituționale, în 
ideea că partidele comuniste/so-
cialiste au încă influență în societate8. 

În eventualitatea unor alegeri 
libere, probabil factorii decidenți de 
la Moscova, sub conducerea lui 
Gorbaciov, așteptau victoria parti-
delor comuniste/socialiste sau de 
„front” care aducea ca proces elec-
toral-istoric cu anii 1945-1947 din 
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Europa de Est, existând scenariul 
unei liberalizări controlate și „diri-
jate” pentru acest fenomen de „Wind 
of Change”, după cântecul trupei de 
rock germane Scorpions, text muzical 
inspirat de mesajul căderii Zidului 
Berlinului și de sfârșitul himerei 
vechii „unități socialiste” evocate de 
Erich Honecker, conducătorul 
comunist est-german. Pe fond, în 
mediul politic sovietic se conturau, 
după părerea noastră, trei opțiuni de 
evoluție a URSS: prima, reprezentată 
de Gorbaciov, care urmărea succesul 
perestroikăi și flexibilizarea regi-
mului sovietic, a doua de „hard 
strategy”, dezvoltată după venirea la 
cârma ministerului apărării a 
generalului Dmtri Iazov și instalarea 
președintelui KGB, Vladimir 
Kriucikov („puciștii” din august 
1991, alături de Ghennadi Ianaev), 
modelatorii liniei dure monolitice de 
conducere a PCUS în interior și 
,,afacerilor” Estului Europei, iar a 
treia reprezentată de activiști ca Boris 
Elțîn – fost prim-secretar al comite-
tului orășenesc de partid în Moscova 
–, promotor al unei descentralizări 
teritorial-administrative și ideologice 
care să aducă nucleul statal concret al 
unei republici ruse necomuniste 
(model Kerenski, capabilă să gene-
reze influență și să exercite tutelă 
politică în ,,străinătatea apropiată”9 
descrisă de fostele republici so-
vietice. De asemenea, din unghiul de 
reacție al structurilor de informații ale 
KGB, prin președintele V. Kriucikov 
și GRU, datorită doctrinei generalului 
Ivașiutin10, de acoperire informativă a 
statelor socialiste și dezvoltare a 

rezidențelor, se urmărea păstrarea 
sistemului de informații integrate 
(SOUD – dezvoltat de KGB), dar și 
reactivarea tezei lui Vadim 
Kiripecenko, directorul Direcției 
Externe a serviciului de informații 
sovietic, de apărare a intereselor 
strategice în lumea a III- a, zona 
arabă și regiunile ,,socialismului afri-
can”. 

Dar, în cercetarea strategiei 
gorbacioviene pentru Europa de Est 
și de renovare a sistemului sovietic, 
în cadrul metodei dispozitivului 
geopolitic, putem enunța proiectul 
unei hegemonii politico-ideologice 
sovietice de catifea, cu strategia de 
sprijinire a liderilor properestroika și 
de eliminare a celor antiperestroika 
prin obiective cuantificabile și pro-
gresive, instrumentalizate prin noua 
diplomație sovietică, de „destindere”, 
condusă de un politician, Eduard 
Șevardnadze, și eliminarea diploma-
ției dure la masa negocierilor și 
comunicării promovate de Andrei A. 
Gromâko (1957-1985). Prin metoda 
comparativă, putem pune în cheie 
analitică și principială cuplurile de 
diplomați Viaceslav Molotov-Andrei 
A.Gromâko, de tip „Mister Niet” și 
Eduard Șevardnadze-Aleksandr 
Bessmertnîh, la care putem adăuga 
sincopa de substanță politică dintre 
stalinism-hrușciovism-brejnevism și 
gorbaciovism, disputa între interven-
ționism și „dezideologizarea” relați-
ilor internaționale. Schimbarea gărzii 
diplomatice „de cadre”, prin venirea 
unui om de aparatcik, ca E. 
Șevardnadze, un lider de partid 
georgian în locul veteranului A. 
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Gromâko, plasat la șefia Prezidiului 
Sovietului Suprem, arăta dorința lui 
M. Gorbaciov de a lărgi politic 
dialogul multilateral pe format Est-
Vest la CSCE, sau revigorarea 
diplomației atomice, după cum s-a 
văzut la Reykiavik, în 1986.  

În materie de drept internațional și 
al tratatelor, s-a definit o școală de 
gândire circumscrisă încheierii unor 
tratate cu statele foste comuniste, 
după decomunizarea accelerată 
(1989-1990), tendință promovată în 
cadrul aparatului diplomatic sovietic 
de un tânăr reprezentant, Iuly 
Kvitinski, fost negociator pe dosarul 
armamentului nuclear. S-a vorbit 
despre o doctrină Kvitinski, care 
punea în centrul său tratatul de bună 
vecinătate, dar care nu lăsa liberă 
opțiunea în materie de securitate, 
chestiune care a generat o reacție de 
respingere politică din partea foștilor 
sateliți est-europeni, inclusiv în cazul 
Parlamentului României, care nu a 
avizat favorabil tratatul bilateral 
(1991) prin procedura de ratificare.          
Mai mult, de la Kremlin se asista la 
sfidarea politică și instituțională a 

unei diplomații paralele, alternativă 
la reprezentarea politică a „Centrului” 
reprezentat de URSS, iar în cadrul 
acestei determinări instituționale 
duale putem ilustra prin diplomația 
rusă a RSFS Ruse, unde ministrul de 
Externe Andrei Kozârev (primul 
ministru al Federației Ruse) vizita 
Bucureștiul, în iulie 199110. 

Pe lângă aceste dimensiuni struc-
turale, pierderea monopolului PCUS 
prin „platforme interne” intrapar-
tidiste, înmulțirea uniunilor obștești, 
dublarea funcțională a organismelor 
sovietice cu organele republicane de 
factura Sovietului Suprem al RSFS 
Ruse, condus de Boris Elțîn, 
disputele pe statutul și prerogativele 
„președinției” sovietice dintre Mihail 
Gorbaciov și Anatoli Lukianov, 
eșecul formatului 9+1 de la Novo-
Ogoriovo, prin lipsa compromisului 
între președintele URSS și cei nouă 
lideri ai republicilor slave și central-
asiatice, s-au constituit în premise 
ferme de dezintegrare a URSS, cu 
implicații fundamentale în destruc-
turarea clasicului „lagăr socialist”. 

 
Note 
 
1 Paul Kennedy, Ascensiunea și 

decăderea marilor puteri, Editura 
Polirom, Iași, 2017. 

2 Vezi Aleksandr Iakovlev, USSR. 
the Decisive Years, First Glance 
Books, 1991 (o lucrare a fostului 
consilier al lui M.S. Gorbaciov a 
apărut și la Editura Humanitas, 
1991, Ce vrem să facem cu 
Uniunea Sovietică); în fapt, director 
al IMEMO – Institutul de Economie 

Mondială și Relații Internaționale, 
Aleksandr Iakovlev a configurat un 
raport, în 1984, unde critica diri-
jismul rigid de stat ca un sindrom 
de anchilozare la scara întregii 
economii a URSS. 

3 Vasile Buga, Pe muchie de cuțit. 
Relațiile româno-sovietice (1965-
1989), Institutul Național pentru 
Studiul Totalitarismului, București, 
2013, pp. 273-274, K vyioji 
sovetske politiky vuci Varsavske 
smlouvy. Dokumenty a materialy 
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1989-1990, Praga, 1999; Anatomia 
konfliktov... 

4 Ioan Chiper, Revista Clio, nr. 1-
2/2005, Institutul Revoluției Române 
din Decembrie 1989, București, pp. 
203-205; analiza extinsă a 
istoricului român se concentrează 
pe Declarația Biroului Politic al 
PCUS din 23 decembrie 1989. 

5 Constantin Buchet, România, frontul 
informațiilor și sfârșitul Războiului Rece 
(1980-1989), Craiova, Sitech, p. 23. 

6 Mihail Gorbaciov, Jizni i reformî 
(Viață și reforme), Kniga 2, 
Novosti, Moskva, pp. 311-312, 
apud Vasile Buga, Pe muchie de 
cuțit. Relațiile româno-sovietice 
(1965- 1989), p. 224  

7 Vasile Buga, Apusul unui 
imperiu.URSS în epoca Gorbaciov 
1985 – 1991, Institutul Național 
pentru Studiul Totalitarismului, 
București, 2007, p. 44. 

8 Jacques Levesque, The Enigma of 
1989. The USSR and the Liberation 
of Eastern Europe, Berkeley 
University Press, 1997, pp. 61-63; 
politologul canadian avansase teza 
statutului comunist ,,maverick” 

pentru România, care, în prima 
parte a perioadei Ceaușescu, nu se 
lăsase ,,stigmatizată” cu fierul roșu 
de Uniunea Sovietică. 

9 Constantin Buchet, „Modelul 
străinătății apropiate și politica de 
putere a Federației Ruse”, în Cristina 
Diac (coord.), Dezintegrarea URSS. 
Cauze și consecințe, Editura 
Universității București, București, 
2015, pp. 61-66; în exterior, se 
conturau opțiuni de creare a unui 
,,bloc al perestroikăi” în Europa de 
Est, prin ideile lui Ghennadi 
Gherasimov, A.N. Iakovlev, iar în 
interior se intensifica lupta între 
centru – URSS și periferie – RSFS 
Rusă/Republica Rusia,la rigoare, 
conflictul Gorbaciov-Elțîn, iar, pe 
de altă parte, dezbaterea despre 
tratatul unional conducea spre un 
club de state, o confederație de state 
independente de factura CSI, care 
va rezulta prin reuniunea de la 
Alma Ata, din decembrie 1991.  

10 Ion Calafeteanu (coord.), Istoria 
politicii externe românești, Fundația 
Europeană Nicolae Titulescu, 
București, 2003, p. 636. 
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Impactul marilor catastrofe asupra politicii  
lui Mihail S. Gorbaciov 

 
[The impact of major catastrophes on the politics  

of Mikhail S. Gorbachev] 
 

Simion GHEORGHIU 
 
 

Abstract: In the history of the Soviet Union, there were many natural and man-
made catastrophes, which authorities obviously preferred not to talk about. In an 
attempt to create the illusion of the perfect society, both for Soviet citizens and 
outsiders, the leadership hid the disasters and thei effects, and when it failed, it 
tried to drastically censor the information. These were presented in the central 
press extremely lapidally, and in the local press they were completely absent. 
Things began to change in the second half of the 1980s, after Mikhail S. 
Gorbachev came to power. The Kremlin leadership preferred not to hide the 
catastrophes anymore, censorship was weakened after 1988, and in August 1999 it 
was removed altogether. In this article we will follow the impact of two 
catastrophes on the Gorbachev political conception. It is about the man-made 
disaster an Chernobyl in April 1986, after which Gorbachev came to the 
conclusion that the policy of transparency (glasnost) must be started in force, and 
the great earthquake in Armenia in December 1988, which influenced the beliefs 
and actions of the general secretary of CC of the CPSU in the sense of a wider 
opening in the external plan. 
 
Keywords: USSR, Mikhail Gorbachev, Nikolay Ryzhkov, Chernobyl nuclear 
catastrophe, Armenia earthquake. 

 
Introducere 
 
În istoria Uniunii Sovietice au avut 

loc multe catastrofe naturale şi 
tehnogene, despre care autorităţile au 
preferat, evident, să nu vorbească. În 
încercarea de a crea iluzia societăţii 
perfecte, atât pentru cetăţenii sovietici, 
cât şi pentru cei din afară, conducerea 
a ascuns dezastrele şi efectele acesto-
ra, iar atunci când nu a reuşit, s-a 

străduit să cenzureze drastic infor-
maţiile1. Acestea erau prezentate în 
presa centrală extrem de lapidar, iar în 
cea locală lipseau cu desăvârşire. 
Lucrurile au început să se schimbe în 
a doua jumătate a anilor 1980, după 
venirea la putere a lui Mihail S. 
Gorbaciov. Conducerea de la Kremlin 
a preferat să nu mai ascundă catastro-
fele, cenzura a fost slăbită după 1988, 
iar în august 1990 înlăturată cu totul. 
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În articolul de faţă vom urmări 
impactul avut de două catastrofe 
asupra concepţiei politice gorba-
cioviste. Este vorba de dezastrul 
tehnogen de la Cernobîl din aprilie 
1986, în urma căruia Gorbaciov a 
ajuns la concluzia că trebuie dema-
rată în forţă politica de transparenţă 
(glasnost), şi marele seism din 
Armenia din decembrie 1988, care a 
influenţat convingerile şi acţiunile 
secretarului general al CC al PCUS 
în sensul unei deschideri mai largi în 
plan extern. 

 
Catastrofa de la Cernobîl şi 
„reflexul condiţionat” al elitei 
politice sovietice 
 
Evenimentul s-a produs la 26 

aprilie 1986, când reactorul blocului 
energetic patru al Centralei Atomo-
electrice de la Cernobîl a explodat2. 
Incediul consecutiv a ridicat în at-
mosferă cantităţi enorme de particule 
radioactive, iar vântul le-a împrăştiat 
din vestul Uniunii Sovietice, până în 
nord-estul Europei. 

În faţa dezastrului nuclear, auto-
rităţile sovietice locale şi centrale au 
reacţionat lent, confuz şi, potrivit 
aprecierilor lui M.S. Gorbaciov, „in-
credibil de relaxat”. În memoriile sale 
a consemnat: „Am fost uimiţi (el şi 
membrii Biroului Politic – n.n.) 
auzind din partea preşedintelui 
Academiei de Ştiinţe a URSS, A.P. 
Aleksandrov3, şi a ministrului 
Construcţiilor de Maşini de Calibru 
Mediu, E.P. Slavski4, o evaluare în 
termenii următori: «Nu e nimic grav, 
aşa ceva s-a mai întâmplat şi în 

reactoarele industriale şi totul s-a 
rezolvat. Iar ca să evităm radiaţiile, 
trebuie să bem, să mâncăm şi să 
dormim bine...»”5. La scurt timp, 
preşedintele Academiei şi ministrul 
sredmaş6-ului au fost concediaţi. 

Se poate spune că iniţial reacţia 
elitei politice sovietice a fost determi-
nată de „reflexul condiţionat” de a 
tăinui catastrofa – atât de oamenii 
„secerii şi ai ciocanului”, cât şi de cei 
ai „lumii capitaliste” – sau, măcar, de 
a minimaliza amploarea ei. 

Despre cele petrecute, cetăţenii 
sovietici au aflat abia în seara zilei de 
29 aprilie, dintr-o ştire scurtă. Mai 
multe informaţii le-au primit pe 30 
aprilie7. În zilele care au urmat, in-
formaţiile au început să apară, dar în 
condiţiile unei cenzuri severe8. Ştirile 
prezentau mai mult efortul depus de 
autorităţi pentru a lichida consecin-
ţele accidentului şi mai puţin proble-
mele responsabilităţii, ale neglijenţei 
şi ale greşelilor de proiectare. Anun-
ţul oficial a lui Mihail S. Gorbaciov, 
referitor la dezastrul nuclear de la 
Cernobîl, a venit pe 14 mai. Într-o 
cuvântare televizată, el a vorbit despre 
necesitatea lichidării consecinţelor 
avariei, fără a da detalii despre vic-
time9. Întârzierea declaraţiei oficiale, 
era pusă de secretarul general al CC 
al PCUS pe seama lipsei informa-
ţiilor despre cele întâmplate: „Încă nu 
ştiam ce se petrecuse de fapt: o 
explozie şi emisia în atmosferă a 
materialului radioactiv sau doar un 
accident, un incendiu”10.  

Reproşul adus şefului superputerii 
sovietice de preşedintele Consiliului 
de Miniştri al URSS, Nikolai Rîjkov, 
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era că Gorbaciov nu a mers personal 
la faţa locului pentru a constata 
amploarea dezastrului, deşi era un 
mare iubitor al „băilor de mulţime”11. 
Un alt reproş întemeiat a fost că nu a 
anulat manifestaţiile publice prile-
juite de 1 Mai. Pregătite şi desfăşu-
rate în aer liber, ele au expus la con-
taminare radioactivă un număr foarte 
mare de oameni. 

 
Reacţiile internaţionale la 
dezastrul nuclear 
 
În momentul depistării norului 

radioactiv, ţările afectate au reac-
ţionat cu promptitudine. În încercarea 
de a înţelege ce s-a întâmplat, pentru 
a putea lua măsurile adecvate de 
protejare a populaţiei, ele au cerut 
insistent, chiar disperat, informaţii de 
la conducerea Uniunii Sovietice. 
„Muţenia” liderului de la Kremlin 
era, însă, asurzitoare. 

Un exemplu, documentat de noi, 
îl constituie eforturile conducerii de 
la Bucureşti12. Înregistrând anorma-
litatea celor ce se petreceau, Nicolae 
Ceauşescu a cerut ca ambasadorul 
sovietic la Bucureşti, Evgheni 
Mihailovici Tiajelnikov, să fie con-
vocat imediat şi să i se atragă atenţia 
în legătură cu situaţia creată. El a fost 
avertizat că „această cerere vine din 
partea conducerii PCR şi că ea 
trebuie să fie comunicată direct, nu 
prin intermediul specialiştilor, condu-
cerii PCUS”, adică nemijlocit lui 
Gorbaciov13. Răspunsul liderului so-
vietic nu a mai venit, iar, potrivit ste-
nogramei întâlnirii lui N. Ceauşescu 
cu M.S. Gorbaciov de la Moscova la 

16 mai 1986, atunci când subiectul 
avariei de la Cernobîl a fost ridicat 
tangenţial de liderul român, dialogul 
cu gazda, care încerca să nege con-
secinţele, s-a transformat într-un 
„dialog al surzilor”14. Extrapolând, 
putem chiar presupune că felul în 
care a dialogat partea română cu cea 
sovietică despre acest subiect, nu a 
fost unul singular. De altfel, 
încercarea autorităţilor locale de a 
„ascunde” adevărul de Moscova, iar 
ea, la rândul ei, de restul lumii este 
notorie. Secretomania dobândită în 
decursul existenţei URSS era greu de 
înlăturat.  

 
După dezastru, mai mult 
glasnost 
 
„Reflexul condiţionat” al secreto-

maniei, încercat de elita conducătoare 
sovietică, avea să fie abandonat, sau 
chiar reprimat, treptat, după catastrofa 
de la Cernobîl. Mihail S. Gorbaciov, 
în primul rând, şi, pe urmele lui, alţi 
lideri politici sovietici au avut o 
revelaţie de-a dreptul mistică. 

Secretarul general al CC al PCUS 
spunea că dezastrul de la Cernobîl 
„lăsase o amprentă personală asupra 
sa” şi că „a fost un moment crucial al 
perestroikăi, care a reprezentat, de 
fapt, o verificare a glasnostului”15. 
Catastrofa, i-ar fi „deschis ochii” lui 
Gorbaciov asupra multor lucruri: 
„Asupra ceea ce se petrecea în ştiinţa 
noastră, a felului cum funcţionau 
regulile de securitate în domeniul 
producţiei de energie atomică, a 
competenţei lucrătorilor centralei 
nucleare”16. 
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Cele întâmplate la Cernobîl şi-au 
pus amprenta şi asupra şefului 
Statului Major al URSS, mareşalul 
Serghei Fiodorovici Ahromeev. După 
implicarea directă a forţele militare 
sovietice în înlăturarea consecinţelor 
avariei, el îşi amintea că „după 
Cernobîl, pericolul nuclear a încetat 
să mai fie un concept abstract. El 
devenise o realitate palpabilă”17. Aşa 
cum a observat corect istoricul 
Vladislav M. Zubok, catastrofa de la 
Cernobîl a avut o pondere mult mai 
mare în schimbările dramatice ale 
mentalităţii înalţilor oficiali sovietici, 
decât precedenţii ani de presiune ame-
ricană. Catastrofa impunea schimbări 
majore, precum renunţarea la secre-
tomanie şi reevaluarea întregii politici 
de securitate a Uniunii Sovietice în 
era nucleară. În plan intern, M. 
Gorbaciov a forţat Biroul Politic să 
introducă transparenţa, iar în plan 
extern, a schimbat abordarea nego-
cierilor cu Statele Unite, a poziţiilor 
privind controlul armelor nucleare şi a 
doctrinei militare. Gorbaciov le atră-
gea atenţia membrilor Biroului 
Politic: „Munca noastră este acum 
transparentă pentru întregul popor, 
pentru întreaga lume. Nu există 
interese care ne-ar putea forţa să 
ascundem adevărul”18. 

Liderul de la Kremlin şi-a însuşit 
„lecţia Cernobîl” şi greşelile săvârşite 
în 1986 nu au mai fost repete. Doi ani 
mai târziu, când a avut loc dezastru 
natural de această dată, reacţia lui a 
fost fundamental diferită. 

 
 

Cutremurul din Armenia şi 
reacţiile sovietice 
  
Pentru Mihail S. Gorbaciov, un alt 

„drum al Damascului” a fost seismul 
din Armenia din 7 decembrie 1988. 
Potrivit datelor prezentate oficial de 
preşedintele Consiliului de Miniştri al 
URSS, Nikolai I. Rîjkov, în şedinţa 
Biroului Politic din 27-28 decembrie, 
acelaşi an, cutremurul provocase 
pagube imense: muriseră peste 25.000 
de persoane, 15.200 fuseseră scoase 
vii de sub ruine şi, se estima că sub 
dărâmături se mai aflau între 500 şi 
700 de victime19. Alţi peste 500.000 
de cetăţeni rămăseseră fără adăpost20. 
Frigul iernii şi lipsa echipamentelor 
de salvare au sporit numărul sinistra-
ţilor. 

În momentul producerii cutremu-
rului, Mihail S. Gorbaciov se afla în 
Statele Unite, unde a ţinut un discurs 
la Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, gândit ca „o alter-
nativă la cuvântarea cu caracter con-
fruntaţional a lui Churchill, care 
marcase începutul Războiului Rece”21, 
şi ca o pledoarie pentru reducerea cur-
sei înarmărilor şi pentru trecerea de la 
confruntare la colaborare. Informat 
despre catastrofă, liderul sovietic a 
părăsit imediat SUA şi s-a îndreptat 
spre Armenia. Ajuns la faţa locului, 
Gorbaciov şi soţia sa, Raisa, au simţit 
„pe pielea lor” disperarea localni-
cilor, şi problemele cu care se con-
fruntau. În jurnalul său, Anatoli 
Sergheevici Cerneaev, fostul colabo-
rator al secretarului CC al PCUS nota 
că, după întoarcerea la Moscova, 
Gorbaciov a lipsit de la şedinţele 
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Comitetul Central mai bine de o 
săptămână, întrucât se îmbolnăvise în 
perioada şederii în Armenia22. 

Cutremurul scosese la suprafaţă 
tarele perioadei „stagnării” brejne-
viste23. Experţii în construcţii care au 
făcut o investigaţie în perioada de-
cembrie 1988 – ianuarie 1989 au 
remarcat greşelile de proiectare şi 
deficienţele grave ale multor con-
strucţii. Deşi legislaţia Uniunii referi-
toare la normele de construcţie a 
clădirilor a fost schimbată cu mult 
înainte şi lega rezistenţa clădirilor de 
riscul seismic, multe clădiri nu au 
fost pregătite pentru a rezista unui 
seism cu o magnitudine de 7 grade pe 
scara Richter. 

În perioada următoare, oficialii şi 
presa sovietică au început să vor-
bească despre motivele care au dus la 
distrugerea unui număr atât de mare 
de clădiri. M.S. Gorbaciov însuşi a 
spus la câteva săptămâni după cutre-
mur, într-un interviu acordat tele-
viziunii, că betonul din care au fost 
construite clădirile conţinea prea mult 
nisip şi prea puţin ciment, lăsând să 
se înţeleagă că betonul fusese furat23. 
Iar vicepreşedintele gosstroi24-ului, 
Leonid Alekseevici Bibin, a declarat 
că a început o investigaţie şi că au fost 
deschise mai multe dosare penale. 

 
Ajutorul internaţional 
 
Faţă de dezastrul armean, auto-

rităţile de la Moscova s-au dovedit 
complet depăşite, şi, pentru prima 
dată încheierea celui de-al Doilea 
Război Mondial, secretarul general al 
CC al PCUS s-a adresat în mod 

oficial guvernului SUA, solicitând 
ajutor umanitar. Totodată, Gorbaciov 
a declarat că este doritor să primească 
ajutor extern de pretutindeni25. 

În sprijinul victimelor cutremu-
rului din Armenia, zeci de ţări şi orga-
nizaţii internaţionale au trimis aju-
toare. Până la finele lunii decembrie 
1988, ele erau evaluate la 4-5 milioane 
de ruble bani lichizi şi 5,5 milioane de 
ruble ajutor material26. 

Uniunea Sovietică a obţinut 
asistenţă de la peste 100 de ţări. Ele 
au trimis ajutor umanitar, sub formă 
de echipe de căutare, echipamente de 
salvare şi echipament medical. Cea 
mai mare parte a asistenţei a venit din 
Europa, sub formă de echipamente de 
salvare de urgenţă, echipamente me-
dicale, personal instruit pentru a ajuta 
la salvarea victimelor. Nici America 
Latină, nici Orientul Îndepărtat nu au 
rămas insensibili faţă de catastrofa 
armeană. De asemenea, donaţii sub-
stanţiale au fost făcute şi de persoane 
private şi organizaţii neguvernamen-
tale.  

În sprijinul victimelor cutremu-
rului au venit şi numeroşi artişti din 
diferite ţări, care au susţinut concerte 
caritabile, iar banii strânşi au fost 
trimişi în zonele afectate din Armenia. 
Un ajutor substanţial a fost oferit şi de 
artistul francez cu origini armene, 
Charles Aznavour, care, a înfiinţat 
Fundaţia „Aznavour pentru Armenia”, 
pentru strângerea de fonduri. 

Până în iunie 1989, au fost trimise 
aproximativ 500 milioane de dolari, 
sub formă de ajutor umanitar, din 113 
ţări. Fondurile au mers în mare parte 
pentru construcţia de locuinţe tempo-
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rare. La întâlnirea cu preşedintele 
american George Bush de la Malta din 
4-5 decembrie 1989 Mihail Gorbaciov 
a mai solicitat un împrumut de la 
Statele Unite pentru înlăturarea con-
secinţelor cutremurului. 

 
Reflecţii şi constatări sovietice 
după cutremurul din Armenia 
 
În zilele de 27-28 decembrie 

1988, a avut loc o şedinţă „de bilanţ” 
a Biroului Politic al CC al PCUS. 
Printre numeroasele probleme discu-
tate a fost şi catastrofa armeană.  

M.S. Gorbaciov, care conducea 
şedinţa, a remarcat „singularitatea 
momentului” creat după catastrofa 
din RSS Armeană: „Schimbările care 
se produc în relaţiile noastre, faţă de 
noi şi politica noastră [...] lumea nu 
le-a mai văzut până acum. În general, 
lumea nu a mai cunoscut ceva asemă-
nător până acum”27.  

Schimbarea atitudinii interna-
ţionale faţă de URSS, M.S. Gorbaciov 
o punea pe seama deplasării atenţiei 
dinspre elitele conducătoare spre 
masele largi ale populaţiei. „Toată 
lumea înţelege că trăim în aceeaşi 
civilizaţie, chiar daca împărtăşim 
convingeri diferite şi construim 
sisteme politice diferite. Toţi suntem 
interconectaţi”. Secretarul general al 
PCUS le mai atrăgea atenţia tova-
răşilor din Politbirou că „toţi simt 
acest lucru” şi că „poporul este 
obosit”28. 

După observaţiile generale făcute 
de Gorbaciov, a luat cuvântul prim-
ministrul Nikolai I. Rîjkov. Acesta a 
făcut o paralelă între catastrofa din 

Armenia şi cea de la Cernobîl şi a 
reliefat reacţiile internaţionale dife-
rite, opuse chiar: „Noi ţinem minte 
care a fost atitudinea faţă de ţara 
noastră atunci. Niciun cuvânt de bine 
nu am primit. [...] Nicio kopeikă 
pentru cei care au avut de suferit, iar 
nouă (adică conducerii URSS – n.n.), 
nici măcar un cuvânt de compasiune 
nu ne-a fost exprimat. Ne biciuiau în 
stânga, ne biciuiau în dreapta, şi pe 
unde mai puteau”29. 

Nu putem şti dacă a omis cu 
intenţie motivul real al atitudinilor 
diferite ale comunităţii internaţionale 
faţă de cele două catastrofe, dar îi 
asigura pe participanţii la şedinţă că 
nu „ascunderea informaţiilor a fost 
cauza principală”, ci, mai degrabă, că 
în timpul exploziei de la Cernobîl „au 
existat prea multe nebuloase”30.  

Încercarea de a atrage atenţia 
şefului său, M.S. Gorbaciov, prin 
sublinierea importanţei perestroikăi 
care schimbase chipul Uniunii 
Sovietice, este evidentă şi răzbate şi 
din alte formulări ale intervenţiei 
sale. După câteva fraze laudative la 
adresa transformărilor din URSS, 
Rîjkov a îndemnat la o privire 
„realistă” a lucrurilor. El a amintit 
faptul că s-a întâlnit la Erevan cu mai 
mulţi reprezentanţi străini, de la 
secretarul general al ONU până la 
maica Tereza, şi că toţi revărsau 
valuri de „sensibilităţi morale”.  

Nikolai I. Rîjkov i-a transmis lui 
Gorbaciov cuvintele „spuse pe şleau” 
de oaspeţii străini: faptul că secretarul 
general al CC al PCUS a părăsit 
Adunarea Generala ONU şi a revenit 
imediat în ţară, pentru a fi acasă 
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alături de cei loviţi de tragedie, a dat 
o „faţă umană” URSS-ului. 

Inspirat de modul în care reac-
ţionase comunitatea internaţională, 
N.I. Rîjkov l-a îndemnat pe liderul de 
la Kremlin, ca, atunci când valul de 
emoţie va trece, să ia în calcul schim-
barea atitudinii faţă de o serie de 
organizaţii internaţionale, inclusiv 
faţă de Crucea Roşie. De asemenea, 
prim-ministrul îl îndemna pe 
Gorbaciov sa nu-şi facă griji legate 
de criticile, potrivit cărora, „se înde-
părtează de socialism”, „întrucât ele 
au fost şi vor apărea mereu”, şi să-l 
însărcineze pe consilierul său, Vadim 
Andreevici Medvedev, să desfăşoare 
în organele mass-media o propagan-
dă mai intensă, ca oamenii să înţe-
leagă că ei nu de „socialism se înde-
părtează”, ci de „pervertirea lui”31. 

La rândul său, Vadim A. 
Medvedev a recunoscut ca tragedia 
armeană a umbrit anunţurile făcute 
de Gorbaciov de la tribuna ONU, dar, 
partea bună era că „reacţia sovietică 
la cutremurul din Armenia” a schim-
bat „reacţia lumii” faţă de URSS şi 
că, în fond, era exact ceea ce îşi 
doreau: „O colaborare internaţională 
pe multiple planuri”. V.A. Medvedev 
era de părere că trebuie demarată o 
campanie propagandistică de forţă 
care să reflecte temele abordate de 
M.S. Gorbaciov în discursul său de la 
New York şi să le explice conţinu-
tul32. 

Punctul II al stenogramei Biroului 
Politic al CC al PCUS din data de 27-
28 decembrie 1988, vorbeşte despre 
Mersul lucrărilor de lichidare a con-
secinţelor cutremurului din RSS 

Armeană. Din păcate, nu am avut 
acces la întreaga informaţie, ci doar 
la frânturi din ea. Cu toate acestea 
putem spicui informaţii valoroase. 

Mai întâi, Nikolai I. Rîjkov a 
vorbit de amploarea şi consecinţele 
cutremurului şi a propus ca în aceeaşi 
şedinţă să fie aprobate trei proiecte de 
măsuri propuse de Consiliul de 
Miniştri al URSS: despre măsurile de 
ajutorare a republicii Armene de 
restabilire a potenţialului socio-eco-
nomic în raioanele sinistrate, şi al 
complexului agroindustrial, unde mai 
mult de 130 de întreprinderi au avut 
de suferit. 

N.I. Rîjkov a adus şi câteva pre-
cizări cunoscute la acea dată: magni-
tudinea cutremurului a fost fără 
precedent în Armenia, iar numărul 
exact al morţilor nu era încă stabilit. 
Estimările erau că vor depăşi 30 de 
mii. De o cifră erau siguri în acel 
moment: 24.300 de persoane au fost 
recuperate de sub dărâmături, dar 415 
persoane salvate de sub ruine au 
murit în spitale. Din acest inventar 
sinistru lipsesc cei care fuseseră 
înmormântaţi în primele două-trei zile 
de haos absolut în cimitirele săteşti. 

Distrugerile au fost totale în unele 
localităţi, precum în oraşul Spitak. 
Populaţia din raioanele sinistrate se 
afla în stare de şoc şi nu putea fi 
controlată de autorităţile locale. În 
lipsa unui ajutor imediat, oamenii că-
deau în depresii profunde. Acţiunile 
de salvare erau dificile, întrucât 
zonele erau extrem de dens populate, 
în fiecare casă existau membri dece-
daţi, iar rudele îşi „strigau durerea” şi 
cereau ca lucrările de salvare să 
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capete un ritm mai intens, fapt ce 
crea o stare psihologică nefavorabilă 
în rândul salvatorilor. Era nevoie de 
un efort material şi logistic enorm, 
mult peste resursele nu numai ale 
Armeniei, ci şi peste cele ale întregii 
Uniuni33. 

 
Concluzii  
 
Cele două catastrofe din 1986 şi 

1988 au dus la modificarea politicii şi 
atitudinii liderului sovietic. Prima, 
cea de la Cernobîl, i-a arătat lui 
Mihail S. Gorbaciov prin forţa s-a 
distructivă ce dezastru poate provoca 

un război nuclear. Prin urmare, şi-a 
înteţit efortul de a ajunge la o regle-
mentare a arsenalului nuclear cu 
rivalii americani. A două, cea din 
Armenia, a acutizat necesitatea trans-
formărilor de substanţă. Devenise 
limpede că URSS, confruntată cu 
multiple provocări sociale şi econo-
mice îşi epuizase resursele. Gorbaciov 
a fost obligat să facă un gest nemai-
întâlnit în perioada Războiului Rece: 
acela de a solicita ajutor Statelor 
Unite. Arătându-şi „faţa umană”, a 
apelat în mod deschis la ajutorului 
comunităţii internaţionale, iar aceasta 
a răspuns cu promptitudine şi empatie. 
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Mihail Gorbaciov și Proiectul românesc  
de Sistematizare Rurală (1989) 

 
[Mihail Gorbachev and the Romanian  
Rural Systematization Project (1989)] 

   
  Nicoleta ȘERBAN 

 
 

Abstract: In 1989, the scandal broke out in the West because of the rural 
systematization project. The project involved the demolition of half of Romania's 
villages, 7-8 thousand villages that were to be wiped off the face of the earth 
along with their cemeteries. There was a wave of protests from the West against 
this particularly brutal project. Ceausescu, however, remained deaf to any kind 
of criticism. It is the reason for which both the West and the Romanian exile 
sought to make the Kremlin leader responsible for intervening to stop the 
madness. Everyone waited for a sign from Gorbachev, the only one who could 
have changed something, in their opinion. 
 
Keywords: rural, village, demolition, exile, Gorbachev. 

  
Proiectul de sistematizare 
rurală produce reacții în 
Occident 
 
Per ansamblu, comunismul a fost 

bazat pe o ideologie ce promitea o lume 
mai bună, o civilizație nouă, o con-
cepție utopică, bazată pe visul supri-
mării proprietății private și pe con-
struirea unui univers al egalității tota-
le. În paginile ce urmează vom urmări 
eșecul unui experiment sovietic pre-
luat și adaptat de Nicolae Ceaușescu, 
care într-un final a scăpat de sub con-
trolul chiar al liderului de la Moscova, 
adică de la sursa inițială a conceptului.  

Către sfârșitul regimului comunist 
din România, izbucnea un nou scan-

dal din cauza Proiectului de 
Sistematizare Rurală, proiect formu-
lat în termeni „științifici” și calculat 
cu multă precizie ce urma să schimbe 
radical societatea românească. Pe 
scurt, el consta în demolarea a 7-
8.000 de sate din cele 13.123 exis-
tente și comasarea lor în centre agro-
industriale. Centrele agroindustriale 
erau menite a deveni orășele-model, 
în care se desfășurau deopotrivă acti-
vități industriale și agricole, și care 
urmau a fi dotate cu instituţii admi-
nistrative, comerciale, de sănătate, de 
învățământ. Până în 1995 trebuia să 
se realizeze cel puțin două-trei ase-
menea centre în fiecare județ, iar 
până în anul 2000 să se încheie 
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construirea celor 558 de centre orășe-
nești agroindustriale la nivelul în-
tregii țări1. Planul de sistematizare era 
conceput de-o asemenea amploare, că 
atingea toate aspectele vieții econo-
mice și sociale. Sistematizarea era 
menită să simplifice datele de bază 
ale repartiției populației, administra-
rea teritoriului, punând în mișcare un 
sistem rigid și uniformizat de unități 
administrative. Populația urma să fie 
repartizată cât mai egal posibil și 
inserată într-o piramidă de localități 
strict ierarhizate – orașe, centre agro-
industriale, comune și sate, într-un 
număr decis în mod autoritar de 
județ. Se crea astfel un sistem menit 
să faciliteze concentrarea populației, 
ce permitea controlul mult mai sim-
plificat2. În privința satelor demolate, 
ar fi fost ca și cum acestea nu ar fi 
existat niciodată: ele erau șterse de pe 
suprafața pământului. Populația sate-
lor demolate (în jur de 3 milioane de 
oameni) urma a fi relocată în blocuri 
nou construite. Privită din Occident, 
sistematizarea, așa cum fusese con-
cepută de Ceaușescu, a șocat prin 
brutalitate: pe de o parte din cauză că 
presupunea relocarea forțată a unei 
populații de câteva milioane de 
oameni, și pe de altă parte pentru că 
era vorba de demolarea unui patri-
moniu rural pe care îl considerau de 
factură europeană. Indignarea pro-
dusă de acest proiect a avut ca rezul-
tat concret o mișcare de protest contra 
demolării satelor, intitulată „Opération 
Villages Roumains”. Pornită din 
Belgia, mișcarea a avut un succes 
care i-a uimit chiar și pe fondatorii 
săi, extinzându-se în doar câteva luni 

în restul Europei. Amploarea feno-
menului făcea ca imaginea lui 
Ceaușescu să decadă tot mai mult, 
găsindu-se izolat atât în cadrul 
Pactului de la Varșovia, cât și în 
relația cu țările occidentale. Curentul 
de liberalizare dinspre Uniunea 
Sovietică, prin intermediul Perestroikăi 
condusă de Mihail Gorbaciov înce-
pând cu 1985, se concretiza în dema-
rarea reformelor politice în țările 
satelite. Printr-un astfel de proiect, 
precum sistematizarea satelor, 
România părea a se orienta anacronic 
și în totală contratendință în raport cu 
celelalte țări surori, iar regimul 
devenea pe zi ce trece mai intran-
sigent. Inițiatorul Operațiunii „Villages 
Roumains” însuși declara că în acțin-
nile lor contra regimului Ceaușescu 
se inspirase din discursul lui 
Gorbaciov, care spusese că în acea 
casă comună numită Europa, lipsește 
o fereastră: cea a României. Este ceea 
ce echipa OVR își propusese să facă: 
să încerce să deschidă acea fereastră 
blocată de obloane ce se încăpățânau 
să rămână trase. „Nu ne rămâne decât 
să aruncăm cu pietre și să spargem 
aceste ferestre!”3, își spuseseră ei. Cel 
puțin în ultimul an al regimului, se 
crease în Occident o stare de spirit 
extrem de încărcată vis-à-vis de 
măsurile lui Ceaușescu. Nefericirea 
românilor părea să aibă o cauză 
simplă și unică: menținerea la putere 
a unui tiran precum Ceaușescu.  

Cetățenii europeni implicați în 
OVR se raportau la rândul lor la 
Moscova. Observând că în ciuda 
protestelor din Occident nu părea să 
se schimbe nimic la București, 
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cealaltă opțiune intra automat în 
calcul. Prin însuși conceptul său, 
Operațiunea „Villages Roumains” era 
deschisă la propuneri din partea 
locuitorilor comunelor occidentale în 
scopul stopării demolării satelor 
românești. Au sosit astfel la sediul 
Coordonării OVR din Bruxelles o 
serie de idei: unii propuneau să i se 
scrie lui Gorbaciov și să i se explice 
pericolul în care se aflau satele 
românești (pornindu-se de la premisa 
că Gorbaciov nu era la curent cu 
proiectul de demolare a satelor), alții 
să ia legătura cu federațiile profe-
sionale românești corespondente, alții 
să scrie direct președintelui 
Ceaușescu în ideea de a face apel la 
logica sa „intelectuală și afectivă”4. 
Comuna Belmont-sur-Lausanne tri-
mitea o scrisoare către Kremlin în 
care îi scria secretarului general al 
PC, Mihail Gorbaciov, informându-l 
despre Operațiunea de solidaritate cu 
satele românești care luase naștere în 
inima Europei, precizând că demersul 
nu avea conotații politice sau ideolo-
gice. Discursul lor făcea referire la 
distanța pe care o luase URSS în 
ultima perioadă față de violarea 
drepturilor omului în România. Încre-
zători în respectarea libertății și în 
dorința sa de a avea un dialog cu 
Europa, locuitorii comunei elvețiene 
făceau apel la Gorbaciov pentru a 
interveni pe lângă Ceaușescu și 
guvernul acestuia pentru a opri 
nebunia cu planul de sistematizare. 
Scrisoarea sublinia că dispariția unui 
patrimoniu atât de bogat cum era cel 
rural românesc privea toate țările 
europene și că numai era o chestiune 
de politică internă fiind mult prea 
grav ceea ce regimul intenționa5.  

Reacția din Occident a fost ener-
gică și impetuoasă. Însă dat fiind 
contextul, lumea își îndrepta atenția 
deopotrivă către liderul sovietic, care 
nu părea să aibă niciun fel de atitu-
dine, cel puțin strict în chestiunea 
demolării satelor românești. Presa 
franceză a arătat o atenție deosebită 
cazului românesc. Revista Valeurs 
Actuelles scria că încă din 1985 
Kremlinul ar fi elaborat o soluție polo-
neză pentru problema românească, 
conform căreia armata ar fi urmat să 
instaureze un regim militar dar că 
Ceaușescu, probabil informat de 
vreunul dintre potentații sovietici, a 
procedat la înlocuirea ministrului 
apărării și a câtorva generali. Tot aici 
se spunea că dependența economică a 
României față de Uniunea Sovietică 
ar putea să-i permită lui Gorbaciov să 
facă presiuni asupra lui Ceaușescu, 
fie pentru a-l dubla, fie pentru a-l 
înlocui”6. Libėration și Le Matin 
scriau despre ostilitatea lui Ceaușescu 
față de reformele gorbacioviste. La 
postul de televiziune francez TF1 
erau difuzate o serie de imagini 
legate de realitățile din țară. Situația 
prezentată părea lipsită de logică: în 
timp ce regimul demola și recon-
struia, penuria generală se adâncea 
tot mai mult. Reportajul se încheia 
concluzionând că „românii, deși ostili 
rușilor, speră ceva din partea lui 
Gorbaciov”7.  

 
Exilul românesc  
 
Presa din exil era la fel de atentă 

la ceea ce se întâmplă la Moscova, 
înțelegând că o posibilă schimbare la 
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București ar putea fi determinată de o 
mișcare din partea sovieticilor. Mem-
brii exilului românesc se gândeau că 
era posibil ca de fapt Gorbaciov să se 
abțină de la amestecul în treburile 
interne ale celorlalte țări socialiste. 
Totuși, erau de părere că din punct de 
vedere economic, România era mai 
dependentă de sovietici decât înainte 
dar și că Moscovei nu îi putea fi 
indiferent ce se întâmpla în celelalte 
țări comuniste. Exilul românesc nu 
scăpa prilejul de a evidenția un lucru 
fundamental: și anume că atunci când 
Ceaușescu pretindea că așa-zisa siste-
matizare rurală provine din so-
cialismul științific, degetul acuzator 
al opiniei publice internaționale, re-
voltată de astfel de măsuri, arăta nu 
doar spre București, ci și spre 
Moscova8. Proiectul lui Ceaușescu, 
perceput drept fantasmagoric în ochii 
exilului românesc, era dezbătut, 
evident, la postul de radio Europa 
Liberă. La o analiză mai detaliată, 
exilul rezuma acest program ca fiind 
„ultimul act al tragediei transplantării 
leninismului în agricultura româ-
nească”9. În viziunea lor, partidul 
comunist român ataca însăși sub-
stanța satului și deci a țăranului 
român, părea să fie pe punctul de a 
comite „una dintre acele erori istorice 
ale căror rezonanțe ajung până în 
zona unde se judecă legitimitatea 
oricărui regim”10. Europa Liberă 
arăta că până și Gorbaciov lăudase, în 
timpul unei vizite în 1987, la kolho-
zul din Ramenski, casele noi con-
struite în sat, împreună cu curțile și 
loturile lor de pământ. Gorbaciov 
explicase oamenilor că Biroul Politic 

intenționa să acorde împrumuturi mai 
mari pentru construirea de asemenea 
case individuale țărănești. El decla-
rase că „acele clădiri înalte sunt nece-
sare la orașe și nu la țară, unde 
familiile cu copii se simt mai bine în 
case individuale înconjurate de spații 
largi”11. Dar comunismul „național” 
românesc nu înțelegea să valorifice 
potențialitățile reale naționale12. Ra-
poartele Radio Europa Liberă vor-
beau despre procesul de reconside-
rare „cel puțin a unora dintre dog-
mele politico-economice” care duse-
seră Uniunea Sovietică la stagnare 
prelungită. 

Până și Regele Mihai acționa în 
acest sens. Regele se adresa Preșe-
dinților Bush și Gorbaciov, cerându-
le ca în cadrul convorbirilor lor din 
zilele de 2 și 3 decembrie 1989 să 
abordeze și chestiunea României13. În 
primăvara anului 1988, Regele Mihai 
mai trimisese o telegramă Președin-
telui Statelor Unite Ronald Reagan, 
pentru ca la întâlnirea din 29 mai 
1988 cu M. Gorbaciov, să ridice și 
chestiunea țării noastre14. Regele 
trăgea un semnal de alarmă asupra 
distrugerii „satelor noastre ancestrale, 
cu biserici și cimitire cu tot”, caracte-
rizând proiectul de sistematizare 
drept „holocaust de tip nou”15. În mai 
1989 Uniunea Mondială a Românilor 
Liberi (condusă de Ion Rațiu) din 
exilul londonez, trimitea o scrisoare 
Margaretei Thatcher prin care lansa 
un apel pentru a pune în discuție 
situația României cu ocazia vizitei lui 
Gorbaciov în Marea Britanie. Scrie-
soarea vorbea și despre planul lui 
Ceaușescu de „omogenizare” a dife-
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renței dintre sat și oraș și de siste-
matizare a mediului rural, aflat „în 
curs de aplicare”.  

 
Concluzii 
 
Chestiunea demolării satelor a 

fost percepută ca ceva deosebit de 
grav, motiv pentru care a fost atât de 
tare luată în serios în Occident, 
vorbindu-se chiar de un genocid cul-
tural. A avut un impact atât de mare, 
încât se poate spune că a contribuit 
decisiv la decăderea imaginii regi-
mului și într-un final a regimului 
însuși. Se făcea evident că modelul 
sovietic de dezvoltare dusese la 
stagnare, și că nu dăduse rezultatele 
imaginate de teoreticienii marxism-
leninismului. Ceaușescu însă era con-
vins că proiectele sale vor conduce la 
construirea societății multilateral-
dezvoltate la care visa. Astfel că indi-
ferent de protestele din Occident, 
Ceaușescu era decis să meargă 
înainte cu mutarea țăranului la bloc, 

surd la orice critici din afară. Situația 
din țară devenise tot mai greu de 
suportat, iar denunțul acesteia venea, 
după cum s-a putut observa, din 
multiple direcții. Lumea liberă făcea 
eforturi pentru a-l responsabiliza pe 
singurul care, în accepția lor, ar mai 
fi putut face o diferență: pe liderul de 
la Kremlin. Comunele participante la 
OVR căutau să facă apel la bunul-
simț al acestuia, adică la ceea ce 
proiectul de sistematizare rurală 
părea să fi întrecut fără limită. Presa 
occidentală găsea că dacă ar fi vrut 
realmente, acesta s-ar fi putut folosi 
de pârghiile economice să îl con-
strângă pe Ceaușescu să oprească 
nebunia. La fel ca și occidentalii, 
românii din exil considerau că pro-
blema îl privește direct pe Gorbaciov, 
de la care se așteptau să intervină. Se 
părea că se ajunsese la un sentiment 
de intensitate maximă, în care toată 
lumea cerea schimbarea, schimbare ce 
avea să vină din țară la modul violent 
și definitiv în decembrie 1989.

  
Note 
 
1 Cuvântarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, în „România Liberă”, 
An XLVI, Nr. 13 475, 4 martie 
1988, p. 2. 

2 Rosière S., Le programme de 
systématisation du territoire 
roumain, în „Les Temps Modernes”, 
No. 522, janvier 1990, p. 63. 

3 Arhiva Mundaneum/Mons, Cutia 6, 
Broșură ,,Société civile et devoir 
d’ingérence, Operation Villages 
Roumains”, septembre 1989. 

4 Ibidem. 
5 Idem, Cutia 3, Commune de 

Belmont-sur-Lausanne, 

Muncipalité, către URSS/Moscou, 
Kremlin, Monsieur Mikhail 
Gorbatchev, Secrétaire Génerel du 
PC. 

6 Dinu Zamfirescu, Și noi am 
condamnat comunismul, București, 
Paideia, 2008, p. 63. 

7 Ibidem. 
8 Ceaușescu împotriva tuturor, în 

Universul, Anul IV, Nr. 87, 18 nov. 
1989, p. 5 

9 Arhiva IICCMER, Fond Ion 
Dumitru, Ds. 20, f. 1-2. 

10 Ibidem, f. 5. 
11 Ibidem, f. 1. 
12 Ibidem, f. 2. 



POLIS 

 38

13 Apel al Regelui Mihai, în Lumea 
Liberă, Anul doi, Nr. 61, 2 
decembrie 1989, p. 1. 

14 Telegrama adresată de Majestatea 
Sa Regele Mihai Președintelui 
Statelor Unite Ronald Reagan, în 

Căminul românesc, Anul 7, Nr. 1-2 
(25-26), martie-iunie 1988, p. 1. 

15 Declarație, în Căminul românesc, 
Anul 7, Supliment, septembrie 
1988, p. 1. 

 
Bibliografie 

 
„Apel al Regelui Mihai”, în Lumea Liberă, 

Anul doi, Nr. 61, 2 decembrie 1989. 
„Ceaușescu împotriva tuturor”, în 

Universul, Anul IV, Nr. 87, 18 
noiembrie 1989. 

„Cuvântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu”, în România Liberă, An 
XLVI, Nr. 13 475, 4 martie 1988. 

„Declarație”, în Căminul românesc, 
Anul 7, Supliment, septembrie 1988. 

ROSIERE S., „Le programme de 
systématisation du territoire 
roumain”, în Les Temps Modernes, 
No. 522, janvier 1990. 

„Telegrama adresată de Majestatea Sa 
Regele Mihai Președintelui Statelor 
Unite Ronald Reagan”, în Căminul 
românesc, Anul 7, Nr. 1-2 (25-26), 
martie-iunie 1988. 

ZAMFIRESCU, Dinu, Și noi am 
condamnat comunismul, Editura 
Paideia, București, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mihail Gorbaciov și eșecul experimentului sovietic 

 39

 
 
 

Nicolae Ceauşescu versus mareşalul Viktor Kulikov  
(Berlin, 28-29 mai 1987) 

 
[Nicolae Ceauşescu vs. Marshal Viktor Kulikov  

(Berlin, May 28-29, 1987)] 
 

Petre OPRIŞ 
 
 

Abstract: One of the existing files in the Central Historical National Archives 
that was published abroad is recorded under the number 31/1987 and contains, 
among others, the leaders’ speeches of the Warsaw Treaty Organization member 
states who had a meeting at Berlin, on the Political Consultative Committee 
(May 28-29, 1987). As these documents necessitate a large printing space, in this 
study we will confine to explain the context in which the meeting of the Political 
Consultative Committee took place at Berlin. 
 
Keywords: Ceaușescu, Kulikov, Warsaw Treaty Organization, Political 
Consultative Committee. 

 
Mutarea arhivei Comitetului 

Central al PCR din sediul în care se 
afla aceasta la 22 decembrie 1989 i-a 
privat de o sursă foarte importantă de 
informaţii pe istoricii interesaţi de 
analizarea apariţiei, evoluţiei şi di-
zolvării Partidului Comunist Român. 
Demersurile ştiinţifice pe care cerce-
tătorii le-au întreprins după aceea au 
fost respinse ani de zile, sub diferite 
forme, de către cei care, într-un fel 
sau altul, au primit spre păstrare 
arhiva sistemului comunist românesc 
şi biografiile celor care au uzurpat, 
cu ajutorul Armatei Roşii, puterea 
politică în România şi şi-au acordat 
privilegii timp de mai mult de patru 
decenii, propovăduind în acelaşi timp 
principiul egalităţii tuturor cetăţenilor 
„în condiţiile ascuţirii luptei de clasă”. 

Pentru a face faţă penuriei de in-
formaţii cu care se confruntau, isto-
ricii români au apelat în anii ’90 la 
câteva surse edite hagiografice, de 
care dispuneau încă dinainte de 22 
decembrie 1989. Printre acestea s-au 
aflat colecţiile de ziare „Scânteia” şi 
„România Liberă”, discursurile lui 
Nicolae Ceauşescu, publicate în cele-
bra colecţie „România pe drumul con-
struirii societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate” ş.a. 

Treptat, ca urmare a dorinţei poli-
ticienilor români de a nu mai fi con-
sideraţi de către Occident drept 
uzurpatorii şi urmaşii lui Nicolae 
Ceauşescu, a fost deschisă uşa către 
arhiva Comitetului Central al P.C.R. 
şi au putut fi cercetate cu atenţie do-
sarele provenind din perioada 
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Războiului Rece. Unul dintre acestea 
a fost făcut public mai întâi în străină-
tate, după care s-a permis consultarea 
sa la sala de studiu a Arhivelor 
Naţionale ale României şi are numă-
rul de înregistrare 31/1987. Dosarul 
este important deoarece conţine cu-
vântările tuturor conducătorilor sta-
telor membre ale Organizaţiei 
Tratatului de la Varşovia (OTV) care 
s-au întâlnit la Berlin, în cadrul unei 
reuniuni a Comitetului Politic Con-
sultativ (28-29 mai 1987). Întrucât 
aceste documente necesită un spaţiu 
pentru tipărire foarte mare, ne vom 
limita prezentarea noastră la expli-
carea contextului în care au avut loc 
la Berlin şedinţele Comitetului Politic 
Consultativ şi la editarea cuvântărilor 
lui Nicolae Ceauşescu şi a mareşa-
lului sovietic Viktor Kulikov1. 

Încă din momentul instalării sale 
în fruntea PCR, în martie 1965, 
Nicolae Ceauşescu a încercat să se 
opună oricăror iniţiative sovietice pe 
care le considera periculoase pentru 
sine şi pentru ţara sa. La fel de ade-
vărat este şi faptul că liderul politic 
de la Bucureşti a redus mult cheltu-
ielile militare ale României în a doua 
parte a anilor ’70 deoarece economia 
românească nu avea suficiente re-
surse pentru a susţine atât ritmul înalt 
de industrializare forţată, cât şi pro-
cesul de modernizare a tehnicii mili-
tare din dotarea armatei române în 
cadenţa pe care o doreau mareşalii 
Uniunii Sovietice. Kremlinul a încer-
cat mereu să impună statelor-satelit 
din Organizaţia Tratatului de la 
Varşovia o sporire a contribuţiei fi-
nanciare pentru domeniul militar, 

precum şi o reînnoire a arsenalului 
statelor membre ale OTV pentru a 
putea menţine echilibrul strategic în 
Europa. 

Preşedintele României a respins 
atât în noiembrie 1978, cât şi ulterior 
o serie de iniţiative ale Moscovei 
care vizau modernizarea arsenalului 
militar din România şi a mobilizat 
întregul aparat de propagandă al PCR 
pentru a-i convinge pe sovietici şi pe 
membrii Alianţei Nord-Atlantice de 
inutilitatea continuării cursei înar-
mărilor2. Din păcate, campania dusă 
de activiştii PCR pe plan interna-
ţional în favoarea păcii a avut rezul-
tate îndoielnice în privinţa asigurării 
securităţii României, armata română 
a primit în anii ’80 din ce în ce mai 
puţine fonduri pentru modernizarea 
tehnicii sale de luptă, iar proiectele 
gigantice de genul Canalul Dunăre – 
Marea Neagră, Casa Poporului sau 
Canalul Bucureşti – Dunăre au con-
sumat extrem de multe resurse 
materiale şi financiare, deşi eficienţa 
economică a acelor obiective era încă 
de atunci mai mult decât discutabilă. 
Astfel, Nicolae Ceauşescu s-a opus 
cursei înarmărilor pentru a impune 
cursa betonărilor în România. Pentru 
el şi pentru consilierii săi pe proble-
me militare, declanşarea unui război 
în Europa devenise imposibilă. 

În consecinţă, aceştia considerau 
că îşi puteau permite să reducă în 
continuare cheltuielile militare ale 
României şi să susţină, în mod ero-
nat, că doctrina militară a Organizaţiei 
Tratatului de la Varşovia – prin care 
se stabileau opţiunile conducerii 
politico-militare a OTV privind du-
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cerea luptei armate pentru atingerea 
scopului şi a obiectivelor războiului 
dus împotriva NATO – trebuia să fie 
un document politic de propagandă 
pacifistă. Concomitent, efective din 
ce în ce mai mari de militari români 
au fost scoase din procesul de pre-
gătire pentru luptă şi trimise pentru a 
lucra în diferite sectoare ale econo-
miei, unde se înregistra un deficit 
major de forţă de muncă slab calificată. 

Desconsiderarea de către Nicolae 
Ceauşescu a rolului pe care îl avea 
armata română în cadrul Organizaţiei 
Tratatului de la Varşovia a ieşit în 
evidenţă la 28 mai 1987, în cadrul 
reuniunii Comitetului Politic 
Consultativ care s-a desfăşurat la 
Berlin. Printre altele, liderul român a 
declarat cu acel prilej astfel: „În ela-
borarea doctrinei militare (a statelor 
membre ale OTV – n.n.) trebuie să 
pornim ferm de la concluzia teoretică 
şi practică cu privire la imposibili-
tatea războiului în condiţiile existen-
ţei armelor nucleare şi de la necesi-
tatea înlăturării oricărui război din 
viaţa societăţii. Doctrina militară a 
statelor participante la Tratatul de la 
Varşovia trebuie să devină un im-
portant document politic în lupta 
pentru educarea popoarelor în spiritul 
păcii, al prieteniei şi colaborării, un 
document important în lupta pentru 
dezarmare şi pace”3. 

Se pare că liderul român simţise 
că situaţia sa în fruntea ţării era din 
ce în ce mai şubredă, în condiţiile 
instalării la Moscova a lui Mihail 
Gorbaciov. În plus, sovieticii presau 
pe plan militar pentru reînnoirea 
parcului tehnic al armatelor OTV şi, 

implicit, al armatei române, iar aceste 
intervenţii repetate contestau în mod 
practic deciziile militare adoptate de 
liderul de la Bucureşti, de scădere a 
cheltuielilor militare ale României. În 
consecinţă, Nicolae Ceauşescu a 
contestat în timpul Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
OTV planurile Moscovei de creştere 
a fondurilor militare care se alocau 
pentru modernizarea/electronizarea 
tehnicii de luptă şi s-a opus adoptării 
principiului propus de mareşalul 
sovietic Viktor G. Kulikov, coman-
dantul-şef al Forţelor Armate Unite 
ale OTV, de reducere concomitentă a 
forţelor armate ale celor două blocuri 
militare din Europa „până la un nivel 
suficient, raţional”4. 

Liderul român considera că 
decizia respectivă a fost luată de 
autorităţile de la Kremlin fără să se 
ceară acordul său, deci se încălcase 
principiul privind neamestecul în 
treburile interne ale României; însă o 
asemenea motivaţie nu putea să 
ascundă orgoliul rănit al lui Nicolae 
Ceauşescu, care dorea să joace un rol 
în negocierile dintre SUA şi URSS 
cu privire la reducerea efectivelor mi-
litare şi a armamentelor din Europa şi 
astfel, prin succesele obţinute pe plan 
extern, să refacă prestigiul României, 
vizibil şifonat de profunda criză 
internă prin care trecea ţara. Concen-
trarea întregii puteri în mâna lui 
Ceauşescu era realizată pe deplin în 
anul 1987, acesta fiind atât alesul 
poporului (prin votul dirijat de către 
activiştii PCR), reprezentantul sta-
tului (în calitate de preşedinte al 
României), cât şi reprezentantul par-
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tidului unic de guvernământ (în 
calitate de secretar general al PCR). 
Poate că tocmai de aceea N. 
Ceauşescu şi-a permis la Berlin să se 
opună clar principiului promovat de 
mareşalul Viktor G. Kulikov şi să 
aibă următoarea intervenţie: „Iată de 
ce pentru noi nu este acceptabilă 
ideea acestui principiu al stabilirii 
«suficienţei». Ce se poate înţelege 
prin «suficienţă»? Cine trebuie să 
stabilească şi ce reprezintă această 
«suficienţă»? Noi nu suntem în nici 
un fel de acord să dăm mână liberă 
nimănui şi cu atât mai mult milita-
rilor să stabilească ei cât trebuie să 
reprezinte efectivele, armamentele şi 
cheltuielile militare. Acestea sunt 
probleme ale popoarelor, ale statelor, 
ale partidelor, iar problema nivelului 
armamentelor trebuie să o stabilească 
partidele, statele. În acelaşi timp, este 
necesar să se afirme cu toată clari-
tatea necesitatea concentrării tuturor 
forţelor în vederea dezvoltării econo-
mico-sociale, ca o parte esenţială a 
întăririi capacităţii de apărare a 
statelor noastre”5. 

În afară de duritatea cu care a 
respins principiul suficienţei forţelor 
militare – pe care atât sovieticii, cât 
şi americanii l-au aplicat în anii 
următori fără să ţină cont de părerea 
liderului român – se poate observa o 
contradicţie din finalul declaraţiei lui 
Ceauşescu. Acesta credea că o dez-
voltare economico-socială susţinută 
şi o scădere concomitentă a cheltu-
ielilor militare – scădere pe care o 
accentuase încă din anul 1986 fără să 
fie presat de către militarii sovietici 
şi/sau români – ar fi condus la 

întărirea capacităţii de apărare a 
României. Numai că o asemenea 
dezvoltare, neînsoţită de adoptarea 
unor măsuri de sporire a securităţii 
naţionale, putea transforma România 
într-o pradă uşoară pentru orice stat 
care ar fi fost tentat să obţină prin 
presiuni şi/sau agresiune armată 
avantaje materiale, financiare şi/sau 
teritoriale pe seama României. 

La rândul său, mareşalul Viktor 
G. Kulikov a menţionat în raportul 
său faptul că „Trupele de uscat (ale 
armatelor aliate – n.n.) şi-au sporit 
puterea de foc şi posibilităţile de ma-
nevră prin dotarea lor cu complexe 
de rachete de înaltă precizie, tancuri 
T-72, piese de artilerie autopro-
pulsată Costică-Turban, aruncătoare 
de mine Leon, complexe de rachete 
antitanc şi antiaeriene de înaltă 
eficienţă KUB, OSA, AKM. Până la 
sfârşitul cincinalului (1990 – n.n.), 
cantitatea de armament, am în vedere 
noi modele, la regimente şi la divizii, 
va creşte de peste 2 ori [...] Trupele 
Sistemului unic de apărare anti-
aeriană al statelor participante la 
Tratatul de la Varşovia au, în prezent, 
complexe de rachete antiaeriene cu 
rază mare de acţiune S-200, sisteme 
automatizate de conducere şi noi mij-
loace de cercetare, ceea ce a sporit 
posibilităţile în lupta lor împotriva 
inamicului aerian. În anii următori, în 
trupele de apărare antiaeriană vor fi 
introduse avioane de vânătoare-
interceptare din noua generaţie MIG-
29, complexe de rachete antiaeriene 
de înaltă eficacitate cu mai multe 
canale de dirijare, mijloace de cerce-
tare radiotehnică [...] În majoritatea 
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armatelor se continuă modernizarea 
tancurilor T-55 A, rachetelor (anti-
aeriene – n.n.) VOLHOV, NEVA, 
KUB, OSA, avioanelor MIG-21 Bis, 
MIG-23, Su-20, elicopterelor Mi-24, 
navelor şi vedetelor de luptă”6. 

Evident, perspectivele descrise de 
mareşalul sovietic nu au coincis cu 
planurile pe care le avea Nicolae 
Ceauşescu privind reducerea în 
continuare a cheltuielilor militare ale 
României. Pe de altă parte, nu se 
poate invoca faptul că liderul român 
nu era bine informat în legătură cu 
utilizarea în scopuri militare a 
ultimelor creaţii tehnico-ştiinţifice. 
Comandantul-şef al Forţelor Armate 
Unite ale OTV a menţionat, printre 
altele, în raportul său faptul că „nu se 
folosesc în totalitate potenţialele 
ştiinţific şi de producţie ale ţărilor 
noastre (din OTV – n.n.). Termenele 
de realizare a unor lucrări de cerce-
tare ştiinţifică şi experimental-con-
structive pentru crearea de noi arma-
mente şi sisteme de automatizare a 
conducerii nu sunt respectate. Unele 

hotărâri importante în domeniul 
tehnico-ştiinţific este cel al micropro-
cesoarelor, tehnicii laser. Se reali-
zează într-un ritm lent”7. 

Nicolae Ceauşescu şi consilierii 
săi au avut la dispoziţie informaţii 
clare cu privire la noile domenii de 
cercetare tehnico-ştiinţifice cu apli-
caţii militare pe care urmau să le 
dezvolte aliaţii lor în cadrul OTV şi 
despre viitorul tehnologiei micropro-
cesoarelor, însă liderul român a 
ordonat, la sfârşitul lunii mai 1989, 
să se reinstaleze aparatura clasică pe 
tancurile autohtone, în locul mij-
loacelor electronice recent montate, 
şi să nu se modernizeze/electronizeze 
alte tipuri de arme româneşti fără 
aprobarea expresă a sa8. Nicolae 
Ceauşescu s-a întors astfel la instru-
mentele pe care le cunoscuse în 
tinereţe, pe vremea când era şeful 
Direcţiei Superioare Politice a 
Armatei şi a spart oglinda în care 
privea deoarece, probabil, nu mai 
avea puterea să înţeleagă imaginea 
reflectată de aceasta. 
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ANEXA nr. 1 
 
Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (Berlin, 28 mai 1987). 
 
CUVÂNTAREA tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, la 

Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varşovia 
- Berlin, 28 mai 1987 - 

 
Stimaţi tovarăşi, 
Actuala Consfătuire a Comitetului 

Politic Consultativ al statelor parti-
cipante la Tratatul de la Varşovia are 
loc în condiţiile când situaţia interna-
ţională continuă să fie deosebit de 
complexă şi de gravă atât din punct 
de vedere militar, politic, cât şi 
economic. 

În perioada care a trecut de la 
ultima consfătuire de acum un an, au 
avut loc o serie de evenimente impor-
tante atât în direcţia continuării cursei 
înarmărilor, cât şi în direcţia intensi-
ficării luptei maselor populare, a po-
poarelor pentru schimbarea cursului 
periculos al evenimentelor şi trecerea 
la soluţionarea problemelor complexe 
şi grave ale epocii noastre pe calea 
tratativelor, pentru realizarea dezar-
mării şi, îndeosebi, a dezarmării nu-
cleare, pentru colaborare şi pace. În 
această perioadă au avut loc o serie 
de acţiuni de forţă, de ameninţare cu 
forţa, de amestec în treburile interne 
ale altor state. S-au menţinut şi agra-
vat unele conflicte militare. Situaţia 
economică mondială a continuat să se 
înrăutăţească. S-a agravat în mod 
considerabil situaţia ţărilor în curs de 
dezvoltare. 

În acelaşi timp, aşa cum am 
menţionat, s-au produs mutaţii foarte 
importante în raportul de forţe pe 
plan mondial, ca urmare a acţiunilor 
tot mai ferme ale forţelor progresiste, 
antiimperialiste, ale popoarelor de 
pretutindeni împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare, în primul rând 
nucleară, pentru pace, libertate şi 
independenţă naţională. 

Considerăm ca foarte importantă 
desfăşurarea de tratative în direcţia 
dezarmării, atât în cadrul unor con-
ferinţe internaţionale şi regionale, cât 
şi în cadrul bilateral. Am în vedere 
conferinţa de dezarmare mondială, 
conferinţa pentru dezarmare, secu-
ritate şi cooperare în Europa de la 
Viena şi desfăşurarea de tratative, în 
mai multe domenii, între Uniunea 
Sovietică şi Statele Unite ale Americii 
pe problemele armelor nucleare. Se 
poate spune că niciodată până acum 
aceste tratative nu au cunoscut o ase-
menea amploare. Fără nici o îndoială 
că acestea sunt un rezultat direct al 
marilor schimbări din raportul de 
forţe mondial, al luptei maselor 
populare, a popoarelor de pretutin-
deni. Se poate spune că toate aceste 
tratative deschid o perspectivă reală 
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pentru a se ajunge la o serie de acor-
duri care să schimbe actualul curs al 
evenimentelor, să deschidă calea 
înfăptuirii dezarmării, a asigurării 
păcii în lume. 

În acelaşi timp merită subliniată 
poziţia unor cercuri reacţionare din 
diferite state, menţinerea unor poziţii 
rigide din partea SUA. Totodată, este 
de neînţeles poziţia Angliei, a Franţei 
care insistă pentru menţinerea arme-
lor nucleare. Dacă în Anglia există o 
puternică mişcare şi puternice forţe 
politice care se pronunţă pentru eli-
minarea armelor nucleare, în Franţa 
există o situaţie cu totul de neînţeles 
când, practic, de la dreapta la stânga 
toţi se pronunţă pentru menţinerea 
armelor nucleare. Există, de asemenea, 
cercuri de dreapta în R. F. Germania 
care nu înţeleg realitatea şi se pro-
nunţă, într-o formă sau alta, pentru a 
se menţine un anumit potenţial nuclear. 
Cu toate acestea, se poate spune că 
forţele care sunt chiar în aceste ţări, 
cu excepţia Franţei, împotriva arme-
lor nucleare, forţele care se pronunţă 
pe plan mondial pentru eliminarea 
armelor nucleare sunt mult mai 
puternice şi dau o perspectivă bună 
desfăşurării cu succes a acestei lupte. 

Având în vedere situaţia şi 
raportul de forţe pe plan mondial, 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varşovia trebuie să 
analizeze cu toată răspunderea cum 
trebuie să acţioneze statele noastre 
pentru a contribui cu toate forţele la 
soluţionarea tuturor problemelor 
militare, politice şi economice, pentru 
realizarea dezarmării şi, îndeosebi a 

dezarmării nucleare, adoptând măsuri 
care să corespundă pe deplin cerin-
ţelor actualei situaţii internaţionale, 
aşteptărilor popoarelor noastre, ale 
tuturor popoarelor şi forţelor iubi-
toare de pace din Europa şi din în-
treaga lume. 

Noi considerăm că în abordarea 
acestor probleme, în aprecierile şi 
concluziile noastre, inclusiv în funda-
mentarea doctrinei militare a statelor 
noastre, trebuie să pornim de la 
realitatea că în viaţa internaţională s-a 
creat o situaţie nouă, care impune în 
mod logic un nou mod de a gândi şi 
de a acţiona în problemele războiului, 
dezarmării şi păcii. Noua abordare 
teoretică şi practică trebuie să 
pornească de la faptul că schimbările 
intervenite în dezvoltarea forţelor de 
producţie, a ştiinţei şi tehnicii, a 
culturii, în raportul de forţe pe plan 
mondial, crearea de noi arme cu mare 
putere de distrugere şi acumularea 
unor uriaşe arsenale de arme nu-
cleare, care pot distruge de câteva ori 
întreaga planetă, fac ca un nou război 
şi, în general orice război, să fie de 
neconceput. În împrejurările actuale 
chiar un război aşa-zis local, dar mai 
cu seamă un război în care ar fi 
implicate marile puteri, un război 
mondial, s-ar transforma inevitabil 
într-un război nuclear în care va pieri 
întreaga omenire, ar fi distruse înseşi 
condiţiile existenţei vieţii pe planeta 
noastră.  

Aceasta impune să se renunţe cu 
desăvârşire la concepţia anacronică, 
greşită, după care armele nucleare ar 
întări capacitatea de apărare şi secu-
ritatea statelor. 
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Problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea hotărâtă a 
cursei înarmărilor şi trecerea la mă-
suri concrete de dezarmare, în primul 
rând de dezarmare nucleară, de eli-
minare totală a armelor nucleare. 
Armele nucleare, în mâinile oricui s-
ar afla, nu pot constitui, în nici un fel, 
arme ale apărării şi păcii. Oricâte 
interpretări li s-ar da, ele rămân arme 
ale războiului şi distrugerii, arme care 
ameninţă însăşi existenţa civilizaţiei 
umane pe pământ. 

Pentru a înlătura pericolul distru-
gerii întregii umanităţi, a înseşi vieţii 
pe planeta noastră, nu este suficientă 
numai ducerea anumitor tipuri sau în 
anumite cantităţi a armelor nucleare 
şi altor arme de distrugere în masă. 
Pentru a asigura existenţa popoarelor, 
a vieţii pe planeta noastră se impune 
înlăturarea cu desăvârşire a tuturor 
armelor nucleare, a armelor chimice 
şi reducerea radicală a armelor con-
venţionale. 

Pornind de la aceste cerinţe 
obiective ale epocii noastre trebuie să 
se tragă toate concluziile necesare şi 
să stabilim împreună cum să acţionăm 
pentru realizarea obiectivelor strate-
gice de lichidare deplină a armelor 
nucleare, a altor arme de distrugere în 
masă, pentru excluderea definitivă a 
războiului din viaţa omenirii, pentru 
asigurarea păcii şi colaborării egale 
între toate naţiunile lumii. 

În problema dezarmării, România 
s-a pronunţat şi se pronunţă pentru 
acţiuni ferme şi măsuri concrete, 
reale, de dezarmare, în toate dome-
niile. În ceea ce priveşte armele nu-
cleare, România porneşte de la teza 

teoretică fundamentală a necesităţii 
lichidării cu desăvârşire a armelor 
nucleare. De aceea, ţara noastră a 
salutat şi sprijină activ propunerile 
Uniunii Sovietice privind dezarmarea 
nucleară şi lichidarea totală a acestor 
arme, în mai multe etape, până în 
anul 2000. 

Având în vedere complexitatea 
problemelor dezarmării, ale lichidării 
armelor nucleare, România consideră 
că este necesar ca, pornind de la 
obiectivul strategic, să se acţioneze 
pentru reducerea şi înlăturarea dife-
ritelor tipuri de arme, în mai multe 
etape, fără a le condiţiona unele de 
altele. Am prezentat, de altfel, această 
poziţie şi cu prilejul întâlnirii care a 
avut loc anul trecut la Moscova. 

Putem spune că ne aflăm într-un 
moment când s-au creat condiţii co-
respunzătoare pentru a se ajunge la 
unele acorduri de dezarmare, de elimi-
nare a armelor nucleare din Europa, 
de reducere a armelor strategice şi 
altele cu paşi importanţi spre lichi-
darea şi distrugerea totală a armelor 
nucleare. 

În acest sens, salutăm noua abor-
dare de către Uniunea Sovietică a 
problemei rachetelor nucleare cu rază 
medie de acţiune din Europa. 

Se poate spune că, pe baza propu-
nerilor Uniunii Sovietice, cât şi ale 
Statelor Unite ale Americii, sunt 
create condiţiile pentru realizarea, încă 
în acest an, a unui acord privind 
eliminarea totală a rachetelor cu rază 
medie de acţiune, precum şi retragerea 
de către Uniunea Sovietică a rachete-
lor operativ tactice din Republica 
Socialistă Cehoslovacă şi Republica 
Democrată Germană. 
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Sprijinim pe deplin propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la redu-
cerea şi eliminarea din Europa şi a ra-
chetelor cu rază mai mică de acţiune 
şi a altor tipuri de rachete şi arme 
nucleare. 

Acordăm o mare însemnătate 
negocierilor dintre Uniunea Sovietică 
şi Statele Unite ale Americii, cu pri-
vire la reducerea, cu 50 la sută, a 
armelor nucleare strategice. Conside-
răm că realizarea unui acord şi în 
această problemă va avea o mare 
însemnătate în direcţia realizării 
obiectivului strategic de eliminare 
totală a armelor nucleare până în anul 
2000. 

Pornind de la realitatea că ra-
chetele cu rază medie de acţiune, ra-
chetele operativ-tactice, rachetele cu 
rază mai mică de acţiune privesc 
îndeosebi ţările europene, noi apre-
ciem că este necesar ca toate statele 
de pe continentul nostru şi, în primul 
rând, cele din Tratatul de la Varşovia, 
cât şi cele din NATO, să-şi asume o 
răspundere mai mare şi directă, să 
participe nemijlocit, într-o formă co-
respunzătoare la realizarea unor înţele-
geri şi acorduri în această direcţie. 

De asemenea este necesar să in-
tensificăm eforturile statelor noastre 
pentru a împiedica extinderea folo-
sirii armelor nucleare în spaţiul 
cosmic, pentru oprirea militarizării 
Cosmosului. 

În general, considerăm necesar ca 
ţările noastre să ţină seama de folo-
sirea abuzivă a spaţiului cosmic şi să 
acţioneze pentru elaborarea unor pro-
grame de folosire raţională a Cosmosu-

lui, care să nu afecteze clima şi me-
diul înconjurător al planetei noastre. 

În acest scop, România consideră 
că ar fi necesară organizarea unei 
conferinţe mondiale în problema fo-
losirii Cosmosului, precum şi pentru 
crearea în cadrul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite a unui organism spe-
cial pentru folosirea spaţiului cosmic. 

Totodată, este necesar ca ţările 
noastre să acţioneze cu toată fermi-
tatea pentru încetarea oricăror expe-
rienţe nucleare. Pornind de la faptul 
că armele nucleare nu pot fi folosite 
în nici un fel, că ele trebuie lichidate 
cu desăvârşire, considerăm că este 
necesar să se treacă la încetarea 
producerii de noi asemenea arme. 

Punând în centrul preocupărilor 
reducerea şi lichidarea completă a 
armelor nucleare, se impune, în 
acelaşi timp, să intensificăm acţiunile 
în vederea reducerii substanţiale, cu 
cel puţin 50 la sută până în anul 2000 
a armelor convenţionale, a efectivelor 
şi cheltuielilor militare. În mod deose-
bit este necesar să se depună eforturi 
pentru încheierea, în cel mai scurt 
timp, a unui acord general privind 
lichidarea armelor chimice. 

Prima etapă în direcţia reducerii 
armelor convenţionale o reprezintă 
hotărârea ţărilor noastre, adoptată la 
consfătuirea de la Budapesta, cu pri-
vire la reducerea cu 25 la sută a 
acestor arme, a efectivelor şi cheltu-
ielilor militare. 

Considerăm că este foarte im-
portant că între ţările din cele două 
pacte militare au loc consultări pe 
problemele organizării tratativelor în 
vederea reducerii armelor conven-
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ţionale. După părerea noastră ar 
trebui să se facă totul ca aceste trata-
tive să înceapă în cel mai scurt timp. 

Fără nici o îndoială că, în redu-
cerea armelor convenţionale, sunt 
interesate toate statele europene şi ele 
trebuie să participe la negocieri, dar, 
totodată, s-ar putea avea în vedere ca 
ţările din Tratatul de la Varşovia şi 
ţările din NATO să desfăşoare şi 
direct tratative pentru a se ajunge la 
acorduri corespunzătoare. 

În ce o priveşte, România nu 
numai că a formulat o serie de propu-
neri, dar a trecut practic, în confor-
mitate cu cele stabilite, la reducerea 
unilaterală, cu 5 la sută, a armamen-
telor, efectivelor şi cheltuielilor mili-
tare, consultând în cadrul unui refe-
rendum naţional, întregul popor, 
inclusiv tineretul de la vârsta de 14 
ani, care a aprobat, în unanimitate, 
trecerea la realizarea acestor reduceri. 
Ar avea o mare însemnătate dacă 
ţările membre ale Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la 
Varşovia, cât şi alte state, ar trece 
fiecare, chiar unilateral, la luarea unor 
măsuri de reducere a armamentelor, 
efectivelor şi cheltuielilor militare, 
până la realizarea unui acord general. 

În acest sens, propunem ca statele 
noastre să treacă încă din acest an la 
reducerea cu 10 la sută a cheltuielilor 
militare, a efectivelor şi armamen-
telor. Asemenea măsuri nu vor afecta 
capacitatea de apărare a statelor 
noastre, nu vor pune în pericol suve-
ranitatea lor. Dimpotrivă, ele ar avea 
o mare însemnătate politică şi ar con-
tribui în mod substanţial la impul-

sionarea luptei pentru dezarmare şi 
pace. 

În acelaşi timp este necesar să se 
întreprindă măsuri hotărâte în direcţia 
dezangajării militare şi sporirii încre-
derii între ţările europene. România 
consideră necesar să se treacă la 
reducerea activităţile militare, inclu-
siv a manevrelor de mare amploare, 
să se oprească cu desăvârşire mane-
vrele şi aplicaţiile militare în apro-
pierea graniţelor altor state, stabilin-
du-se o limită de depărtare de cel 
puţin 50 km, să se retragă trupele şi 
armamentele la o distanţă de 100-150 
km de la graniţele altor state. 

România, împreună cu Bulgaria şi 
alte state, acţionează pentru transfor-
marea Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare, fără arme chimice şi 
fără baze militare străine. 

Sprijinim, în acelaşi timp, activ 
crearea de zone lipsite de arme nu-
cleare şi chimice în nordul şi centrul 
Europei, precum şi în alte regiuni ale 
continentului european şi ale lumii. 
În acest sens, salutăm propunerile 
Republicii Democrate Germane şi 
Cehoslovaciei, precum şi propunerile 
formulate recent de Polonia. 

Aşa cum am subliniat şi în alte 
împrejurări este necesar ca să se facă 
totul pentru a se ajunge la o înţe-
legere internaţională prin care toatele 
statele – şi, în primul rând, cele cu 
potenţial militar şi industrial ridicat – 
să-şi asume în mod ferm angajamen-
tul de a nu utiliza, în nici un fel, 
cuceririle ştiinţei şi tehnicii moderne 
pentru producerea de noi arme de 
distrugere în masă. 
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După părerea noastră, este timpul 
să se ajungă la încheierea nego-
cierilor de la Viena privind reducerea 
forţelor armate şi armamentelor în 
Europa Centrală. 

O mare importanţă are, de 
asemenea, încheierea cu rezultate cât 
mai bune a actualei conferinţe de se-
curitate, dezarmare şi cooperare în 
Europa, care are loc la Viena. Preocu-
pându-ne de problemele militare, noi 
considerăm că la această conferinţă 
trebuie să se acorde mai multă atenţie 
problemelor economice, dezvoltării 
colaborării între toate ţările europene, 
inclusiv între CAER şi Piaţa Comună. 
Fără nici o îndoială că şi problemele 
umanitare trebuie să se bucure de 
atenţia corespunzătoare, însă într-o 
abordare reală care să ducă la de-
mascarea activităţii cercurilor reac-
ţionare din Occident care doresc să 
folosească această problemă în mod 
diversionist, abătând atenţia popoa-
relor lor de la problemele fundamen-
tale din propriile ţări, cum sunt şo-
majul, neasigurarea condiţiilor pentru 
învăţământ, a locuinţelor, situaţia 
gravă a tineretului, consumul de dro-
guri şi altele. 

Având în vedere problemele care 
fac obiectul dezbaterii consfătuirii 
noastre, propunerile formulate de di-
ferite state, considerăm că este nece-
sar să intensificăm activitatea interna-
ţională a ţărilor noastre, punând pe 
primul plan problemele dezarmării, 
ale asigurării păcii. 

Considerăm că este necesar să 
trecem de la proclamarea necesităţii 
desfiinţării concomitente a Tratatului 
de la Varşovia şi a NATO la propu-

neri concrete, la elaborarea unui 
program de negocieri între cele două 
pacte militare, în vederea stabilirii 
trecerii la măsuri reale de înlăturare a 
acestor blocuri anacronice, ca o con-
diţie a întăririi încrederii, a înfăptuirii 
securităţii şi cooperării în Europa. 

În întărirea încrederii şi înlătura-
rea posibilităţilor unor acţiuni agre-
sive prin surprindere, în asigurarea 
independenţei şi integrităţii teritoriale 
a fiecărui stat din Europa este necesar 
ca, trecând la reducerea armelor con-
venţionale, să se înlăture o serie de 
disproporţii care s-au creat în ce 
priveşte unităţile militare şi diferite 
tipuri de arme, să se asigure un 
echilibru stabil, pe seama reducerii la 
un nivel cât mai scăzut a armamen-
telor şi efectivelor militare, prin sta-
bilirea unor limite maxime obligatorii 
privind nivelul armamentelor ce 
rămân în dotare, îndeosebi a tancu-
rilor, tunurilor, aviaţiei şi altor arma-
mente cu mare putere de distrugere. 

Toate măsurile de reducere şi 
eliminare a armelor nucleare, precum 
şi a celor chimice şi convenţionale 
impun ca o necesitate un strict con-
trol internaţional, care să dea sigu-
ranţa aplicării întocmai a acordurilor 
şi înţelegerilor ce se realizează. Un 
asemenea control trebuie să se reali-
zeze atât la armamentele ce urmează 
să fie distruse, cât şi asupra celor care 
rămân în dotarea unităţilor militare, 
precum şi în toate uzinele de produ-
cere a armelor nucleare, chimice şi 
armamentelor convenţionale supuse 
reducerii. 

Este evident că înfăptuirea pro-
gramelor de dezarmare nucleară şi 
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convenţională nu se poate realiza fără 
un control general, fără realizarea 
unui organism internaţional, în cadrul 
organizaţiei Naţiunilor Unite, care să 
controleze şi să asigure realizarea în 
întregime a acordurilor şi convenţi-
ilor privind reducerea şi lichidarea 
armelor nucleare, armelor chimice şi 
convenţionale. Un asemenea control 
devine, în actualele împrejurări inter-
naţionale, o parte inseparabilă a 
luptei pentru pace, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor la 
viaţă, la independenţă şi existenţă. 

Tovarăşi, 
Între ţările membre ale Pactului 

de la Varşovia au avut loc în ultimii 
ani consultări intense, care au dus la 
adoptarea diferitelor măsuri şi pro-
puneri în direcţia dezarmării. Cred că 
ar trebui să ne propunem să conti-
nuăm cu mai multă consecvenţă şi 
fermitate practica de a asigura ca 
toate problemele principale ce se în-
treprind pe linia dezarmării generale 
şi totale să fie discutate în prealabil 
cu toate statele participante la Tratat. 

Având în vedere amploarea acti-
vităţii viitoare în direcţia dezarmării, 
România consideră că se impune 
crearea unei comisii speciale, din 
reprezentanţi ai Ministerelor de 
Externe şi Ministerelor Apărării, care 
să asigure discutarea principalelor 
probleme şi elaborarea de noi propu-
neri în problemele dezarmării şi 
păcii. În acelaşi timp, această comisie 
să asigure intensificarea activităţii pe 
plan mondial, în cadrul diferitelor 
conferinţe internaţionale, în vederea 
realizării propunerilor de dezarmare 
în toate domeniile. 

Având în vedere pericolul pe care 
îl reprezintă continuarea diferitelor 
conflicte militare trebuie să acţionăm 
mai hotărât pentru soluţionarea tu-
turor acestor conflicte şi problemelor 
litigioase dintre state, numai şi numai 
pe cale paşnică, prin tratative. Ţara 
noastră consideră că trebuie intensi-
ficate eforturile statelor noastre în 
vederea organizării unei conferinţe in-
ternaţionale în problemele Orientului 
Mijlociu, cu participarea tuturor ţări-
lor interesate, inclusiv a Organizaţiei 
pentru Eliberarea Palestinei, precum 
şi a membrilor permanenţi ai 
Consiliului de Securitate. 

O mare însemnătate o are acti-
vitatea pentru încetarea, în cel mai 
scurt timp, a războiului dintre Iran şi 
Irak şi trecerea la soluţionarea numai 
prin tratative a problemelor dintre 
cele două ţări. De asemenea, are o 
deosebită însemnătate activitatea 
pentru soluţionarea politică a pro-
blemei privind Afganistanul, pe baza 
programului de reconciliere naţiona-
lă, încetării focului şi a oricărui 
amestec în treburile interne ale acestei 
ţări, a retragerii trupelor Uniunii 
Sovietice. Considerăm că această 
soluţionare trebuie să asigure dreptul 
poporului afgan la deplină indepen-
denţă, să pună capăt oricărei inter-
venţii din afară. 

De asemenea, este necesar ca 
ţările noastre să contribuie la solu-
ţionarea problemelor Kampuchiei pe 
cale paşnică, a reconcilierii naţionale 
între toate forţele şi asigurarea inde-
pendenţei, suveranităţii şi caracte-
rului de ţară nealiniată a Kampuchiei. 
Aceasta presupune ca o necesitate 
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retragerea tuturor trupelor străine şi 
încetarea oricărui amestec din afară 
în treburile acestei ţări. 

Ne pronunţăm, de asemenea, 
pentru încetarea oricăror acţiuni ale 
Statelor Unite în Nicaragua şi în tre-
burile interne ale altor state din 
America Centrală. Susţinem solu-
ţionarea acestor probleme pe baza 
propunerilor grupului de la Contadora, 
care să asigure independenţa şi inte-
gritatea teritorială a tuturor statelor 
din America Centrală. 

De asemenea, este necesar să se 
intensifice activitatea statelor noastre 
în direcţia soluţionării problemelor 
din Africa de Sud, pentru lichidarea 
politicii rasiste, de apartheid din 
această ţară, pentru sprijinirea luptei 
pentru cucerirea independenţei popo-
rului namibian, a S.W.A.P.O., pentru 
asigurarea independenţei şi suvera-
nităţii naţionale a tuturor ţărilor din 
„prima linie”. În general este necesar 
să se acţioneze cu toată hotărârea 
pentru a se pune capăt oricărei poli-
tici rasiste, şoviniste, de învrăjbire 
între popoare, de discriminare şi ine-
galitate între oameni şi popoare, de 
discriminare şi inegalitate între oa-
meni şi popoare, să se acţioneze cu 
toată fermitatea în direcţia unei 
politici de prietenie, de colaborare, de 
respect al dreptului fiecărui popor de 
a-şi hotărî liber şi suveran destinele, 
fără nici un amestec din afară. 

Deşi unele din aceste probleme 
nu fac obiectul activităţii Comitetului 
Politic Consultativ al ţărilor partici-
pante la Tratatul de la Varşovia, con-
sider totuşi că, pornind de la interde-
pendenţa între diferite probleme liti-

gioase, diferite conflicte, ele au o 
mare însemnătate pentru soluţionarea 
generală a problemelor pe o bază nouă, 
pentru asigurarea unei politici de 
dezarmare, de pace şi colaborare între 
toate naţiunile lumii. 

Mai mult ca oricând, este necesar 
ca statele noastre să acţioneze pentru 
respectarea strictă, în relaţiile inter-
naţionale, a principiilor deplinei 
egalităţi în drepturi, a independenţei 
şi suveranităţii naţionale, neameste-
cului în treburile interne şi avanta-
jului reciproc. Trebuie să acţionăm 
pentru a se renunţa cu desăvârşire la 
forţă şi la ameninţarea cu forţa în 
relaţiile internaţionale, pentru respec-
tarea neabătută a dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă, corespun-
zător voinţei sale, fără nici un 
amestec din afară. 

Stimaţi tovarăşi, 
Înscrierea la ordinea zilei a 

consfătuirii noastre a problemei defi-
nirii doctrinei militare a statelor mem-
bre şi, deci şi a doctrinei generale a 
Tratatului de la Varşovia, are o mare 
însemnătate principială şi practică. 

Într-adevăr, este necesar ca ţările 
noastre să afirme cu toată claritatea 
că doctrina lor militară porneşte de la 
necesitatea apărării cuceririlor so-
cialiste, a independenţei şi integrităţii 
naţionale a statelor şi are deci un ca-
racter strict defensiv, excluzând cu 
desăvârşire orice acţiuni ofensive în-
dreptate împotriva altor state, încăl-
carea, sub orice formă, a independen-
ţei, a graniţelor şi integrităţii terito-
riale a altor state. 

În elaborarea doctrinei militare 
trebuie să pornim de la faptul că, prin 
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esenţa sa, socialismul şi comunismul 
– ca orânduirea socială care lichi-
dează exploatarea şi inegalitatea 
socială şi naţională, şi asigură deplina 
egalitate între oameni şi naţiuni – s-a 
pronunţat chiar de la apariţia sa şi a 
luptat totdeauna împotriva războiului, 
pentru pace, pentru soluţionarea pro-
blemelor dintre state numai şi numai 
prin tratative, pentru o lume a egali-
tăţii, a dreptăţii şi echităţii economice 
şi sociale. 

În elaborarea doctrinei militare 
trebuie să pornim ferm de la con-
cluzia teoretică şi practică cu privire 
la imposibilitatea războiului în con-
diţiile existenţei armelor nucleare şi 
de la necesitatea înlăturării oricărui 
război din viaţa societăţii. Doctrina 
militară a statelor participante la 
Tratatul de la Varşovia trebuie să 
devină un important document politic 
în lupta pentru educarea popoarelor 
în spiritul păcii, al prieteniei şi 
colaborării, un document important 
în lupta pentru dezarmare şi pace. Să 
se demonstreze că socialismul şi 
pacea constituie un tot indisolubil 
care stă la baza activităţii fiecărui stat 
socialist, şi a tuturor împreună. 
Trebuie să facem formulări clare, 
care să nu dea loc la nici un fel de 
interpretări sau neînţelegeri. Iată de 
ce pentru noi nu este acceptabilă 
ideea acestui principiu al stabilirii 
„suficienţei”. Cine trebuie să stabi-
lească şi ce reprezintă această sufi-
cienţă? Noi nu suntem în nici un fel 
de acord să dăm mână liberă nimănui 
şi cu atât mai mult militarilor să 
stabilească ei cât trebuie să reprezinte 
efectivele, armamentele şi cheltuielile 

militare. Acestea sunt probleme ale 
popoarelor, ale statelor, ale partide-
lor, iar problema nivelului armamen-
telor trebuie să o stabilească partidele, 
statele. 

În acelaşi timp este necesar să se 
afirme cu toată claritatea necesitatea 
concentrării tuturor forţelor în vede-
rea dezvoltării economico-sociale, ca 
o parte esenţială a întăririi capacităţii 
de apărare a statelor noastre. În gene-
ral, ţara noastră consideră că ne aflăm 
într-o asemenea etapă a dezvoltării 
socialiste, a dezvoltării economico-
sociale în general, când adoptarea 
unei poziţii clare şi ferme în pro-
blemele militare, ale dezarmării, ale 
dezvoltării economico-sociale, ca un 
tot unitar, constituie o necesitate 
pentru afirmarea cu putere a forţei 
socialismului, a superiorităţii sale, a 
înfăptuirii neabătute a programelor de 
dezvoltare economico-socială, ca 
parte hotărâtoare a întăririi socia-
lismului, a capacităţii de apărare a 
ţărilor noastre. 

Stimaţi tovarăşi, 
Nu aş putea să închei fără să mă 

refer foarte pe scurt la problemele 
subdezvoltării, ale noii ordini eco-
nomice mondiale. Ţările noastre au 
elaborat în ultimii ani o poziţie co-
mună în aceste probleme. După cum 
este cunoscut, situaţia ţărilor în curs 
de dezvoltare continuă să se înrău-
tăţească, ca rezultat al politicii ţărilor 
imperialiste, a marilor monopoluri şi, 
îndeosebi, a capitalului financiar 
internaţional. În acelaşi timp, trebuie 
menţionat că şi în rândul ţărilor în 
curs de dezvoltare s-a produs şi se 
manifestă o nouă înţelegere şi atitu-
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dine în problemele relaţiilor econo-
mice mondiale, inclusiv în ce priveşte 
rezolvarea problemei datoriilor ex-
terne extrem de mari ale acestor ţări. 

România a prezentat o serie de 
propuneri în această direcţie, pe care 
nu doresc să le repet acum. Consider 
însă necesar să subliniez că ţările 
noastre trebuie să acorde întregul lor 
sprijin soluţionării problemelor sub-
dezvoltării, să-şi întărească conlu-
crarea şi solidaritatea cu ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi cu ţările 
nealiniate, aceasta constituind o parte 
integrantă a întăririi marelui front al 
luptei pentru progres economic şi 
social, pentru dezarmare şi pace, 
pentru relaţii noi de deplină egalitate 
între toate naţiunile lumii. 

Viaţa, evenimentele noi demon-
strează cu puterea faptelor de netă-
găduit că fără soluţionarea acestor 
probleme, fără noua ordine econo-
mică mondială nu se vor putea înlă-
tura gravele probleme din economia 
mondială. În acelaşi timp, aceasta 
constituie o parte a luptei insepa-
rabile pentru dezarmare şi pace. 
România consideră că trebuie să se 
treacă la organizarea unei conferinţe 
internaţionale, în cadrul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, în problemele sub-
dezvoltării şi noii ordini economice 
internaţionale. 

În general, având în vedere pro-
blemele complexe din viaţa interna-
ţională, este necesar să se pornească 
de la faptul că ele nu pot fi solu-
ţionate în mod corespunzător decât 
cu participarea egală a tuturor 
statelor, indiferent de orânduirea 
socială şi de mărimea lor. Fără nici o 

îndoială, în această direcţie marilor 
puteri le revine o răspundere deose-
bită, dar – trebuie să spun deschis – 
că ele nu pot soluţiona singure aceste 
probleme complexe. De aceea, se 
impune ca o necesitate participarea 
activă la soluţionarea tuturor proble-
melor, a ţărilor mici şi mijlocii, a 
ţărilor nealiniate, a tuturor statelor 
lumii. 

De asemenea, este necesar să se 
acorde mai multă atenţie şi să crească 
şi mai mult rolul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, al altor organisme 
internaţionale, în soluţionarea proble-
melor mondiale. În această direcţie, 
ţara noastră consideră că trebuie să se 
ia o atitudine hotărâtă împotriva ori-
căror încercări de ocolire sau de 
slăbire a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite. Este necesar să se perfecţioneze 
activitatea şi să crească rolul orga-
nismelor Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, al altor organisme interna-
ţionale în soluţionarea problemelor 
mondiale. 

Desfăşurarea evenimentelor inter-
naţionale impune ca o necesitate întă-
rirea colaborării partidelor comuniste, 
partidelor socialiste, social-demo-
crate, mişcărilor de eliberare naţiona-
lă, altor partide şi forţe democratice, 
în soluţionarea problemelor. Deşi 
problemele internaţionale sunt deose-
bit de grave, în lume există forţe reale 
care pot asigura înlăturarea perico-
lului de război, pot determina solu-
ţionarea tuturor acestor probleme 
numai pe calea tratativelor, pot 
schimba cursul evenimentelor şi 
impune dezarmarea, în primul rând, 
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dezarmarea nucleară, asigurarea păcii 
pe planeta noastră. 

Se poate spune că popoarele 
devin tot mai conştiente de pericolul 
armelor nucleare, al armelor chimice, 
al altor arme de distrugere în masă, al 
războaielor, al politicii de încordare. 
Aceasta creează noi condiţii pentru 
intensificarea luptei maselor, a po-
poarelor de pretutindeni pentru o 
politică nouă, pentru asigurarea 
triumfului raţiunii, a păcii pe planeta 
noastră. 

În încheiere, doresc să exprim 
mulţumirile noastre Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, guvernului Republicii 
Democrate Germane, tovarăşului 

Honecker personal, pentru ospitali-
tatea şi condiţiile create în vederea 
bunei desfăşurări a lucrărilor 
Consfătuirii noastre. 

Adresez, totodată, conducerii de 
partid şi de stat, precum şi tuturor 
locuitorilor oraşului Berlin – capitala 
Republicii Democrate Germane – 
cele mai calde felicitări şi urări de noi 
şi noi succese cu prilejul împlinirii a 
750 de ani de atestare documentară. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. 
– Cancelarie, dosar nr. 31/1987, f. 
68-83.

 
 
ANEXA nr. 2 
 
Raportul prezentat de mareşalul sovietic Viktor Kulikov, comandantul-şef al 
Forţelor Armate Unite, la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al 
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (Berlin, 29 mai 1987). 
 
RAPORTUL comandantului şef al Forţelor Armate Unite, mareşalul Uniunii 
Sovietice, V. G. Kulikov, la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la Varşovia „Cu privire la situaţia Forţelor 
Armat Unite şi măsurile de asigurare a capacităţii lor de luptă ţinând seama 

de raportul de forţe existent în Europa” 
- 29 mai 1987 - 

 
Stimaţi tovarăşi, 
În hotărârea Consfătuirii 

Comitetului Politic Consultativ de la 
Budapesta din iunie 1986, a fost sta-
bilită ca una din sarcinile principale 
ale Forţelor Armate Unite – „asigu-
rarea unei înalte capacităţi de luptă şi 
de apărare a ţărilor noastre la un nivel 
care să le garanteze securitatea ...”. 

Comandamentul Unificat şi-a subor-
donat întreaga activitate pentru înde-
plinirea acestei sarcini, timp de 
aproximativ un an. 

În intervenţiile şefilor delegaţiilor 
la prezenta Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ s-a făcut o analiză 
profundă şi multilaterală a situaţiei 
internaţionale din Europa şi din lume, 
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au fost stabilite sarcini îndreptate spre 
slăbirea încordării militare, adâncirea 
şi dezvoltarea colaborării general-
europene. 

În Declaraţia comună cu privire la 
doctrina militară a statelor partici-
pante la Tratatul de la Varşovia, care 
va fi adoptată, este exprimat în mod 
univoc caracterul de apărare al 
acesteia. Importanţa acestei Declaraţii 
constă în faptul că va contribui la 
afirmarea unităţii de vederi în solu-
ţionarea problemelor menţinerii pari-
tăţii în domeniul forţelor armate şi 
armamentelor, reducerii forţelor 
armate NATO din Europa până la un 
nivel, suficient, raţional. Opinia 
publică poate să vadă faptul că toate 
eforturile noastre sunt îndreptate 
pentru a preveni atacul din afară. 

Comandamentul Unificat şi mi-
nisterele apărării ale statelor aliate se 
vor conduce în activitatea lor după 
cerinţele acestui document important 
şi vor depune eforturi în realizarea 
practică a acestora în pregătirea 
trupelor şi forţarea flotelor. 

Atât timp cât există Blocul 
NATO, alianţa noastră defensivă va 
avea şi în viitor un rol determinat în 
apărarea socialismului. În legătură cu 
aceasta, noi vedem în continuare 
sarcina principală a noastră ca să 
perfecţionăm în permanenţă şi să 
dezvoltăm forţele armate, ţinând 
seama de raportul de forţe existent în 
Europa şi complexitatea situaţiei in-
ternaţionale. 

La trupe şi flote se însuşeşte noua 
Directivă a comandantului şef al 
Forţelor Armate Unite privind capa-
citatea de luptă, intrată în vigoare în 

anul 1986. Aceasta ne-a permis să 
realizăm o elasticitate mai mare a 
trecerii acestora de la situaţia de pace 
la cea de război, să îmbunătăţim 
serviciul de luptă, să perfecţionăm 
acţiunea în ascuns a flotelor pentru 
respingerea agresiunii. 

În pregătirea Forţelor Armate 
Unite se acordă atenţie permanentă 
ridicării calităţii instruirii terestre, 
aeriene şi maritime, a marilor unităţi, 
unităţilor şi navelor, educării interna-
ţionaliste a efectivelor, care să fie 
gata să-şi îndeplinească datoria lor 
patriotică faţă de popoarele noastre. 
S-a continuat realizarea planului de 
dezvoltare a forţelor şi flotelor. Sco-
pul principal constă în faptul că, pe 
baza lărgirii colaborării militare mul-
tilaterale, să se asigure dezvoltarea 
calitativă a forţelor armate ale ţărilor 
aliate, să se îmbunătăţească compu-
nerea lor de luptă, structura organiza-
torică şi înzestrarea tehnică a acestora 
cu cele mai noi tipuri de armament. 

În această privinţă există unele 
rezultate pozitive în cadrul armatelor 
aliate. Trupele de uscat şi-au sporit 
puterea de foc şi posibilităţile de ma-
nevră, prin dotarea lor cu complexe 
de rachete de înaltă precizie, tancuri 
T-72, piese de artilerie autopro-
pulsată Costică-Turban, aruncător 
mine Leon, complexe de rachete anti-
tanc şi antiaeriene de înaltă eficienţă 
KU, OSA, AKM. Până la sfârşitul 
cincinalului, cantitatea de armament, 
am în vedere noi modele, la regi-
mente şi la divizii, va creşte de peste 
două ori. 

La structura tip organizatorică au 
trecut, s-au apropiat până la 70 la sută 
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a tuturor diviziilor de arme întrunite. 
A început formarea unităţilor de de-
sant de asalt. S-a conturat perfecţio-
narea trupelor de geniu şi chimice, 
trupelor de transmisiuni şi a celorlalte. 

Trupele Sistemului unic de apă-
rare antiaeriană al statelor partici-
pante la Tratatul de la Varşovia au în 
prezent complexe de rachete anti-
aeriene cu rază mare de acţiune, S-
200, sisteme automatizate de condu-
cere şi noi mijloace de cercetare, ceea 
ce a sporit posibilităţile în lupta lor 
împotriva inamicului aerian. În anii 
următori, în trupele de apărare anti-
aeriană vor fi introduse avioane de 
vânătoare-interceptare din noua gene-
raţie MIG-29, complexe de rachete 
antiaeriene de înaltă eficacitate cu 
mai multe canale de dirijare, mijloace 
de cercetare radiotehnică. În Forţele 
Aeriene Militare, aviaţia cu noi com-
plexe de SU-22, SU-25 este înzes-
trată cu aviaţia de lovire. Cantitatea 
de avioane de vânătoare, bombarda-
ment şi de asalt, până la sfârşitul cin-
cinalului în comparaţie cu anul 1985 
va creşte de două ori, iar a avioanelor 
de vânătoare în total va ajunge până 
la 20 la sută. În compunerea aviaţiei 
de armată vor exista peste 85 la sută 
de elicoptere de ultimele tipuri. 

În înzestrarea flotelor maritime 
militare se introduc nave de luptă 
moderne, submarine şi complexe de 
rachete de coastă RUBEJ şi REDUT, 
se constituie unităţi de infanterie ma-
rină. Se desfăşoară lucrări pentru 
creşterea operativităţii şi siguranţei 
sistemului de conducere. 

În majoritatea armatelor se conti-
nuă modernizarea tancurilor T-55, 

rachetelor VOLVO (corect: VOLHOV 
– n.n.), NEVA, KU[B], OSA, avi-
oanelor MIG-21 Bis, MIG-23, SU-
20, elicoptere MIG-24, nave şi vedete 
de luptă. Se extinde şi se perfec-
ţionează colaborarea ţărilor noastre în 
cadrul comisiei permanente pentru 
industria de apărare CAER, în cer-
cetarea ştiinţifică şi în elaborarea 
constructiv experimentală a arma-
mentului de perspectivă. De comun 
acord cu ministerele apărării ale ar-
matelor aliate, Comandamentul Unifi-
cat pregăteşte un program de lungă 
durată în dezvoltarea armamentului şi 
tehnicii până în anul 2000. Activităţi 
importante se desfăşoară pentru ame-
najare din punct de vedere operativ a 
teritoriilor ţărilor aliate. Se continuă 
construcţia şi modernizarea punctelor 
de comandă protejate. Sistemele de 
conducere şi de legătură naţionale şi 
de coaliţie măresc operativitatea şi 
stabilirea conducerii trupelor, prin 
introducerea mijloacelor tehnice de 
înaltă eficienţă şi prin organizarea 
serviciului permanent la punctele de 
comandă, la eşalonul operativ. 

Se desfăşoară construcţia de aero-
dromuri, adăposturi pentru avioanele 
de luptă, mijloacele antiaeriene şi de 
radiolocaţie. Se măreşte capacitatea 
de trafic şi viabilitatea comunicaţiilor 
feroviare şi auto, se îmbunătăţeşte 
sistemul de bazare a flotelor. 

Se perfecţionează asigurarea teh-
nică a tuturor categoriilor de forţe ale 
armatei. Se măresc stocurile de mate-
riale până la normele stabilite, se îm-
bunătăţeşte structura organizatorică a 
organelor de servicii şi dotarea aces-
tora cu tehnică de înaltă producti-
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vitate, continuă lucrările de disper-
sare a stocurilor, de protecţie şi creş-
tere a mobilităţii acestora. 

În ridicarea capacităţii de luptă a 
trupelor şi forţelor flotelor, un rol im-
portant se acordă formării la efective 
a unor înalte calităţi morale şi de 
luptă. 

Eforturile comandanţilor şi orga-
nelor politice ale ţărilor aliate au fost 
orientate spre îndeplinirea hotărârilor 
congreselor partidelor comuniste şi 
muncitoreşti frăţeşti, educarea efecti-
velor în spiritul devotamentului şi 
pregătirii permanente pentru apărarea 
intereselor statelor participante la 
Tratatul de la Varşovia. 

Acestea sunt principalele rezultate 
ale îndeplinirii hotărârilor Consfătuirii 
de la Budapesta a Comitetului Politic 
Consultativ. 

Analizând situaţia armatelor şi 
flotelor noastre, Comandamentul 
Unificat raportează Comitetului 
Politic Consultativ şi despre unele 
probleme nerezolvate. Tocmai aici se 
cere din partea noastră o analiză mai 
exigentă şi autocritică a rezultatelor 
obţinute. 

În practica prelucrării problemelor 
capacităţii de luptă a trupelor şi for-
ţelor flotelor nu sunt încă înlăturate 
simplificările şi uşurările, ceea ce nu 
contribuie la soluţionarea calitativă a 
întregului complex de măsuri pentru 
trecerea forţelor armate de la situaţia 
de pace la cea de război. În unele 
armate aliat se îngăduie sustragerea 
efectivelor de la pregătirea de luptă. 
Multe greutăţi avem în acumularea 
resurselor de mobilizare. 

Se desfăşoară cu încetineală lu-
crările de modernizare a armamen-
tului şi tehnicii de luptă. Înainte de 
toate acestea se referă la tancurile T-
55 A. Numărul acestor tancuri moder-
nizate în prezent nu depăşeşte trei la 
sută, iar până în anul 1990, adică 
până la sfârşitul cincinalului, nu va 
depăşi 50 la sută. 

Consider necesar să remarc că 
tocmai aceste tancuri, ca şi înainte, 
reprezintă baza parcului de tancuri. 

Nu se folosesc în totalitate poten-
ţialele ştiinţific şi de producţie ale 
ţărilor noastre. Termenele de reali-
zare a unor lucrări de cercetare şti-
inţifică şi experimental-constructive 
pentru crearea de noi armamente şi 
sisteme de automatizare a conducerii 
nu sunt respectate. Unele hotărâri im-
portante în domeniul tehnico-ştiinţi-
fic este cel al microprocesoarelor, 
tehnicii laser. Se realizează într-un 
ritm lent. Există dificultăţi în perfec-
ţionarea infrastructurii, în primul 
rând în dezvoltarea reţelei de aero-
dromuri, crearea stocurilor de mij-
loace materiale, în mod deosebit de 
muniţii pentru noile tipuri de arma-
ment. 

Stimaţi tovarăşi, 
În pofida unor neajunsuri în starea 

şi pregătirea Forţelor Armate Unite, 
noi raportăm că după nivelul înzes-
trării tehnice a acestora, gradul de 
instruire şi asigurarea cu mijloace 
materiale, ele sunt gata de luptă şi în 
măsură să îndeplinească misiunile în-
credinţate, în compunere de coaliţie, 
ţinând seama de raportul de forţe 
existent în Europa. 
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În legătură cu aceasta, aş dori să 
citez pe Lenin, care arăta că „...a te 
ocupa în mod serios de apărarea ţării 
înseamnă să te pregăteşti temeinic şi 
să ţii riguros seamă de raportul de 
forţe”. 

În prezent, raportul de forţe ale 
Tratatului de la Varşovia şi blocului 
NATO din Europa este următorul: 

- efectivele – faţă în faţă stau două 
armate de câte trei milioane; 

- numărul diviziilor de arme 
întrunite şi al brigăzilor independente, 
gata de luptă – se menţine o oarecare 
superioritate de partea NATO: 71 
divizii şi 76 brigăzi independente ale 
NATO, faţă de 73 divizii şi 14 
brigăzi ale ţărilor Tratatului de la 
Varşovia, ce sunt în echivalent cu 96 
divizii NATO şi 78 divizii la Tratatul 
de la Varşovia. Trebuie menţionat că 
efectivele diviziilor Blocului Nord 
Atlantic sunt de 16-20 mii oameni, 
deci mai mari cu aproape 1,5 ori 
decât diviziile noastre care, după sta-
tele de război, au 10-12 mii oameni; 

- la rachetele tactice şi operativ-
tactice, superioritatea, de şapte ori, 
rămâne de partea ţărilor Tratatului de 
la Varşovia; 

- după numărul de tancuri, Forţele 
Armate Unite ale Tratatului de la 
Varşovia este superior de 1,7 ori. Însă 
nici tancurile Forţelor Armate Unite 
ale NATO nu sunt puţine, sunt multe, 
în jur de 30 de mii. La aceasta, ina-
micul este superior de aproape două 
ori în mijloace antitanc; 

- la aviaţia tactică de lovire – o 
superioritate de peste o mie de 
avioane în avantajul NATO, cu care 
acoperă în întregime superioritatea 
noastră în rachete; 

- cantitatea de artilerie şi arun-
cătoare – este aproximativ egală; 

- elicoptere de luptă – aproape de 
patru ori superioritate la NATO; 

- numărul navelor de luptă mari şi 
al vedetelor – superioritatea este 
păstrată de partea NATO. 

Astfel, aprecierea obiectivă a ra-
portului de forţe ale părţilor privind 
armamentul clasic din Europa arată 
că acesta este aproximativ egal. 

Vorbind despre asimetria în ceea 
ce priveşte unele tipuri de armament 
al părţilor în Europa, este necesar să 
avem în vedere că aceasta este condi-
ţionată de dezvoltarea lor istorică şi 
poziţia geografică, care intră în 
alianţa politico-militară. De aceea, 
există toate fundamentele pentru 
tratative reuşite la scara general-euro-
peană – de la Atlantic până la Urali – 
aşa cum s-a declarat la Consfătuirea 
de la Budapesta a Comitetului Politic 
Consultativ. Acolo a fost prezentată 
iniţiativa privind reducerea, la înce-
putul anilor ’90, a tuturor componen-
telor trupelor de uscat şi aviaţiei 
tactice de lovire, în complex cu arma-
mentul nuclear tactic şi operativ-
tactic al ambelor alianţe din Europa, 
cu aproximativ 25 la sută în compa-
raţie cu perioada actuală. În această 
grupare, însă, nu se au în vedere 
efectivele Forţelor Maritime Militare 
şi ale Apărării Antiaeriene, iar despre 
compunerea acestora NATO nu vrea 
să discute. Cauza este binecunoscută 
privind cuirasatele, crucişătoarele, 
distrugătoarele, fregatele purtătoare 
de rachete, SUA şi NATO au aproape 
o triplă superioritate faţă de flotele 
ţărilor Tratatului de la Varşovia şi o 
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superioritate absolută în ceea ce 
priveşte portavioanele. 

De asemenea, ţările NATO nu iau 
în calcul forţele Franţei şi Spaniei 
care sunt până la un milion de 
oameni şi 20 de divizii şi deci se 
prezintă un tablou deformat. 

Mitul privind superioritatea 
militară a Tratatului de la Varşovia în 
armament clasic este larg folosit de 
către Administraţia SUA pentru a 
acoperi realizarea programelor mili-
tare proprii pentru sporirea armamen-
telor nucleare şi clasice. Voi da 
câteva date: în ultimii ani au trecut în 
serviciul de luptă 18 instalaţii de 
lansare a rachetelor balistice inter-
continentale „MX”, au fost introduse 
în compunerea de luptă aproximativ 
30 de bombardiere strategice B-1 B 
şi opt submarine de tipul „OHIO”. 
Au fost reînzestrate cu rachete cu 
aripi şi cu rază mare de acţiune 137 
de bombardiere B-52. Se execută expe-
rimentări ale noii rachete balistice cu 
bazare maritimă „TRIDENT-2”, care 
are distanţa maximă de lansare de 11 
mii de km şi şapte focoase care se 
separă, fiecare având câte 600 kilo-
tone, ceea ce o apropie pe aceasta, 
prin caracteristicile tehnico-tactice, 
de rachete balistică intercontinentală 
„MX”. Continuă elaborarea rachetei 
balistice intercontinentale mobile 
„MIDGETMAN”. 

La sfârşitul anilor '90 va creşte 
aproape de două ori numărul de în-
cărcături nucleare ale forţelor nu-
cleare strategice ale Marii Britanii şi 
Franţei. 

În Europa, în prezent, există 380 
de rachete din cele planificate cu rază 

medie de acţiune. Cu toate că 
Uniunea Sovietică a lansat iniţiativa 
pentru lichidarea acestor rachete, 
Blocul NATO nu are intenţia să 
renunţe în realizarea totală şi pentru 
amplasarea lor. Aceasta în egală 
măsură priveşte şi programul ini-
ţiativei de Apărare. În politica sa, SUA 
acordă importanţă Bundeswehrului, 
R.F. Germania, ca forţa principală de 
lovire pe teatrul de acţiuni militare 
din Europa centrală şi forţelor armate 
ale Turciei pe teatrul de acţiuni 
militare ale Europei de sud. 

În permanenţă cresc posibilităţile 
de luptă ale forţelor cu destinaţie 
generală. Numai în anul 1986, în 
trupele NATO cantitatea celor mai 
noi tancuri s-a mărit cu 15 la sută, a 
rachetelor dirijate PATRIOT până la 
70 la sută, iar la avioane de lovire S-
15 (corect: F-15 – n.n.), TORNADO, 
până la 12 la sută. 

Se perfecţionează infrastructura 
NATO. Se lărgesc posibilităţile 
acesteia de desfăşurare operativă a 
trupelor şi forţelor flotelor, se creează 
stocuri de mijloace materiale şi se 
modernizează aerodromurile pentru 
primirea pe acestea a forţelor de 
desfăşurare rapidă ale SUA. 

Creşte intensitatea pregătirii opera-
tive şi de luptă a forţelor armat ale 
NATO, s-a lărgit amploarea diferitelor 
aplicaţii şi manevre. Anul trecut, pe 
teatrele de acţiuni militare din Europa 
s-au desfăşurat 175 de aplicaţii mari, 
de amploare, din care mai mult de 
jumătate nemijlocit la frontierele 
statelor participante la Tratatul de la 
Varşovia, iar aplicaţiile operative şi 
operativ-strategice de mari proporţii, 
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de tipul „AUTUMN FORGE”, 
„WINTEX”, „REFORGER”, 
„DISPLAY DETERMINATION”, de 
regulă, se reunesc într-o concepţie 
unică şi conducere centralizată. 

După planurile comandamentelor 
naţionale ale ţărilor membre ale 
NATO, în Europa, în anul 1986, s-au 
desfăşurat 750 de aplicaţii diferite; ca 
o particularitate a tuturor aplicaţiilor 
o reprezintă faptul că la acestea au 
participat organe ale conducerilor su-
perioare politico-militare, comanda-
mentele principale din zonele Europei, 
Atlanticului şi Oceanului Pacific, de 
asemenea, s-au întrebuinţat pe larg 
cele mai noi sisteme de armament. 

În mod clar s-a manifestat tendinţa 
de pregătire a Forţelor Armate Unite 
ale NATO în vederea ducerii acţiu-
nilor de luptă cu întrebuinţarea numai 
a mijloacelor clasice de nimicire. 

Potrivit datelor existente, în anul 
curent, anul 1987, Blocul NATO a 
planificat să lărgească participarea 
organelor de conducere superioară 
politico-militară ale ţărilor partici-
pante la aplicaţii, a cadrelor de con-
ducere ale ministerelor naţionale, 
departamentelor civile, care au legă-
tură cu asigurarea forţelor armate. 

Trebuie să menţionăm că, con-
ducerea militară a ţărilor NATO, 
planificând activităţi operative de 
amploare, nu respectă întotdeauna 
cele convenite privind notificarea, 
potrivit cerinţelor Documentului final 
al Conferinţei de la Stockholm pentru 
măsuri de întărire a încrederii şi 
securităţii în Europa. 

Astfel, SUA, în ianuarie anul cu-
rent, nu a notificat aplicaţia Corpului 
5 Armată, la care au participat până la 

23 mii de militari. Canada, Portugalia 
şi Italia în general nu au prezentat 
nici planuri, nici comunicări despre 
faptul că nu vor desfăşura activităţi în 
anul 1987. 

O astfel de atitudine a ţărilor 
NATO faţă de respectarea obligaţi-
ilor, subminează înţelegerile, ampli-
fică neîncrederea din partea celorlalte 
state participante la conferinţa ge-
neral-europeană. 

Comandamentul Unificat şi mi-
nisterele apărării ale ţărilor aliate îşi 
văd misiunea lor în aceea ca să-şi 
menţină forţele într-o înaltă capa-
citate de luptă pentru a îndeplini 
misiunile date. Comitetul miniştrilor 
apărării pentru îndeplinirea hotărârii 
de la Budapesta din decembrie 1986 
a concretizat direcţiile principale de 
acţiune. Activităţi de realizare a 
acestora se desfăşoară în toate 
armatele aliate. 

Una din condiţiile hotărâtoare de 
menţinere a echilibrului militaro-
strategic al forţelor va fi lărgirea în 
continuare a colaborării noastre mi-
litare şi militare tehnice. Îndeplinirea 
obligaţiilor din protocoale pentru 
dezvoltarea trupelor şi flotelor şi a 
planurilor de livrări reciproce de 
armament şi tehnică în cincinalul 
actual 1986-1990. 

Măsurile privind pregătirea ope-
rativă şi de luptă a Forţelor Armate 
Unite sunt planificate pornind de la 
cerinţele orientării defensive în 
instruirea şi educarea trupelor şi 
forţelor flotelor. 

În legătură cu aceasta să prevadă 
introducerea unor precizări şi schim-
bări în regulamentele şi instrucţiunile 
în vigoare, în instruirea personalului, 
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atenţie deosebită acordându-se pentru 
ridicarea continuă a calităţii şi des-
făşurării tuturor aplicaţiilor. 

Se continuă activitatea pentru 
perfecţionarea mijloacelor tehnice de 
conducere. Se pregătesc propuneri 
comune pentru crearea şi pregătirea 
la timp pentru funcţionarea în timp de 
război a tuturor organelor. Se caută 
forme eficace pentru pregătirea mo-
ral-politică şi educaţiei personalului 
în spiritul marxism-leninismului, al 
internaţionalismului şi patriotismului 
socialist. 

Accentul, ca şi până în prezent, se 
pune pe întărirea coeziunii armatelor 
aliate, formarea la militari a senti-
mentului de devotament faţă de cauza 
noastră comună, întărirea contrapro-
pagandei şi combaterii ideologice a 
imperialismului. 

Un import complex de măsuri îl 
va constitui elaborarea planurilor de 
dezvoltare a armatelor aliate pentru 
cincinalul următor, 1991-1995, ţinân-
du-se seama de schimbările posibile 
ale grupărilor oponente, a părţilor şi a 
factorilor economici din această 
activitate. Deja am început-o. 

Direcţiile principale de dezvoltare 
a Forţelor Armate unite în anii 1991-
1995, Comandamentul Unificat este 
în măsură să le raporteze Comitetului 
Politic Consultativ la următoarea 
consfătuire a acestuia din anul 1988. 

Stimaţi tovarăşi, 
Cu acordul conducerilor parti-

delor comuniste şi muncitoreşti au 
fost luate măsuri pentru stabilirea 
legăturilor directe între conducerile 
Forţelor Armate Unite ale Tratatului 
de la Varşovia şi a Blocului NATO. 
Scopul este unul: de a folosi posibi-

litatea de slăbire a încordării militare 
în Europa. Propunerea noastră cu pri-
vire la întâlnirea comandantului şef al 
Tratatului de la Varşovia cu generalul 
Rogers, a fost refuzată. Considerăm 
că linia pentru lărgirea contactelor în 
interesul destinderii situaţiei interna-
ţionale trebuie să fie continuată. 

În încheiere, permiteţi-mi să 
exprim profunda recunoştinţă comite-
telor centrale ale partidelor comuniste 
şi muncitoreşti, guvernelor ţărilor 
aliate pentru grija permanentă faţă de 
puterea de luptă a Forţelor Armate 
Unite. 

Înalta noastră capacitate de luptă 
reprezintă o necesitate obiectivă, de-
terminată de natura agresivă a impe-
rialismului şi de caracterul pregăti-
rilor militare ale acestuia. 

În vederea rezolvării acestei pro-
bleme importante, noi privim cu toată 
răspunderea şi asigurăm Comitetul 
Politic Consultativ că Comandamentul 
Unificat, împreună cu ministerele 
apărării, va face totul pentru menţi-
nerea capacităţii de luptă a Forţelor 
Armate Unite ţinând seama de ra-
portul de forţe al părţilor în Europa, 
raportat la un asemenea nivel încât 
cercurile conducătoare NATO, în 
frunte cu SUA, să vadă lipsa de per-
spectivă a calculelor privind rezol-
varea, în folosul lor, prin mijloace 
militare a contradicţiilor dintre impe-
rialism şi socialism. 

Permiteţi-mi să închei raportul. 
Vă mulţumesc foarte mult pentru 

atenţie. 
 

 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. 
– Cancelarie, dosar nr. 31/1987, f. 
118-124.
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Note 
 
1 Unul dintre documentele 

importante ale reuniunii respective 
a fost tradus în limba engleză şi 
publicat în S.U.A. – Vojtech 
Mastny, Malcolm Byrne, A 
Cardboard Castle? An Inside 
History of the Warsaw Pact, 1955-
1991, National Security Archive 
Cold War Reader, CEU Press, 2005, 
Budapest and New York, p. 562-
571 (documentul nr. 123 – Records 
of the Political Consultative 
Committee Meeting in Berlin, May 
27-29, 1987). 

2 Vojtech Mastny, Malcolm Byrne, 
op.cit., pP. 418-426 (documentul nr. 
84 – Speech by Brezhnev at the 
Political Consultative Committee 
Meeting in Moscow, November 22, 
1978; documentul nr. 85 – Minutes 
of the Romanian Politburo Meeting, 
November 24, 1978). 

3 Arhivele Naţionale Istorice 
Centrale, fond C.C. al P.C.R. – 
Cancelarie, dosar nr. 31/1987, f. 79. 

4 Ibidem, f. 118. 

5 Ibidem, f. 80. 
6 Ibidem, f. 119. 
7 Ibidem, f. 120. 
8 În cadrul şedinţei Consiliului 

Apărării Republicii Socialiste 
România din 31 mai 1989 s-a recu-
noscut faptul că noile tancuri care 
urmau să fie produse de industria 
militară românească se confruntau 
cu probleme de fiabilitate. La 
aceeaşi reuniune, toţi participanţii 
au adoptat o atitudinea docilă când 
Nicolae Ceauşescu a ordonat să se 
reinstaleze aparatura clasică pe 
tancurile autohtone, în locul mij-
loacelor electronice recent montate, 
şi să nu se mai modernizeze/elec-
tronizeze alte tipuri de arme ro-
mâneşti fără aprobarea sa. „Să 
lăsăm aparatura pe care o avem! – a 
ordonat Nicolae Ceauşescu. Vă rog 
să-mi prezentaţi totul. Nu se 
modifică nici o aparatură, decât ce 
stabilim că este strict necesar. 
Aparatura clasică pe care o avem 
este mai bună, mai fiabilă şi dă 
rezultate mai bune”. Idem, dosar nr. 
38/1989, f. 18. 
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of the SSRM (1985-1991)] 
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Abstract: The transition of Moldavia from a Soviet Socialist Republic to an 
independent and democratic nation was a process that spanned (roughly) from 
1985 to 1991. In this paper the author presents the relations between the reforms 
undertook by Mikhail Gorbachev (”Glasnost” and ”Perestroika”) and the 
emergence of a political opposition from within the Moldavian civil society 
against the Communist Party that ruled this peripheral Soviet Republic. More 
than this, the paper presents the relations between the main political opposer of 
the communists (gathered in different civil organizations) and the leadership of 
the Soviet Moldavia. The events that facilitated the dissolution of the Soviet 
Union are also mentioned and analyzed at a local and broader level, from the 
relation of Moldavia with the main Soviet Nations (Russia, Belarus, Ukraine), to 
the political and diplomatic bounds that are made during the year 1991 with 
Romania.  
 
Keywords: communism, transition, Gorbachev, the Soviet Socialist Republic of 
Moldavia, democracy. 

 
De la restructurare la mișcarea 
de emancipare națională1 
 
După Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice (PCUS) din aprilie 1985 şi 
Congresul al XXVII-lea (februarie-
martie 1986) al PCUS, s-au schimbat 
concepţiile de dezvoltare internă şi de 
politică externă ale URSS, care au 
avut un impact larg asupra republi-
cilor unionale. Perioada cuprinsă 
între 1985 şi 1989 este considerată 

începutul mişcării democratice din 
RSS Moldovenească, care a fost po-
sibilă graţie politicii promovate de 
Mihail Gorbaciov, secretarul general 
al PCUS, ulterior preşedintele URSS 
– accelerare (uskorenie), restructurare 
(perestroika), transparență şi liber-
tatea cuvântului (glasnost)2. În anii 
1989-1991, URSS a fost cuprinsă de 
o criză politică profundă, impul-
sionată în mare parte de mişcările de 
emancipare naţională din republicile 
unionale. Majoritatea republicilor so-
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vietice au optat pentru suveranitatea 
lor, iar ţările baltice, din start, şi-au 
revendicat dreptul lor la inde-
pendenţă. 

Anul 1988 a fost un an în care 
efectele restructurării s-au simțit și la 
Chișinău. Chiar la începutul anului 
1988 la Plenara a VII-a a CC a PCM 
s-au discutat necesitatea introducerii 
unor reforme politice și economice, 
care s-au reflectat mai clar în tezele 
din luna noiembrie 1988 „Să afirmăm 
restructurarea prin fapte concrete”3. 
Aceste teze au fost elaborate în stilul 
ideologiei comuniste și au fost cri-
ticate chiar de către unii comuniști. În 
paralel cu frământările din interiorul 
partidului comunist se mobilizează 
societatea civilă, care încearcă să 
susțină inițiativele lui M. Gobaciov. 
Astfel, la 3 iunie 1988, la Chișinău, a 
fost constituită Mişcarea Democra-
tică pentru Susţinerea Restructurării 
(MDSR), în fruntea căreia se afla 
intelectualitatea. Din programul 
MDSR aprobat la 24 august 1988 
reiese că această mișcare susținea 
democratizarea societății prin intro-
ducerea mai multor libertăți, cum ar 
fi trecerea RSS Moldovenești la 
autogestiune, introducerea cetățeniei 
RSSM, ameliorarea condițiilor de 
dezvoltare a culturii moldovenești, 
reitroducerea funcțiilor sociale ale 
limbii moldovenești etc.4 

Un rol important în promovarea 
ideilor democratice şi de renaştere 
naţională l-a avut Cenaclul literar-
muzical „Alexei Mateevici”, condus 
de Anatol Şalaru. Una dintre primele 
şedinţe ale Cenaclului a avut loc la 
15 ianuarie 1988, în preajma bustului 

lui Mihai Eminescu de pe Aleea 
Clasicilor din parcul Pușkin din 
Chişinău (astăzi Grădina publică 
„Ștefan cel Mare”). De la bun început 
cenaclul a adunat sute și apoi mii de 
cetățeni schimbându-și locul întru-
nirlor la Teatrul Verde de la lacul 
comsomolist. Pe parcursul anului 
1989 au fost organizate numeroase 
întruniri publice (mitinguri, demon-
straţii), care au stimulat trezirea 
conştiinţei naţionale a cetăţenilor din 
RSSM. Astfel, din notele informative 
ale secției ideologice a CC al PCM 
privind ședințele cenaclului „A. 
Mateevici” constatăm că la întrunirea 
de pe 19 februarie 1989 s-au adunat 
cca. 11-12 mii de participanți5. Un rol 
important în acest proces de renaștere 
națională l-a jucat articolul semnat de 
Valentin Mândâcanu, Ecologia 
spiritului prin care critică politica 
lingvistică promovată de PC în 
RSSM și lansează discuția asupra 
concepției limbii române6.  

Treptat Mişcarea Democratică 
pentru Susţinerea Restructurării și 
Cenaclul literar-muzical „Alexei 
Mateevici”, după exemplul repu-
bliclor baltice, și-au unit eforturile 
creând la 20 mai 1989 Frontul 
Popular din Moldova (FPM). Deși 
programul FPM anunța o mișcare cu 
opțiuni politice în opoziție față de 
PCM, printre liderii FPM erau un șir 
de membri ai Partidului Comuniștilor 
din Moldova, inclusiv Ion Hadârcă, 
președintele FPM7. În același an, la 
18 iunie, este fondată și Asociația 
Istoricilor din Republica Moldova 
(AIRM), iar președinte este ales 
profesorul Alexandru Moșanu, care 
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va deveni mai târziu președintele 
parlamentului. Istoricii de rând cu 
scriitorii și alte categorii de intelec-
tuali au jucat un rol important în 
mișcarea de emancipare națională.  

În martie 1989 au avut loc ale-
gerile parțial libere în Sovietul 
Suprem al URSS, la care au parti-
cipat, pentru prima dată în istoria 
RSSM și alți candidați decât membrii 
PCUS. În 10 din cele 16 circum-
scripții electorale din RSSM au 
învins reprezentanții MDSR și 
Cenaclului „A. Mateevici” – Petru 
Buburuz, Mihai Cimpoi, Nicolae 
Dabija, Eugen Doga, Ion Druță, 
Anton Grăjdieru, Ion Hadârcă, 
Leonida Lari, Dumitru Matcovschi și 
Grigore Vieru. Pierderea candidaților 
PCM în fața reprezentanților gru-
purilor neformale, a însemnat o 
lovitură dură pentru partidul comu-
nist. Ideea renunţării la monopolul 
PC asupra puterii fusese lansată la 
Moscova de către Andrei Saharov în 
mai 1989, la Congresul Deputaţilor 
Poporului din URSS. M. Gorbaciov, 
în cadrul Plenarei CC al PCUS din 5-
7 februarie 1990, a propus revizuirea 
articolului 6 din Constituţia URSS 
(1977), care declara rolul conducător 
al PCUS. Propunerea de revizuire a 
art. 6 a fost ratificată la 14 martie 
1990, la Congresul al III-lea Extraor-
dinar al Deputaţilor Poporului din 
URSS. În noua redacţie, articolul 6 al 
Constituţiei URSS avea următorul 
conţinut: „Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, alte partide 
politice, precum şi organizaţiile 
sindicale, de tineret, alte organizaţii 
obşteşti şi mişcări de masă participă 

la elaborarea politicii statului so-
vietic, în administrarea treburilor de 
stat şi obşteşti prin intermediul 
reprezentanţilor lor în Sovietele de 
Deputaţi ai Poporului”. După modi-
ficarea articolului 6 din Constituţia 
URSS, rolul PCUS a fost în continuă 
scădere. Renunţarea la monopolul 
politic al Partidului Comunist (PC) a 
facilitat democratizarea societăţii 
moldoveneşti. La Chişinău, Prezidiul 
Sovietului Suprem al RSSM, aprobă 
un decret special privind „Cu privire 
la modul provizoriu de înregistrare a 
formațiunilor obștești ale cetățenilor 
în RSSM”. Astfel, în contextul 
apropierii datei alegerilor în Sovietul 
Suprem al RSSM, guvernul de la 
Chișinău a fost nevoit să înregistreze, 
la 26 octombrie 1989, primele patru 
organizaţii neformale și formațiuni 
obștești: Frontul Popular din 
Moldova (lider I. Hadârcă), Mişcarea 
Unitate-Edinstvo (A. Liseţki), Gagauz 
Halkî (S. Bulgac) şi Asociaţia 
Cultural-Socială a Bulgarilor 
„Vozrojdenie” (I. Zabunov). Primul 
partid politic înregistrat oficial în 
Republica Moldova a fost Partidul 
Social Democrat, creat la 13 mai 
1990, care avea iniţial trei copre-
şedinţi: Alexandru Coşelev, Oazu 
Nantoi şi Ion Negură8.  

În anii 1989-1991 au avut loc, la 
Chişinău, mai multe acţiuni stradale, 
care s-au încheiat cu arestări şi 
ciocniri cu forţele de ordine. În acest 
context, menţionăm câteva din ele:  

- la 12 martie 1989, la un miting 
de protest, pentru prima dată a fost 
ridicat din mulţime tricolorul. Cei 
mai activi manifestanţi au fost a-
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restaţi. La 31 mai 1989 un grup de 
cetăţeni au declarat grevă a foamei, 
în faţa monumentului lui Ştefan cel 
Mare, în semn de protest împotriva 
deţinerii persoanelor arestate la 
demonstraţia din 12 martie 1989; 

- la 28 iunie 1989, pentru prima 
dată a fost organizat la Chişinău un 
miting de protest împotriva ocupării 
Basarabiei de către URSS. Simpati-
zanţii Frontului Popular din Moldova 
(FPM) au împiedicat desfășurarea 
mitingului consacrat „eliberării 
Basarabiei de sub jugul moşieresc 
român şi reunirea ei cu patria so-
vietică”, organizat în mod tradiţional 
de autorităţile comuniste. Biroul CC 
al PCM a condamnat acţiunile FPM, 
considerându-le dăunătoare din punct 
de vedere politic; 

- la 27 august 1989 a avut loc la 
Chișinău prima Mare Adunare 
Națională la care au participat circa 
500 mii de oameni din majoritatea 
raioanelor republicii. Prin documen-
tul final al adunării se cerea decalarea 
suveranității RSSM, oficializarea 
limbii moldovenești, trecerea la al-
fabetul latin, revenirea la tricolor și 
simbolurile naționale. În rezultatul 
activității unei comisii de stat, dar și a 
presiunii mișcării naționale, la 31 
august 1989, Sovietul Suprem al 
RSSM adoptă legea cu privire la 
statutul limbii moldovenești ca limbă 
de stat. Dezbaterile în jurul acestei 
legi au provocat minoritățile etnice 
conlocuitoare, care s-au antrenat 
întroo serie de greve prin care se îm-
potriveau acordării limbii moldo-
venești statutului de limba de stat și 
trecerii la alfabetul latin. În toamna 

anului 1989 numărul greviștilor, în 
special din stânga Nistrului, ajunge la 
circa 200 mii. La începutul lunii 
septembrie 1989 RSSM a fost vizi-
tată de membrii unei comisii speciale 
a Sovietului Suprem al URSS care s-a 
pronunțat pe marginea politicii lin-
givistice de la noi, acceptând ideea 
revenirii la alfabetul latin, dar accen-
tuând și necesitatea păstrării privi-
legiilor vorbitorilor de limbă rusă9;  

- în timp ce autoritățile repu-
blicilor baltice, a Georgiei, a Armeniei 
au renunţat la parada militară de la 7 
noiembrie 1989, autorităţile de la 
Chişinău au decis desfășurarea ei. 
Dar, în dimineaţa zile de 7 noiembrie 
1989, un grup de cca 100 de persoane 
au ieşit cu lumânări în faţa tancurilor 
sovietice pregătite pentru parada 
militară. Când coloana Frontului 
Popular din Moldova a ajuns în Piața 
Victoriei, conducerea PCM a părăsit 
tribuna centrală şi astfel parada 
militară de la Chişinău a fost com-
promisă10;  

- câţiva tineri care protestau în 
faţa Ministerului de Interne împotriva 
acţiunilor miliţiei la 7 noiembrie 
1989 au fost arestaţi. Aceasta a pro-
vocat adunarea spontană a oamenilor 
în faţa Ministerului. Protestatarii 
scandau „Arestaţii – eliberaţi!”. Au 
fost şi ei atacaţi şi loviţi cu bastoanele 
de către miliţieni. Către orele 18.00, 
în faţa Ministerului de Interne se 
adunaseră peste 1000 de persoane, 
fiind blocată circulația pe strada 
centrală. Din clădirea Ministerului au 
ieşit 200-300 de miliţieni, care au 
atacat mulţimea. Un grup de deputaţi 
au venit la sediul Ministerului de 
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Interne și i-au propus lui V. Voronin, 
ministrul de Interne, să ordone 
retragerea milițienilor. Sub presiunea 
străzii, au fost eliberaţi arestaţii. În 
timp ce coloana de protestatari se 
îndrepta spre Piaţa Victoriei, din 
clădirea Ministerului de Interne a 
început să se tragă cu gloanţe oarbe şi 
s-au auzit rafale de pistol-automat, 
care au provocat mulţimea la acţiuni 
violente. Protestatarii au început a 
arunca cu pietre în clădirea 
Ministerului de Interne. Către orele 
23.00, în Piaţa Victoriei se adunaseră 
deja 5000-6000 de persoane, care 
cereau demisia lui S. Grosu, V. 
Pşenicinikov, I. Kalin, V. Semionov; 

- după evenimentele din 7 şi 10 
noiembrie 1989, s-a încercat acuzarea 
şi dizolvarea FPM, dar autorităţile nu 
au îndrăznit să aplice acest scenariu. 
La conferinţa de presă din 12 
noiembrie 1989 de la Ministerul de 
Interne s-a aflat că în noaptea de 10 
noiembrie, pe Aeroportul din 
Chişinău au aterizat 10 avioane 
militare, având la bord peste 2000 de 
militari ai trupelor speciale ale 
Ministerului de Interne al URSS, 
comandant fiind general-locotenentul 
Vladimir Dubenjuk, care a declarat 
că a venit la Chişinău la chemarea 
conducerii republicii. 

Deşi spiritele erau încinse şi în 
Moldova, totuşi la Chişinău, atât 
oamenii de rând, cât şi elitele politice 
au procedat cu o doza mai mare de 
prudenţă. Între 1989 şi 1990 mişcarea 
de renaştere naţională era în continuă 
creştere şi avea impact asupra 
societăţii şi a clasei politice de la 
Chişinău. Petru Lucinschi, consideră 

că „la începutul anului 1990 situația 
la Chișinău s-a agravat și în urma 
evenimentelor care au avut loc în 
România. Revoluția din decembrie 
1989 repede trece Prutul și spiritul 
anticomunist vine și la noi. În această 
nouă conjunctură podurile de flori nu 
numai că le-am permis, dar chiar am 
făcut tot posibilul ca oamenii de pe 
ambele maluri ale Prutului să se în-
tâlnească nestingherit”11. P. Lucinschi 
are dreptate că în primăvara anului 
1990 mișcarea de emanicpare na-
țională a fost încurajată de lichidarea 
regimului comunist din România, 
însă el nu spune adevărul până la 
capăt. Decizia a organiza podurile de 
flori a fost luată la Moscova nu doar 
pentru a se rentâlni românii de pe 
ambele maluri ale Purtului, dar mai 
mult pentru a scădea din tensiunea 
acesti mișcări.  

Alegerea democratică, în două 
tururi, în anul 1990, a primului parla-
ment (Sovietul Suprem) al RSS 
Moldoveneşti a marcat evoluţia 
mişcării de renaştere şi eliberare 
naţională12. O pătrime din membrii 
noului parlament erau reprezentanți 
ai FPM. Evenimentele social-politice 
din 1990 au condus la crearea orga-
nelor puterii (Parlament, Guvern 
etc.), a Radioteleviziunii Naţionale şi 
a Agenţiei Naţionale de Ştiri 
„Moldpress” şi au finalizat cu decla-
rarea suveranităţii (23 iunie 1990) şi 
a independenţei Republicii Moldova 
(27 august 1991). Pe 25 mai 1990 are 
loc numirea lui Mircea Druc în 
fruntea Guvernului, care deși a gu-
vernat o perioadă scurtă de timp, a 
condus primul guvern al RSSM ales 
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pe cale democratică. Astfel, în anul 
1990, la Chişinău s-au produs mai 
multe evenimente semnificative: 
alegerile libere în Sovietul Suprem al 
RSSM, adoptarea drapelului şi stemei 
de stat, modificarea denumirii repu-
blicii din RSS Moldovenească în 
RSS Moldova, crearea comisiei de 
elaborare a Constituţiei, Declaraţia de 
suveranitate din 23 iunie 1990, 
alegerea preşedintelui RSS Moldova 
(3.09.1990) etc. Pe de o parte, obser-
văm un proces de democratizare a 
societăţii moldoveneşti, revenirea la 
valorile naţionale, iar pe de altă parte, 
Moscova a stimulat separatismul în 
Moldova, care a condus la formarea 
Republicii Sovietice Socialiste 
Găgăuzia şi a Republicii Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti Nistrene13. 
La rugămintea autorităţilor de la 
Chişinău de a se lua măsuri în pri-
vinţa mişcărilor separatiste, M. 
Gorbaciov, preşedintele URSS, sem-
nează la 22 decembrie 1990 un decret 
care garanta integritatea RSSM 
(doar) în cadrul URSS. Acest fapt a 
fost mai degrabă o avertizare la adresa 
mişcării de renaştere naţională, decât 
o intenţie de a asigura liniştea şi 
integritatea RSS Moldova. 

Declarația de suveranitate, apro-
bată pe 23 iunie 1990, stipulează clar 
că suverantitatea RSS Moldova este 
unică și este o condiție necesară a 
existenței statalității. Cele treispreze 
puncte ale declarației trasează clar 
perspectiva dezvoltării statului su-
veran, unitar și indivizibil. La fel, 
declarația cetățeniei RSS Moldova și 
va da un impuls procesului de elabo-
rarea a unei noi constituții. Pe lângă 

declararea statului de drept, a se-
parării puterii în legislativă, executivă 
și judecătorească, RSS Moldova se 
declară subiect egal al relațiilor in-
ternaționale și declară o zonă demi-
litarizată14. Deși, Declarația de 
suveranitate anunța un șir de criterii 
de dezvoltare durabilă a RSS 
Moldova, multe din aceste puncte 
rămân a fi parțial realizate până în 
prezent.  

 
De la suveranitate la 
independență 
 
Anul 1991 este, incontestabil, 

anul schimbării pentru spaţiul so-
vietic, deoarece transformările dema-
rate în anii ’80 s-au soldat cu dezagre-
garea URSS şi apariţia unor noi state 
independente. Anul 1991, cu sigu-
ranţă, poate fi considerat o continuare 
a ceea ce a fost 1989 pentru Europa 
Centrală şi de Est, care a schimbat 
milioane de destine. Chiar dacă nu a 
existat iniţial un proiect al recon-
strucţiei, evenimentele din 1989-
1991 au pus bazele societăţilor demo-
cratice contemporane, înlocuind 
regimurile totalitar comuniste cu cele 
democratice. Dacă anul 1989 este 
considerat annus mirabilis sau nau-
fragiul utopiei, atunci anul 1991 este 
începutul recesiunii mondiale15. 

Pe parcursul anilor 1990-1991 
conducerea unională încerca insistent 
să găsească soluţii capabile să îm-
piedice destrămarea URSS. Începutul 
anului 1991 a fost dramatic pentru re-
publicile baltice, unde s-au confruntat 
direct dorinţa de libertate, democraţie 
şi independenţă a populaţiei băştinaşe 
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cu autoritarismul sovietic, care dorea 
menţinerea URSS. La 10 ianuarie 
1991, M. Gorbaciov a adresat o notă 
ultimativă Sovietului Suprem al 
Lituaniei, prin care cerea „restaurarea 
constituţiei sovietice în ţară şi revo-
carea legilor considerate neconstitu-
ţionale de autorităţile unionale”16. În 
urma confruntărilor de stradă dintre 
forţele de ordine şi populaţia civilă la 
Vilnius, în zilele de 11-13 ianuarie au 
fost ucişi 14 oameni şi au fost răniţi 
peste 600. Câteva zile mai târziu, 
forţele speciale au omorât 4 persoane 
din rândul protestatarilor la Riga. 
Marea Britanie a fost una dintre 
primele puteri din Vest care au deza-
probat acţiunile militare la Vilnius şi 
Riga, susţinând „reformele, şi nu 
represiile” şi condamnând condu-
cerea URSS pentru tentativa de ca-
muflare a evenimentelor din Lituania. 
În RSSM, forţele democratice iau 
atitudine şi la 13 ianuarie 1991, la 
Chişinău are loc mitingul Alianţei 
Naţionale pentru Independenţă „16 
Decembrie”, la care a fost condam-
nată agresiunea sovietică împotriva 
Lituaniei17. Protestele din republicile 
baltice au condus la ieşirea lor din 
componenţa URSS: independenţa 
Lituaniei a fost declarată la 11 martie 
1990, independenţa Letoniei şi a 
Estoniei – la 3 martie 1991. Spre 
deosebire de Lituania, Letonia sau 
Georgia, RSS Moldova a fost ocolită 
de confruntări soldate cu victime. La 
4 februarie 1991, Petru Lucinschi 
este nevoit să demisioneze din 
funcţia de prim-secretar al CC al 
PCM, fiind substituit de Grigore 
Eremei18. 

Congresul al IV-lea al Deputaţilor 
Poporului din URSS (Moscova, 
decembrie 1990) a decis organizarea 
la 17 martie 1991 a unui referendum 
unional privind menţinerea URSS și 
semnarea ulterioară a unui Tratat 
unional19. RSS Moldova, împreună 
cu alte cinci republici (Estonia, 
Letonia, Lituania, Georgia şi 
Armenia), în ciuda presiunilor exer-
citate de organele centrale de stat, nu 
a participat la acest scrutin, dar ra-
ioanele din stânga Nistrului, precum 
şi unele instituţii de pe malul drept au 
participat. În celelalte republici, 
prezenţa la vot a fost de cca 80%, din 
care 76% au votat pentru menţinerea 
URSS20. Rezultatele obţinute ofereau 
autorităţilor sovietice un suport legal 
în favoarea integrităţii URSS, dar 
acestea nu au putut opri procesele de 
afirmare a suveranităţii şi tendinţele 
de independenţă din republicile 
unionale. O dovadă în acest sens a 
fost şi puciul din august 1991, care, 
în pofida intenţiei de a opri dezinte-
grarea, a grăbit colapsul URSS. 

În contextul schimbărilor din 
statele baltice şi al mişcărilor din 
interiorul Moldovei, Frontul Popular 
din Moldova cere Parlamentului21, în 
cadrul mitingului din 10 mai 1991, 
adoptarea declaraţiei de indepen-
denţă, a legilor despre cetăţenie, 
privatizare, Banca Naţională, partide, 
presă, introducerea valutei naţionale 
şi naţionalizarea averii PCM, adop-
tarea Codului funciar. Realizarea 
imediată a acestor solicitări a fost 
amânată din cauza mai multor 
factori, printre care discuţiile privind 
demisia prim-ministrului Mircea 
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Druc. Fracţiunea parlamentară a 
Frontului Popular din Moldova a 
înmânat la 21 mai 1991 un protest 
semnat de 70 de deputaţi, prin care 
era dezaprobat modul de confirmare 
a componenţei Guvernului, propusă 
de preşedintele Mircea Snegur22. 
Acesta, la rândul lui, a învinuit FPM 
de destabilizarea situaţiei social-
politice din republică. În semn de 
protest, fracţiunea Frontului Popular 
a părăsit şedinţa în plen şi a declarat 
că va reveni în sala de şedinţe numai 
după ce preşedintele Snegur va 
propune Parlamentului Declaraţia de 
independenţă. Deputaţii membri ai 
FPM, intonând imnul „Deşteaptă-te, 
române!”, s-au îndreptat spre Piaţa 
Marii Adunări Naţionale, unde au 
avut loc incidente între manifestanţi 
şi poliţişti. La 22 mai 1991, în 
Sovietul Suprem al RSS Moldova au 
avut loc discuţii privind demiterea 
Guvernului Druc. Ele au început cu 
declaraţia preşedintelui Mircea 
Snegur referitor la evenimentele din 
21 mai 1991. Preşedintele Snegur a 
supus unui atac vehement fracţiunea 
parlamentară a Frontului Popular din 
Moldova, scriitorii, mişcările şi orga-
nizaţiile democratice, acuzându-i de 
provocarea evenimentelor din 21 
mai. Snegur a cerut Parlamentului să 
adopte de urgenţă legea despre ale-
gerea preşedintelui Republicii 
Sovietice Socialiste Moldova de către 
întreaga populaţie a ţării23. Sovietul 
Suprem a adoptat un proiect de lege 
prin care statutul prim-ministrului a 
fost egalat cu statutul unui membru 
de rând al guvernului (ministru, 
director general de departament), iar 

pentru destituirea prim-ministrului 
era suficient un minimum de 50% din 
voturi plus unul. Din 218 voturi 
valabile, 207 au fost pentru demiterea 
prim-ministrului Mircea Druc şi doar 
11 contra. Fracţiunea FPM a înaintat 
preşedintelui Sovietului Suprem un 
protest, semnat de 60 de deputaţi. Au 
avut loc ciocniri între forţele de 
poliţie şi populaţia civilă lângă sediul 
Sovietului Suprem. Situaţia de con-
flict din Sovietul Suprem a continuat 
în ziua următoare, când fracţiunea 
agrarienilor a propus un proiect de 
declaraţie de independenţă a repu-
blicii, iar fracţiunea FPM a dat citire 
notei de protest în legătură cu înlă-
turarea anticonstituţională a prim-
ministrului M. Druc24. Poziţiile FPM 
au fost criticate de un şir de lideri de 
opinie din Moldova, care au consti-
tuit, la 13 iulie 1991, Forumul 
Democratic din Moldova (FDM), ca 
alternativă a PCM şi a FPM. Fonda-
torii FDM au venit cu iniţiativa 
reconcilierii societăţii şi a renunţării 
la confruntarea etnică25. 

După un şir de dezbateri, la finele 
lunii mai 1991, în funcţia de prim-
ministru este desemnat Valeriu 
Muravschi (28 mai 1991-1 iulie 
1992). Noul guvern, pe lângă disen-
siunile politice, avea să se confrunte 
şi cu calamități naturale, căci la înce-
putul lunii iulie au fost inundate cca 
90 de localităţi. Tot la începutul lunii 
iulie 1991, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat un şir de acte 
normative destinate să contribuie la 
afirmarea statalităţii moldoveneşti. 
Printre acestea se numără Legea cu 
privire la privatizare, care, pe de o 
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parte, a creat noi posibilităţi, iar pe de 
altă parte, i-a dezamăgit pe marea 
majoritate a cetăţenilor, deoarece nu 
şi-au putut recupera proprietăţile 
naţionalizate de autorităţile sovietice; 
Legea cu privire la cetăţenie, prin 
care cetăţenia Republicii Moldova se 
acorda tuturor persoanelor care lo-
cuiau pe teritoriul Republicii Moldova 
până la data de 23 iunie 1990 
(această lege este considerată una 
dintre cele mai flexibile în ce priveşte 
acordarea cetăţeniei unui stat, în spe-
cial în comparaţie cu statele baltice, 
unde au fost stabilite un şir de rigori 
pentru obţinerea acestui drept) etc.  

Către mijlocul anului 1991, pon-
derea URSS pe plan extern scăzuse 
semnificativ. La 1 iulie 1991 are loc 
dizolvarea Organizaţiei Tratatului de 
la Varşovia. Ungaria, Polonia şi 
Cehoslovacia au convenit cu URSS 
asupra retragerii trupelor sovietice de 
pe teritoriile lor. Din acel moment, un 
şir de state est-europene şi-au decla-
rat intenţiile de integrare în structurile 
NATO. 

În situaţia creată, RSS Moldova 
începe să se manifeste treptat ca o 
entitate politică autonomă atât pe 
plan naţional, cât și internaţional26. 
M. Snegur efectuează, între 11 şi 17 
februarie 1991, prima sa vizită ofi-
cială în calitate de preşedinte al 
republicii la Bucureşti. Vizita în 
România s-a realizat în contextul spe-
cificului mişcării de eliberare na-
ţională, precum şi a intenţiilor de 
stabilire a relaţiilor culturale, acade-
mice şi politice cu România, care au 
fost restricţionate şi controlate de 
autorităţile sovietice în anii 1944-

1991. O lună mai târziu, la 25 martie 
1991, Adrian Năstase, ministrul 
român de Externe, şi Nicolae Ţâu, 
ministrul moldovean de Externe, au 
semnat Protocolul privind colabo-
rarea dintre Ministerul Relaţiilor 
Externe al RSSM şi Ministerul 
Afacerilor Externe al României – 
primul document semnat împreună 
de miniştrii celor două ţări27. Pe 
parcursul anului 1991 au urmat şi alte 
întâlniri importante între Chişinău şi 
Bucureşti, cum ar fi o nouă întâlnire a 
preşedinţilor M. Snegur şi I. Iliescu la 
Bucureşti, vizita la Chişinău a prim-
ministrului României, Petre Roman 
etc. Totodată, au fost semnate un şir 
de acte privind cooperarea în diferite 
domenii, în primul rând cultural şi 
educaţional. Astfel, în luna iulie 
1991, 170 de profesori de liceu din 
Republica Moldova au mers într-o 
vizită de două săptămâni în România, 
iar în toamnă a plecat la studii în 
România un nou grup de studenţi28.  

La 27 martie 1991, pentru prima 
dată după anul 1944, la Chişinău s-a 
serbat Unirea din 1918 a Basarabiei 
cu România. Deşi problema 
reunificării Basarabiei cu România 
era pe larg discutată în public, liderii 
politici de atunci – I. Iliescu, M. 
Snegur, P. Lucinschi, P. Roman – 
susţin că nu au discutat acest subiect 
la întâlnirile lor oficiale29. Populaţia 
rusofonă din Republica Moldova, in-
clusiv minoritatea găgăuză, a reac-
ţionat în mod ostil la aceste schim-
bări. Discursul proromân (subiecte 
privind limba, istoria) a devenit o 
sperietoare pentru populaţia rusofonă, 
în special din regiunile separatiste 
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(Găgăuzia şi Transnistria). Spre 
exemplu, după aprobarea tricolorului 
şi stemei de stat de către Parlamentul 
RM, deputaţii din partea stângă a 
Nistrului au refuzat să mai participe 
la şedinţele forului legislativ de la 
Chişinău30.  

În aceeaşi ordine de idei, la 24 
iunie 1991, Parlamentul României a 
declarat nul Pactul Ribbentrop-
Molotov din 23 august 1939, iar trei 
zile mai târziu, cu prilejul come-
morării a 51 de ani de la anexarea 
Basarabiei de către URSS, doi 
membri ai Comitetului de politică 
externă al Senatului SUA, senatorii 
republicani Jesse Helms (Carolina de 
Nord) şi Larry Prester (Dacota de 
Sud), au prezentat Senatului ameri-
can un proiect de rezoluţie în favoa-
rea autodeterminării şi reunificării 
Basarabiei şi Nordului Bucovinei cu 
România. 

În perioada 26-28 iunie 1991, la 
Chişinău a avut loc, sub egida 
Parlamentului Republicii Moldova, 
Conferinţa Internaţională „Pactul 
Ribbentrop-Molotov şi consecinţele 
sale pentru Basarabia”31. Unul dintre 
raportorii de bază a fost prof. A. 
Moşanu, preşedintele Parlamentului 
RM, care a prezentat raportul „Pactul 
Molotov-Ribbentrop şi consecinţele 
sale pentru Basarabia”32. La finalul 
conferinţei participanţii din 16 state 
au adoptat Declaraţia de la Chişinău 
din 28 iunie 1991, prin care s-a con-
damnat Pactul Molotov-Ribbentrop 
ca unul ilegal şi îndreptat împotriva 
umanităţii. În Declaraţia de la 
Chişinău acţiunile sovietice sunt cali-
ficate drept act de agresiune în urma 

căruia Basarabia, Nordul Bucovinei 
şi Ţinutul Herţa au fost „anexate de 
către Uniunea Sovietică”. Partici-
panţii la conferinţă au afirmat că 
„Pactul şi Protocolul său adiţional 
secret sunt nule ab initio, iar 
consecinţele lor trebuie eliminate”. Ei 
s-au pronunţat în favoarea unor 
„soluţii politice care să conducă la 
eliminarea actelor de injustiţie şi 
abuz comise prin recurgerea la forţă, 
dictat şi anexiuni atât în perioada pre-
mergătoare, cât şi în timpul desfă-
şurării celui de-al Doilea Război 
Mondial, în deplin consens cu prin-
cipiile Actului final de la Helsinki şi 
ale Cartei de la Paris pentru o nouă 
Europă”33. Subiectele dezbătute la 
conferinţă şi declaraţia finală au avut 
un ecou larg în societate, însă ele nu 
erau pe placul tuturor. De aceea, 
prima încercare de a transmite la 
Televiziune, în seara zilei de 26 
iunie, lucrările conferinţei a fost cu 
surprize. Regizorii au constatat că 
lipseşte sunetul de pe înregistrările 
video. Problema a fost rezolvată prin 
ajustarea înregistrărilor video şi a 
celor audio de la Radio şi, astfel, 
transmisiunea a avut loc34. Straniu 
este şi faptul că lucrările conferinţei, 
deşi au fost adunate, nu au văzut 
lumina tiparului până în prezent. 
Totodată, observăm că Declaraţia 
Conferinţei Internaţionale de la 
Chişinău a fost reflectată şi în Decla-
raţia de independenţă a Republicii 
Moldova din 27 august 1991.  

În perioada 18-21 august 1991, la 
Moscova are loc o tentativă de 
lovitură de stat, organizată de un grup 
conservator cu intenţia de a îm-
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piedica destrămarea URSS, sau aşa-
numitul puci anti-Gorbaciov. La 18 
august 1991, G. Ianaev, vicepre-
şedintele URSS, a semnat un decret 
prin care îşi asuma exercitarea 
atribuţiilor de preşedinte al URSS 
începând cu 19 august 1991: 

 
În legătură cu faptul că Mihail 
Sergheevici Gorbaciov, din motive de 
sănătate, nu-şi poate exercita funcţiile 
de preşedinte al URSS, am preluat, în 
baza articolului 127 (7) al Constituţiei 
URSS, exercitarea obligaţiilor de 
Preşedinte al URSS începând cu ziua 
de 19 august 199135. 

 
În aceeaşi zi, conducerea so-

vietică, în persoana lui G. Janaev, V. 
Pavlov şi O. Baklanov, declară stare 
de urgenţă în URSS şi creează 
Comitetul de Stat pentru Starea de 
Urgenţă (CSSU al URSS): 
1. În conformitate cu articolul 127 (7) 
al Constituţiei URSS şi cu articolul 2 
al Legii URSS „Cu privire la statutul 
juridic al stării de urgenţă” şi sa-
tisfăcând cerinţele largi ale populaţiei 
cu privire la necesitatea adoptării 
celor mai hotărâte măsuri de preîn-
tâmpinare a alunecării societăţii spre 
o catastrofă naţională, de asigurare a 
legalităţii şi ordinii, se instituie starea 
de urgenţă în unele localităţi ale 
URSS pe un termen de şase luni, 
începând cu ora 4 (ora Moscovei) a 
zilei de 19 august 1991. 
2. Constituţia URSS şi legile URSS 
au o supremaţie necondiţionată pe 
întreg teritoriul URSS. 
3. În scopul administrării şi efectuării 
eficiente a statutului stării de urgenţă, 
se instituie Comitetul de Stat pentru 

Starea de Urgenţă în URSS (CSSU al 
URSS), în următoarea componenţă: 
O. D. Baklanov – prim-vicepre-
şedinte al Consiliului de Apărare al 
URSS, V. A. Krucikov – preşedinte 
al Comitetului pentru Securitatea 
Statului al URSS, V. S. Pavlov – 
prim-ministru al URSS, B. K. Pugo – 
ministru al Afacerilor Interne al 
URSS, V. A. Starodubţev – preşe-
dinte al Uniunii Ţăranilor al URSS, 
A. I. Tizeakov – preşedinte al Aso-
ciaţiei Întreprinderilor de Stat şi 
Obiectivelor din Industrie, Construcţii, 
Transporturi şi Telecomunicaţii ale 
URSS, D. T. Iazov – ministru al 
Apărării al URSS, G. I. Ianaev – 
preşedinte al URSS. 
4. Hotărârile CSSU al URSS sunt 
obligatorii pentru executarea necon-
diţionată de către toate organele 
puterii şi ale administraţiei, de către 
persoanele oficiale şi cetăţenii de pe 
întreg teritoriul URSS”36.  

 
La Chişinău atmosfera a fost una 

plină de nelinişte, însă relativ stabilă, 
conducerea republicii reuşind să 
menţină situaţia sub control. La 20 
august 1991, Televiziunea şi Casa 
Radioului de la Chişinău au fost luate 
sub pază de oamenii care optau 
pentru democraţie, iar preşedintele 
Republicii Moldova a emis Decretul 
cu privire la crearea Consiliului 
Suprem de Securitate al Republicii 
Moldova. Conducerea de la Chişinău 
a condamnat lovitura de stat de la 
Moscova şi a solicitat tuturor statelor 
şi popoarelor lumii să adopte o 
poziţie drastică faţă de comitetul 
pucist anticonstituţional37. 
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La 21 august 1991 a fost adoptată 
Declaraţia Parlamentului Republicii 
Moldova prin care se condamnau 
acţiunile de la Moscova, lovitura de 
stat fiind calificată „drept o gravă 
crimă de stat îndreptată împotriva 
suveranităţii republicilor, care poate 
aduce popoarelor prejudicii enorme”. 
Prin această Declaraţie, organul 
legislativ îi îndemna pe soldaţii şi 
ofiţerii Armatei Sovietice să nu ia 
parte la acţiuni ce contravin normelor 
constituţionale şi să nu uite de nece-
sitatea respectării drepturilor omului 
şi a organelor legitime ale puterii de 
stat locale, iar cetăţenii Republicii 
Moldova erau chemaţi să respingă 
calea violenţei şi a dictatului, iar în 
caz de uzurpare a puterii de stat, să 
manifeste nesupunere civică38. Toto-
dată, la 21 august 1991 Parlamentul 
Republicii Moldova a adoptat 
Hotărârea cu privire la situaţia din 
Republica Moldova în legătură cu 
lovitura de stat din URSS, prin care 
se declara că M. Gorbaciov a fost 
înlăturat nelegitim din funcţia de 
preşedinte al URSS de către un grup 
de aventurieri politici de orientare 
reacţionară şi se aproba Declaraţia 
Parlamentului Republicii Moldova 
privind situaţia din URSS. La fel, se 
propune deputaţilor poporului ai 
URSS din partea Moldovei ca la a-
propiată sesiune a Sovietului Suprem 
al URSS să ceară demisia lui A. I. 
Lukianov, preşedinte al Sovietului 
Suprem al URSS, pentru poziţia şi 
rolul lui în evenimentele de la 18-19 
august 1991. În hotărâre se cere 
organelor republicane şi locale să se 
conducă în activitatea lor cu stricteţe 

de legislaţia republicii, iar Comitetul 
pentru Securitatea Statului, Ministerul 
de Interne şi Procuratura Republicii 
Moldova, de comun acord cu orga-
nele autoconducerii locale, să sta-
bilească persoanele care au executat 
deciziile ilegale ale Comitetului de 
Stat pentru Starea Excepţională în 
URSS sau au contribuit la îndepli-
nirea lor şi să le tragă la răspundere 
conform legii39. 

La 22 august 1991, M. Gorbaciov 
revine la Moscova, după trei zile de 
arest petrecute la reşedinţa din 
Crimeea, iar la 25 august demi-
sionează din funcţia de secretar ge-
neral al PCUS, ceea ce a însemnat 
căderea puterii partidului unic în 
URSS. La 23 august 1991, Prezidiul 
Parlamentului Republicii Moldova 
aprobă Hotărârea cu privire la 
Partidul Comunist din Moldova, prin 
care „se interzice activitatea Partidului 
Comunist din Moldova pe întreg teri-
toriul republicii şi se naţionalizează 
întreaga avere a PCM”40. În aceeaşi 
zi, M. Snegur, preşedintele Republicii 
Moldova, solicita, printr-o telegramă 
oficială, ajutorul lui M. Gorbaciov, 
preşedintele URSS, şi al lui B. Elţin, 
preşedintele RSFSR, în problema 
acţiunilor liderilor separatişti din 
autoproclamatele republici nistreană 
şi găgăuză (Smirnov, Ryleakov, 
Pologov, Topal, Chindighelean ş.a.) 
şi a susţinerii lor de către I. Morozov, 
şeful Comandamentului Districtului 
Militar Odesa. În telegramă se 
menţiona că liderii separatişti din 
Moldova au susţinut oficial lovitura 
de stat din august 1991 şi ar trebui, 
prin urmare, să fie consideraţi un 



Mihail Gorbaciov și eșecul experimentului sovietic 

 75

comitet criminal care continuă să 
acţioneze în spiritul „Comitetului de 
Stat pentru Stări Excepţionale”, cu 
sprijinul trupelor Districtului Militar 
Odesa. În acest context, M. Snegur îl 
roagă pe M. Gorbaciov să dea dispo-
ziţiile corespunzătoare Comanda-
mentului Districtului Militar Odesa 
pentru încetarea acordării ajutorului 
criminalilor de stat sus-menţionaţi41. 

Puciul de la Moscova a fost o 
ultimă încercare a unui grup de no-
meclaturişti de la Moscova, în special 
din rândul organelor de forţă, de a 
menţine URSS. Reacţia majorităţii 
republicilor unionale a fost diametral 
opusă intenției puciştilor. După 
evenimentele de la Moscova a urmat 
valul declaraţiilor de independenţă 
ale republicilor unionale: 24 august –
Ucraina, 27 august – Moldova, 31 
august – Uzbekistan şi Kirghizia (ori 
Kyrgyzstan), 9 septembrie – Tadjikistan, 
18 octombrie – Azerbaidjan etc., 
ultimul declarându-şi independenţa 
Kazahstanul, la 16 decembrie 1991. 

La 27 august 1991, Parlamentul 
Republicii Moldova, prin vot nomi-
nal, aprobă Declaraţia de indepen-
denţă şi imnul naţional „Deşteaptă-te, 
române”. Din numărul total de 371 
deputați, 278 deputați au votat pro. 
Prin declarația de independență s-a 
declarat:  

 
Republica Moldova este un stat 
suveran, independent şi democratic, 
liber să-şi hotărască prezentul şi 
viitorul, fără nici un amestec din 
afară, în conformitate cu idealurile şi 
năzuinţele sfinte ale poporului în 
spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale 
naţionale42. 

În condiţiile colapsului URSS, 
anul 1991 a constituit pentru 
Republica Moldova începutul pro-
cesului de construire a unui stat 
democratic şi independent. Din mo-
mentul adoptării Declaraţiei de 
independenţă, Republica Moldova 
devine subiect de drept internaţional 
şi adresează ONU şi Conferinţei 
pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (CSCE) cererea de a fi ad-
misă ca membru cu drepturi depline 
în aceste organizaţii şi se declară 
disponibilă să adere la Actul final de 
la Helsinki şi la Carta de la Paris 
pentru o nouă Europă. La 3 septem-
brie 1991 are loc stabilirea frontierei 
de stat a Republicii Moldova şi este 
semnat Decretul privind retragerea de 
pe teritoriul republicii a trupelor 
Armatei Sovietice. La momentul 
declarării independenţei, Republica 
Moldova cuprindea o suprafaţă de 33 
700 km2, avea o populaţie de 4 366 
300 de locuitori, din care 53% lo-
cuiau în mediul rural, era organizată 
administrativ în 40 de raioane. La 
finele anului 1991, conform datelor 
Raportului dezvoltării umane al 
ONU, Republica Moldova se plasa 
pe locul 64 în lume.  

România este prima ţară care 
recunoaşte independenţa Republicii 
Moldova şi acest lucru se întâmplă la 
3 septembrie 1991, lucru care a fost 
interpretat diferit: unii au considerat 
acest act ca un gest de prietenie şi 
bună vecinătate, alţii l-au considerat 
ca un gest de renunţare a României la 
ideea de reunire cu Basarabia, 
teritoriu ocupat abuziv de URSS în 
1940. Federaţia Rusă a recunoscut 
Republica Moldova doar pe 8 de-
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cembrie 1991, „după ce a obținut 
promisiunea lui Mircea Snegur de a 
semnat tratatul de constituire a 
Comunității Statelor Independente 
(CSI)”43. În august 1991 s-au stabilit 
relaţii diplomatice între România şi 
Republica Moldova la nivel de am-
basadori. La început, a funcţionat un 
consulat cu sediul la Iaşi, iar la 24 
ianuarie 1992 a fost deschisă 
Ambasada Republicii Moldova la 
Bucureşti.  

La 8 decembrie 1991 au avut loc 
primele alegeri prezidenţiale în 
Republica Moldova, la care au parti-
cipat 92% din electorat, din care 
67,49% au votat pentru Mircea 
Snegur, care devine primul preşe-
dinte al Republicii Moldova, ales prin 
sufragiu universal. În aceeaşi zi, 
preşedinţii Rusiei, Bielorusiei şi 
Ucrainei – B. Elţin, St. Šuškevič şi, 
respectiv, L. Kravčuk – au semnat, la 
Belovežskaja Pušča, acordul de 
înfiinţare a Comunităţii Statelor 
Independente şi au proclamat înce-
tarea existenţei URSS. În acest con-
text, Mihail Gorbaciov demisionează 
din funcţia de preşedinte al URSS, 
devenind astfel primul şi ultimul 
preşedinte al URSS.  

 
Concluzii 
 
După evenimentele din august 

1991, o bună parte a lumii a crezut că 
acest colaps al Uniunii Sovietice 
reprezintă detaşarea de trecutul tota-
litar, realităţile însă s-au dovedit a fi 
altele pentru o bună parte din repu-
blicile ex-unionale. Iniţiativa celor 
trei preşedinţi de la Belovežskaja 
Pušča a fost oficializată la 21 

decembrie 1991, la Alma-Ata, prin 
semnarea Declaraţiei, Protocolului şi 
Convenţiei cu privire la CSI. Pe 
lângă Rusia, Belarus şi Ucraina, au 
mai aderat încă opt state, care între 
timp deveniseră independente. 
Mircea Snegur, preşedintele RM, a 
semnat în numele ţării aderarea la 
această organizaţie, al cărei scop era 
menţinerea legăturilor economice 
între fostele republici sovietice şi 
dezvoltarea cooperării dintre ele. De 
fapt, liderii celor trei state au decis 
păstrarea unui format de colaborare 
asociată sub umbrela unei structuri 
interstatale, prin care Rusia încerca 
să-şi păstreze hegemonia, fapt 
dovedit în anii următori. Multiplele 
încercări de fortificare a CSI-ului s-
au soldat cu eşec. În circumstanțele 
politice din Europa de Est, CSI este o 
structură, în mare parte, compromisă 
şi ineficientă.  

Anul 1991 a fost un punct de start 
al independenţei, comun pentru 
majoritatea republicilor unionale. Dar 
tranziţia de la un regim totalitar la un 
sistem democratic s-a dovedit a fi 
diferită pentru fiecare stat postso-
vietic. În linii generale, pentru cei 
mai mulţi cetăţeni postsovietici, 
căderea sistemului sovietic a marcat 
începutul unui mare regres în toate 
sensurile: nivel de trai şi sistem de 
protecţie socială mai scăzut, acces 
limitat la educaţie de calitate, servicii 
şi alte resurse publice etc. De aceea, 
în primii ani după colapsul URRS, 
numărul de sinucideri în statele post-
sovietice a crescut brusc44. Astfel se 
poate explica fenomenul nostalgiei 
după regimul sovietic45. 
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DEZBATERE 
 
 

„Mihail Gorbaciov și eșecul experimentului sovietic” 
 

[Mikhail Gorbachev and the failure of the Soviet experiment] 
 

Pe data de 8 septembrie 2022, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a organizat, la Jockey Club 
București, în parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei 
Române, Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Facultatea de Științe Politice a 
Universității București dezbaterea „Mihail Gorbaciov și eșecul experimentului 
sovietic”. Evenimentul a fost moderat de istoricul Cosmin Popa (Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române) și i-a avut ca invitați pe Sorin 
Bocancea (politolog, Universitatea „Petre Andrei” din Iași), Stelian Tănase 
(politolog) și Doru Tompea (politolog, Universitatea „Petre Andrei” din Iași). 

 
Cosmin Popa: Am să încep pre-

zentarea invitaților din această seară. 
Și am să încep cu o persoană care, de 
fapt, nu mai are nevoie de o pre-
zentare, și anume profesorul Stelian 
Tănase. Om de catedră și de ase-
menea istoric, autor al unor sinteze 
importante, esențiale aș putea spune 
pentru istoria comunismului româ-
nesc, creator de instituții culturale și 
un om cu o percepție directă a feno-
menului comunist. Am să continui cu 
profesorul Sorin Bocancea, de la 
Universitatea „Petre Andrei” din Iași, 
care este autor al unor lucrări pe care 
le-aș numi foarte importante pentru 
studiul istoriei comunismului. Este 
persoana care a colecționat amintiri 
esențiale din perioada comunismului 
în Iași, fie că ne referim la Iașul 
studențesc sau la modul în care se 

construia în perioada comunismului 
în Iași. Tot de la Iași ni se alătură și 
profesorul Doru Tompea, la rândul 
său autor al unor volume importante, 
un om de o onestitate și acuitate 
intelectuale remarcabile, ale cărui 
mărturii în dezbaterea de astăzi vor 
fi, în opinia mea, esențiale, pentru că 
și dânsul are o percepție personală, în 
virtutea experienței de viață, asupra 
comunismului, întrucât s-a aflat, în 
ultimii ani de existență a regimului, 
la un nivel decizional, aș spune, rele-
vant. Așa că am să încep, dragi invi-
tați, prin a deschide aproximativ abrupt 
dezbaterea, întrebându-vă următorul 
lucru: cum ați califica perioada 
Gorbaciov, raportându-ne la istoria 
Uniunii Sovietice, la eșecul experi-
mentului sovietic, dar și la ceea ce a 
urmat după dispariția Uniunii 
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Sovietice? Domnule profesor Stelian 
Tănase, aveți cuvântul.  

 
Stelian Tănase: Bună seara! De 

Gorbaciov mă leagă două amintiri 
personale, foarte asemănătoare, iden-
tice pot spune. Când a venit prima 
dată în țară, cred că în '86 și s-a dus la 
Uzina 23 August și-a ținut un speech. 
Îmi amintesc că am fost chemat la 
partid și mi s-a spus că e bine să nu 
stau în București câteva zile. Eu 
tocmai venisem de la Iași, iar acti-
vistul de partid respectiv mi-a spus: 
„poate te duci la Iași”. La Iași fuse-
sem să mă văd cu Dan Petrescu, știți 
că acolo fusese mare tămbălău, așa că 
Securitatea era pe noi și ne-a pus 
niște întrebări. Zice activistul „poate 
te duci până la Iași”, iar eu i-am 
răspuns că nu am unde să mă duc. 
Zice, attunciă, că „vine tovarășul 
Gorbaciov și e bine să nu fii prin 
apropiere”. Bineînțeles că m-am dus 
acasă și m-am uitat la televizor, era 
singura dată după mulți ani când dau 
drumul la televizor și văd meeting-ul 
de la Uzina 23 August, în care 
Gorbaciov și Ceaușescu au avut un 
„aliaj” foarte curios. Trebuie să vă 
spun că eram foarte curios ce va spune 
Gorbaciov, înțelegeam nuanțele, nu 
înțelegeam limba rusă, înțelegeam ce 
voia să zică, că el „bătea șaua ca să 
priceapă iapa”. Înțelegeam foarte 
exact și discursul paralel a lui 
Ceaușescu. Gorbaciov vorbea despre 
faptul că „dacă nu ții pasul cu istoria, 
istoria te va condamna”, ne-a dat deci 
un avertisment că lucrurile se schimbă 
și trebuie și tu să te schimbi, chiar pe 
tine, dacă trebuie. Așa, și înțelegeam 

ce spune Gorbaciov, iar Ceaușescu 
făcea „o napolitană ideologică”: să 
rămânem marxiști, să rămânem 
leniniști, comuniști ș.a.m.d. Peste doi 
ani, în vara lui 1989, la București s-a 
ținut ultima reuniune CAER sau 
Pactul de la Varșovia, nu mai știu 
care era titulatura.  

 
Sorin Bocancea: Pactul de la 

Varșovia. 
 
Stelian Tănase: Pactul de la 

Varșovia. De asemenea sunt chemat 
la partid și mi se spune mai mult de 
atât, să stau în acasă, să nu ies pe 
stradă. Uite, tovarășul Gorbaciov și 
toată reuniunea, dar ei se refereau la 
Gorbaciov. Ceea ce nu am făcut, că 
îmi făcea bine să mă umfle, ca să fiu 
mai exact am și eu cinismele mele, 
abia așteptam să mă umfle și să 
ajungem la Europa Liberă că am fost 
arestat pe stradă, îmi făcea foarte 
mult bine, îmi conferea o protecție, 
ca să fiu exact. Îmi luam și eu bătaie. 
Deci astea sunt amintirile mele legate 
de Gorbaciov. L-am văzut la Los 
Angeles la o conferință, într-un loc 
unde nu am putut să îl văd prea bine, 
că am ajuns prea târziu, era plin și eu 
am stat undeva sus prin amfiteatru. 
Cred că nu am văzut nimic, de fapt, 
așa am pățit și cu ministrul de 
Externe care a fost la Washington, să 
țină o conferință. Nu am putut să văd 
nimic, era lume ca la meci. Deci erau 
persoane care și în Statele Unite ale 
Americii făceau ravagii la public. 
Venirea lui Gorbaciov la putere a fost 
o mare surpriză dar, ca să spunem 
așa, a fost în ordinea faptelor. Deci a 
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fost o mare surpriză pentru noile 
direcții ale politicii, venea după ce 
fuseseră Andropov, Cernenko. Și le 
trebuia un om tânăr și căutau prin 
partid. L-au găsit pe Mihail 
Gorbaciov, care fusese adus cu câțiva 
ani înainte la Moscova, fusese făcut 
secretar, prima dată i-au dat sectorul 
cel mai greu. Probabil s-a descurcat 
acolo cum trebuia și apoi l-au făcut și 
membru al Biroului Politic, și era clar 
că devine un potențial candidat care 
vine din urmă să ia puterea. A fost 
trimis în Anglia, unde s-a cunoscut 
cu Margareth Thatcher, care i s-a 
adresat și care (citind niște rapoarte și 
fiind telefonată bine înainte) a dat o 
declarație foarte pozitivă despre 
prestația lui Gorbaciov, a zis că e 
convingător. Nu, a zis că e credibil. 
Acest lider este credibil. Dar mai 
curând cred că nevasta lui Gorbaciov 
era credibilă, fiindcă nu era obișnuita 
„matracucă” de 150 de kilograme, 
era îmbrăcată elegant, mirosea bine, 
vorbea limbi străine, era educată și 
cred că de asta le-a plăcut britanicilor 
femeia. Era prima nevastă de lider 
comunist care artăta într-un fel, era 
educată, puteai să ai cu ea o conver-
sație și a făcut o bună impresie. Bine, 
ăsta a fost mandatul care l-a și 
desemnat pe Gorbaciov ca viitor stă-
pân al Kremlinului. Când s-a prăpădit 
Cernenko, Gromîko a avut toate 
atuurile să îl impună pe Gorbaciov. 
Să vă spun că Gromîko era cel mai 
bătrân dintre ei, era un fel de preșe-
dinte al partidului, reprezenta funcția 
asta și era în politică din anii ’40, 
când a fost ambasador la Washington. 
El l-a vrut pe Gorbaciov și l-a impus 

și celorlalți. Trebuie să mai spunem 
un lucru: Gorbaciov, în momentul 
acela, a luat și voturile conservato-
rilor, pentru că el nu a amenințat că o 
să facă reforme, nu vorbise despre 
reforme. Vorbise de împrospătare, 
vorbise de un nou suflu, dar în 
limbajul ipocrit politic, acela de a 
vorbi gura fără el, ca să zicem așa. 
Nu era reprezentantul reformiștilor în 
raport cu vechea gardă. Am citit 
asemenea comentarii, chiar în presa 
occidentală, dar sunt oameni care nu 
cunosc realitatea, dacă au scris 
asemenea lucruri. El a câștigat atunci 
toate voturile pentru că a creat spe-
ranțe și pentru conservatori, și pentru 
reformatori. 

 
Cosmin Popa: Sigur, a fost o 

bătălie acerbă pe care Gromîko a 
basculat-o în favoarea lui Gorbaciov.  

 
Stelian Tănase: Da, dar... 
 
Cosmin Popa: Existând o con-

știentizare generală a faptului că 
următorul Secretar General trebuie să 
aibă ceva mai multă vitalitate. Dar, 
revenind la întrebarea mea, pentru a 
deschide dezbaterea, vă întreb: ați 
socoti un succes sau un eșec perioada 
lui Gorbaciov? 

 
Stelian Tănase: Tocmai am scris 

acum 3 zile despre asta și am publi-
cat, și are 150 de mii de vizualizări, 
răsounsul la întrebarea asta și nu aș 
vrea să mă repet. Dar, depinde cum 
privim, pentru Gorbaciov a fost un 
eșec. El la el dacă se uită în oglindă, 
spune: „Am ratat-o pe asta”. Dar 
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pentru URSS, URSS, nu Rusia, a fost 
un succes strălucitor. Și acum for-
mulez o teză și mă opresc: căderea 
URSS era inevitabilă. Deci nu se 
poate spune că URSS s-a prăbușit din 
cauza prostiilor politice făcute de 
Gorbaciov. Este o teză falsă și aș 
spune eu interesantă. Deci asta trebuie 
spus. Ce se mai poate spune la com-
pletarea acestei teze este că, din 
fericire, efectul Gorbaciov este că nu 
s-a declanșat un război civil. Chiar 
dacă ceea ce vedem noi acum în 
Ucraina este un război civil, prin 
fostul URSS sau un război, aș spune, 
al Rusiei împotriva fostei provincii 
rusești. Deci faptul că acolo nu a 
izbucnit un război civil, faptul că s-a 
făcut o tranzație negociabilă, mai tai 
din nordul Poloniei (unde s-a făcut o 
tranziție negociată de la nomen-
clatura comunistă la Solidarnosc), al 
Ungariei, al Cehoslovaciei (unde a 
fost un amestec, de fapt, între și 
presiunea străzii și negocierea între 
elite) i se datorează. În Rusia s-a pro-
dus o dezmembrare a URSS nego-
ciată între elite. Vă amintesc cum s-a 
făcut Comunitatea Statelor Indepen-
dente, negocierile cu Belarusul, 
Ucraina și Rusia. Deci, din acest 
punct de vedere este un succes.  

 
Sorin Bocancea: Înainte de a 

răspunde la întrebarea pe care ați 
lansat-o, aș vrea să vin cu o nuanțare 
a ceea ce spunea domnul Tănase: ob-
ținerea sprijinului din partea conser-
vatorilor (adică, atunci când vorbim 
de conservatori, vorbim de neosta-
liniști), a fost ca urmare a faptului că 
Andropov începuse cu o anumită 

curățenie, terminase deja cu câteva 
dintre figurile importante, dintre 
comuniștii de pe vremea lui Brejnev. 
Iar conservatorii considerau că tână-
rul acesta nu va putea să meargă pe 
linia lui Andropov; nu puteau să-i 
reziste lui Andropov, pentru că făcea 
parte dintre cei vechi. Și atunci au 
sperat că tânărul Gorbaciov este prea 
slab și prea tânăr pentru a putea 
începe un război în partid. Spun asta 
preluând-o din memoriile lui Mihail 
Gorbaciov, care a explicat cum a 
reușit să-i păcălească pe bătrânii 
conservatori. Tinerețea lui i-a păcălit, 
în primul rând, și prezumtiva lipsă de 
experiență. Or, el a mers pe linia lui 
Andropov, numai că lui i-a revenit 
rolul să aplice ideea de „reformă”. 
După aplicare, într-adevăr, ceea ce 
spunea și domnul Tănase, din punctul 
lui de vedere a fost un eșec, dar 
Mihail Gorbaciov nu a putut să 
distrugă Uniunea Sovietică, a făcut 
doar o reformă. Eșecul lui Mihail 
Gorbaciov arată faptul că un sistem 
politic, precum cel comunist de tip 
sovietic, nu poate fi reformat. El fie 
este distrus, fie rămâne în același 
stadiu. Gorbaciov declară: „m-am 
bătut pentru Uniunea Sovietică până 
la ultimul cartuș”, asta după ce a 
pierdut lupta cu naționaliștii lui Elțîn. 
Dar naționaliștii lui Elțîn erau de fapt 
vechii comuniști, neostaliniștii care 
de fapt au văzut în Elțîn o posibilitate 
de restaurație, dar de această dată sub 
egida statelor Federației Ruse și a 
Comunității Statelor Independente, 
pentru că au fost două proiecte. Și 
astăzi, când vedem că este etichetat 
Gorbaciov drept groparul URSS, 
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trebuie spus că nu este corect, pentru 
că el nu asta a intenționat. Da, că a 
eșuat în reformă, că nu s-a putut 
gândi (e drept, era și el un aparatcic) 
că sistemul acela nu se poate re-
forma, mai ales cu acel partid, este 
adevărat. Aici a fost utopia lui, cre-
zând că neostaliniștii aceia vor 
accepta vreodată o reformă. Și apoi 
trebuie luată în discuție trecerea la un 
sistem confederal, căci Gorbaciov s-a 
gândit că cel mai bine ar fi să se re-
curgă la abandonarea sistemului sta-
linist impus cu forța, ceea ce presu-
punea înlocuirea lui cu o altă formă, 
cu o federație, dar în care să existe tot 
partidul unic. Această reminiscență a 
educației politice i-a jucat feste. Nu 
se poate să ai o descentralizare poli-
tică, să ai o federație, dar cu un partid 
unic, să existe un centru care tot el 
decide. Și aici vedem de fapt limita 
gândirii lui Mihail Gorbaciov, el, 
repet, fiind tot un produs al siste-
mului sovietic. Citindu-i memoriile, 
este aproape hilar faptul că toată 
bibliografia pe care el o expune se 
împarte între conferințe și congrese. 
În plus, nu poate să ia distanță de 
subiectul lui Lenin. Povestind cum s-
a consiliat pe ceea ce consideră a fi o 
reformă, spune așa: „este o prostie să 
citești ceea ce a spus Lenin în 1902, 
ca să aplici în 1985”. Dar tot Lenin a 
spus că „întotdeauna trebuie să învă-
țăm din greșelile istoriei și să ana-
lizăm corect prezentul”. Deci se vede 
aici că e un om care nu poate gândi în 
afara șabloanelor ideologice. Lenin 
era un fel de Dumnezeu ce lăsase pe 
pământ acea Sfântă Scriptură de la 
care nu te puteai abate, nu puteai să 

gândești ceva despre Uniunea 
Sovietică în afara literei lui Lenin. Și 
atunci vedem eșecul unui lider co-
munist care a vrut o reformă, dar care 
nu a putut să se plaseze total în afara 
sistemului care l-a produs. Din 
punctul nostru de vedere, mai bine că 
s-a întâmplat așa pentru că un URSS 
reformat tot un URSS rămânea. Nu 
știu în ce măsură ar fi reușit, cu 
problemele pe care URSS-ul le avea 
atunci, să gestioneze și naționalisme-
le izbucnite odată ce au văzut reali-
tatea colosului ce dă semne de moarte. 
Pe de altă parte, groparul Uniunii 
Sovietice a fost Elțîn. Aici a fost, 
într-adevăr, un eșec al lui Mihail 
Gorbaciov, un eșec pentru că s-a 
ajuns la o limită. El a fost un idealist, 
un romantic, nu știu cum să-i spun, 
dar ceea ce i s-a întâmplat l-a făcut să 
moară ca o conștiință nefericită. De 
altfel, el însuși afirmă: „am avut un 
eșec, cu toate că am luptat pentru 
Uniunea Sovietică”. Bine că n-a 
reușit: eșecul lui, bucuria noastră. 
Acum, referindu-mă la contempo-
raneitate, au existat aceste dispute și 
în presa noastră: până la urmă a făcut 
bine sau nu a făcut bine Gorbaciov, a 
fost benefic pentru România sau nu? 
Dacă privim la faptul că Vladimir 
Putin a refuzat să-i facă funeralii 
naționale înseamnă că e de bine. 
Pentru că Vladimir Putin (cel lăsat de 
Elțîn) a fost tot exponentul aripii 
dure, a celei conservatoare neostali-
niste din PCUS, care vine din linia 
KGB. De ce l-au tratat așa? Cu toate 
că, repet, nu Mihail Gorbaciov a 
distrus Uniunea Sovietică așa cum 
este azi în discursul de la Kremlin ci, 
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culmea, tocmai cel care l-a pus pe 
Putin, Boris Elțîn.  

 
Cosmin Popa: Vă mulțumesc și 

dumneavoastră pentru intervenție! Îl 
avem acum alături de noi, online, pe 
profesorul Doru Tompea. Vă salut, 
domnule profesor!  

 
Doru Tompea: Vă mulțumesc 

pentru invitația de a participa la 
această dezbatere organizată imediat 
după acest eveniment cu efecte inter-
naționale, și anume moartea lui 
Mihail Gorbaciov. Îmi aduc aminte 
de numirea lui Gorbaciov la Kremlin, 
fiind informat pe două canale: unul 
oficial, de partid, care includea şi 
relatări din presa internaţională – 
„Buletinul Informativ”, editat de 
Secţia de Propagandă a PCR pentru 
nomenclatură şi unul paralel, pe care 
îl ascultam zilnic – Europa Liberă. 
Informaţia era cea privind alegerea/ 
numirea lui Mihail Sergheevici 
Gorbaciov, în martie 1985, la con-
ducerea PCUS şi URSS. Aceste deci-
zii pun capăt unei perioade care a 
marcat dispariţia naturală a trei se-
cretari generali, trei lideri ai ţării, 
Kosîghin, Suslov, Brejnev, Pelşe, 
Andropov, Ustinov, Cernenko, „semn 
că murea sistemul însuşi”, scria în 
Memoriile sale, editate în 2013 de 
publicaţia „Der Spiegel”, Mihail 
Gorbaciov. Nicolae Ceauşescu era 
încă pe val în relaţiile sale interna-
ţionale cu lumea occidentală, dar şi 
cu ţările din lumea a treia şi neali-
niate, prin poziţiile sale faţă de 
invazia în Cehoslovacia, din 1968, 
faţă de conflictul sovieto-chinez, faţă 

de Războiul Rece şi cooperarea eco-
nomică cu ţările capitaliste, dezvol-
tate, care vedeau în liderul de la 
Bucureşti o formă de rezistenţă/opo-
ziţie la imperialismul sovietic. Ve-
nirea lui Gorbaciov la putere şi re-
formele anunţate de acesta l-au pus în 
situaţii dificile pe Ceauşescu. Pe de o 
parte, acesta agrease tendinţa de re-
forme economice şi sociale, de înlă-
turare a „doctrinei Brejnev” privind 
suveranitatea limitată a ţărilor so-
cialiste și trecerea la principiile res-
pectării suveranităţii, independenţei 
acestora, a neamestecului în ţările 
care formau sistemului socialist, dar, 
pe de altă parte, „perestroika” şi 
„glasnost” erau considerate pericu-
loase pentru preluarea acestora în 
România. Motivaţia lui Gorbaciov, 
că „mai multă democraţie înseamnă 
mai mult socialism”, reprezenta un 
pericol pentru monolitismul lui 
Ceauşescu, întrucât „glasnost” în-
semna mai multă transparenţă, acti-
vism civic, dezmembrarea oligar-
hiilor închistate, creaţie, apropiere de 
popor, într-o ţară de „păstori” gu-
vernaţi de „grupuri oligarhice”. Men-
ţionez un episod trăit la două luni de 
la instaurarea lui Gorbaciov la 
Kremlin: în mai 1985 am participat 
în delegaţia politică a UTC la 
Festivalul Mondial al Tineretului şi 
Studenţilor de la Moscova, delegaţie 
condusă de Nicu Ceauşescu. Tocmai 
îmi expirase al doilea mandat la 
conducerea UASCR Iaşi, ca lider al 
studenţilor. Înainte de deplasarea la 
Moscova, tovarăşul Emil Bobu ne-a 
instruit la sediul CC al PCR, atrăgân-
du-ne atenţia asupra schimbărilor din 
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URSS, prezentate ca un amestec de 
ironie, sarcasm, insistând pe „progra-
mul” Biroului Politic al PCUS 
privind combaterea alcoolismului. 
Însuşi Gorbaciov prezentase situaţii 
catastrofale: consumul de alcool era 
de 17 litri pe an, pe cap de locuitor, 
paguba generală era, la nivelul eco-
nomiei sovietice, de 80-100 de mi-
larde ruble. La deschiderea Festivalu-
lui, pe stadionul Lujniki, delegaţia 
noastră a fost sfătuită, de la București, 
să stea la periferia tribunei oficiale. 
Încă un episod elocvent: în zilele de 
8-10 decembrie 1989 am participat la 
un eveniment profesional, alături de 
soţia mea, la Sibiu. Am făcut 
demersuri pentru a avea o întrevedere 
cu Nicu Ceauşescu, prim-secretar al 
CJ PCR Sibiu; s-a ocupat de mine 
secretarul 2, cu probleme organiza-
torice, care mi-a prezentat fabricile 
importante pentru export din Sibiu, 
dar şi măsurile luate de Nicu pentru 
aprovizionarea oraşului. Ne-am întâl-
nit la locuinţa sa din strada Lili 
Paneth, l-am rugat să mă ajute în 
problema privind locuinţa alocată de 
universitate şi preluată abuziv de 
Comitetul Municipal de Partid Iaşi, 
pentru a o aloca activiştilor de partid, 
precum şi într-o problemă de încăl-
care a legii privind angajarea soţiei la 
USAMV Iaşi. La plecare, mi-a spus 
să am grijă de familie, să nu regret 
îndepărtarea mea din viaţa publică, 
deoarece „vin vremuri cumplite”. În 
ceea ce priveşte contextul interna-
ţional al accederii lui Gorbaciov la 
putere, să reţinem faptul că, pe lângă 
contextul intern al URSS, campania 
electorală din 1980 şi apoi mandatele 

prezidenţiale ale lui Ronald Reagan 
s-au axat pe două concepte: neoglo-
balismul, respectiv recâştigarea pu-
terii şi influenţei sale în lume, ava-
riate de expansiunea comunismului, 
îndeosebi în ţările din „lumea a treia” 
şi, în consonanţă cu aceasta, definirea 
comunismului şi a ţărilor socialiste ca 
„imperiu al răului”, cu sediul la 
Moscova, iar obiectivul suprem al 
politicii americane, în mod imperativ, 
trebuia subordonat „distrugerii” 
acestuia. Consecinţele economice, 
sociale au fost angajarea URSS într-o 
cursă fără precedent a înarmărilor, cu 
efecte dezastruoase pentru economia 
sovietică, cu impact major asupea ni-
velului de trai, aspecte care l-au de-
terminat pe Gorbaciov să repozi-
ţioneze URSS în relaţiile internaţio-
nale şi faţă de politicile economice, 
sociale, politice din societatea so-
vietică. Pe 25 decembrie 1991, 
Gorbaciov anunţa la televiziunea de 
stat, în urma unor înţelegeri cu Boris 
Elţîn, că părăseşte postul de preşe-
dinte al URSS, încheind o epocă 
(încă de analizat) din istoria comu-
nismului şi a relaţiilor internaţionale 
postbelice. 

 
Cosmin Popa: Mulțumesc, dom-

nule profesor, foarte captivant ceea 
ce ați spus, nu trebuie să uităm totuși 
că această discuție a avut loc în con-
textul unui nou jurământ de vasalitate 
a României față de Uniunea Sovietică, 
lucru care este extrem de important. 
Eu știu din mărturii multiple că sin-
gurul lucru concret pe care l-a făcut 
Ion Iliescu a fost să dea cu pumnul în 
masă la reuniunea de desființare a 
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Tratatului de la Varșovia, împotri-
vindu-se explicit desființării acestuia, 
iar asta o știu de la unul dintre parti-
cipanții la acea reuniune, care la 
vremea respectivă era chiar gerenal, 
dar vom reveni și la asta. Și acum, 
pentru că fiecare dintre vorbitori a 
pus pe masa discuției idei foarte inte-
resante, vreau să încep cu o abordare 
individuală. Vreau să revin la teza 
profesorului Stelian Tănase, cu care 
eu personal nu sunt de acord (dar aici 
nu este despre mine sau despre 
dânsul), legată de natura războiului 
civil din Ucraina. Sigur, este ade-
vărat, domnule profesor, dacă porniți 
de la premisa că cele două popoare 
sunt ramuri ale unui trunchi comun 
și, în plus, dacă porniți de la premisa 
că Rusia trebuie să aibă o zonă de 
influență politică.  

 
Stelian Tănase: În Ucraina este 

un atac al unui stat ca Rusia impo-
triva unui stat suveran. E război! Nu 
am spus ce ați spus dumneavoastră! 
Nu mai schimbați contextul și nici nu 
vreau să circule idei pe care nu le-am 
formulat.  

 
Cosmin Popa: Vă dau posibi-

litatea, sigur, să vă elaborați teza. 
 
Stelian Tănase: Acum, nu despre 

Rusia, ci despre situația asta. Bolșe-
vismul a început în Rusia cu încă o 
revoluție, marea revoluție socialistă 
din octombrie n-a existat, a fost o 
acțiune propagandistică, a fost un 
puci dat cu două mii de soldați ai 
gărzilor roșii. Au fost niște discuții 
între Lenin și ceilalți, Lenin vedea, se 

ruga, a îngenuncheat ca să-i roage pe 
membrii Biroului politic, interesant! 
Uite, îmi vine acum în minte, ei s-au 
întrunit la Petrograd. Lenin a venit, 
de pildă la întâlnire cu barbă, cu 
perucă, toți erau așa! Așa începe 
URSS, cu o perucă, cu o față, ceea ce 
a continuat! Deci a fost un puci, nu o 
revoluție, puterea a fost luată prin 
mijloace tehnice, nu s-a atacat ca în 
Chille, la Santiago, Palatul Preziden-
țial, s-au atacat gările și centralele 
telefonice, asta era teoria tuturora. 
Pentru mine, URSS s-a terminat tot 
printr-un puci, asta trebuie să ne 
spună acolada asta istorică! În august 
1991 conservatorii, bănuiesc că era și 
Putin printre ei, căci era simpatizant 
frecvent, au încercat să îl aresteze pe 
Gorbaciov, să dea o lovitură de stat și 
au eșuat, societatea sovietică (eu spun 
că nu exista societate sovietică, nici 
poporul sovietic n-a existat!), s-a 
terminat cu toată faza asta, care a 
început exact așa cum v-am spus, 
deci s-a terminat cum a început. Cum 
se întâmplă în istorie și aia nu se 
repetă. Tot ce se întâmplă în istorie e 
nou, dar există anumite acolade ca în 
muzică, anumite intervale care se 
reiau: Sol-Sol, Re-Re, La-La și așa 
mai departe. Așa se termină URSS, 
marea putere de care astăzi ne temem 
în continuare din cauza lui Putin. 
Cred că toată farsa asta a plecat de la 
următorul considerent, pe care-l 
găsim la Marx, în primul rând la 
Lenin, și nu vreau să fiu profesor, am 
predat asta 25 de ani, vreau să fiu mai 
intuitiv, de aceea am și început cu 
amintirile mele; ideea este foarte 
simplă: dacă celelalte formațiuni 
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politice s-au prăbușit, pe baza luptei 
de clasă, urma comunismul pe care 
trebuia să-l instaleze Lenin, că asta 
era în capul lui de prost. Nu avea o 
cotă mare ca inteligență. Mie îmi 
place o singură chestie la Lenin, poza 
aia cu pisica, datorită pisicii se uma-
nizează oarecum. Era un monstru, un 
monstru! Știu ce zic! O mașinărie. 
Ideea lui a fost că, de data asta, co-
munismul nu va mai pleca niciodată, 
nu vom mai avea luptă de clasă, 
pentru că nu vom mai avea propri-
etate privată. Asta o spusese prostul 
de J. J. Rousseau. Această chestiune 
a făcut ca puciul ăla nefericit dat de 
două mii de soldați să fie ambalat în 
ideea revoluției mondiale proletare 
care va instala, va instaura noua orân-
duire capitalistă, utopică și nefericită. 
Asta a făcut ca acel puci, care era un 
puci ca oricare, am văzut atâtea în 
America de Sud, să treacă ca altceva, 
ca o revoluție, ceea ce a reprezentat o 
mare farsă. Ei s-au întrunit în apar-
tament la marginea Petrogradului, un 
apartament pe care îl dețineau doi 
soți: ea era bolșevică, el era men-
șevic. Acest ambalaj, această iluzie 
istorică cum că ne aflăm în fața insta-
lării acestei rânduiri capitaliste, 
utopice, nu se va sfârși niciodată, a 
făcut să se ecraneze conținutul acestui 
puci sângeros, banal, și știți că a ur-
mat un război civil. Cu această 
fantomă s-a luptat apoi și Stalin, care 
credea în această poliloghie, a încer-
cat să facă anumite corecții, căci nu 
mai funcționa jucăria, nu că i-ar fi 
plăcut să facă altă societate, a fost un 
mașarier care a încercat să preia, să 
creeze ordine, de-asta trebuie să vă 

spun că în 20 de ani cât a stat la 
putere n-a dat afară nici un aparatcic. 
Stalinismul a fost, ca și revolu-
ționismul lui Gorbaciov, o necesitate, 
necesitatea de a asigura în parametrii 
respectivi funcționarea URSS. Nu a 
fost la niciunul din ei o viziune poli-
tică așa cum a fost, să zicem, la 
Lenin, chiar dacă a fost vorba de una 
păguboasă. Un singur lucru mai 
spun: problema este că acest tip de 
situație, aceste nomenclaturi, birouri 
politice, comitete centrale, s-au luptat 
cu această fantomă, cu o realitate 
care nu era realitate, pentru că evi-
dent că orânduirea pe care voia să o 
instaureze Lenin în sensul comunist, 
fost capitalism, nu era realitate, nu 
avea substanță, nu funcționa, nu era 
ceva care să meargă, nu avea metabo-
lism. Acum, ce faci cu asta? Iată 
dilema în care a fost pus Biroul 
Politic: să facem reformă sau să nu 
facem? Dacă facem reformă, se duce 
dracu' tot sau, dacă facem reformă, 
poate mai salvăm ceva. Sau nu facem 
reformă, pentru că sistemul trebuie 
schimbat, este exact aceeași pro-
blemă, ia fața unei irealități politice și 
trebuie să reformezi, ce să reformezi? 
Visele? Ce vezi, ce auzi în somn? 
Asta a fost problema lor, nu era ca 
discuția pentru reformă într-un sistem 
liberal în care schimbi legile, schimbi 
constituția și se dă ceva. Acolo totul a 
căzut în gol și nici nu mă miră că 
Gorbaciov, în acest context, a ratat.  

 
Cosmin Popa: Vă rog, domnule 

profesor Bocancea, să îmi răspundeți 
la întrebarea creată de eșecul demo-
crației în Rusia. Mi se pare foarte 
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interesantă teza dumneavoastră. În-
tâmplarea face să fi ajuns la Moscova 
la puțin timp de la bombardarea 
Casei Albe din 1993. Sigur, preșe-
dintele Sovietului Suprem, Hazbulatov, 
agregase în jurul său o serie de con-
servatori, însă opoziția la guvernarea 
lui Boris Elțîn era făcută tocmai din 
perspectiva democrației sovietice. 
Bombardarea Casei Albe în 1993 a 
fost o reacție extremă a lui Elțîn la 
situația politică din Sovietul Suprem, 
aflat la acea vreme în opoziție cu 
președintele Rusiei. Prerogativa So-
vietului Suprem de a aduce amenda-
mente Constituției prin vot majoritar 
nu doar că predispunea la blocaj, dar 
reprezenta un pericol major la adresa 
puterii președintelui. Vreau să vorbiți 
mai mult despre această teză și să 
trecem la întrebarea: de ce eșuează 
democrația în Rusia?  

 
Sorin Bocancea: Chiar după 

îndepărtarea lui Gorbaciov, totul ră-
mâne o luptă. E vorba despre unii 
care s-au făcut reformatori, s-au folo-
sit de conservatori, dar toți au avut 
nevoie unii de alții, chiar dacă inițial 
au avut mesaje diferite, intenția e 
aceeași, de a ajunge la putere. Pe 
niciunii nu-i interesa cu adevărat ceea 
ce declarau, era pur și simplu un 
război între generații și între viziuni. 
Pe de-o parte, unii reformiști care vor 
privi o reformă tot pentru a captura 
puterea, pe de alta conservatorii, care 
voiau exact această stabilitate a eli-
telor. Cu asta s-a bătut și Gorbaciov, 
cu acest principiu al stabilității 
elitelor. De ce eșuează Rusia? Este o 
problemă de fond a societății rusești 

de la finalul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului XX. Anumite 
comportamente au rămas la fel, 
tocmai de aceea nu s-a produs o 
revoluție în planul colectiv, pentru că 
era greu să vorbești în Rusia de un 
plan colectiv. Între elitele demnitare 
de pe vremea țarului și populație era 
o mare fractură. Aceste elite care nu 
percepeau corect nici puterea politică 
și idealizau masa de mujici, erau de 
fapt acei populiști care au creat un 
mental colectiv pentru ceea ce urma 
să fie conștiința națională în Rusia. 
Dar acest vacarm al societății din 
fosta Uniune Sovietică s-a perpetuat. 
De ce spun asta? Pentru că, oferind 
un interviu, Alexandr Iakovlev, un 
simpatizant al lui Gorbaciov, al 
Imperiului Sovietic, sub aspectul 
economic în primul rând, pe care 
Gorbaciov l-a adus din 1982 la 
Institutul de Studii Economice, spune 
că a văzut aici un val de liberalizare a 
vieții cetățeanului de rând și, în 
primul rând, de reformare a elitelor 
politice. Chiar dacă Gorbaciov 
spunea că trebuie să ne întoarcem la, 
să ne orientăm spre omul de rând, 
despre care se susținea că are cele 
necesare, și nu le avea, în fapt. Asta 
constatase Gorbaciov când a încercat 
să facă acea reformă agrară. Nu s-a 
întâmplat direct, ci atunci când a 
venit cineva de sus, într-o zi de 
aprilie, între cei de jos, făcându-se 
referire la acea conferință la care a 
fost ales Gorbaciov în ’85. Deodată, 
avem de-a face cu constatarea unei 
relități, iar faptul acesta devine 
decisiv sub raport istoric. Fenomenul 
s-a produs în timp întrucât, pentru 
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prima dată în societatea de atunci din 
Uniunea Sovietică, s-a întâlnit vârful 
cu partea de jos a societății. Rușii o 
duceau greu și, pentru prima dată, o 
parte dintre lideri și-a dat seama că 
sistemul nu mai ține. Cei ce nu au 
recunoscut acest lucru au fost tot 
vechii staliniști rămași în structuri, iar 
până la urmă tot ei au avut parte de 
câștig. Dar lucrul acesta nu a 
însemnat și un val de democratizare 
în Federația Rusă și nici nu se pre-
vede măcar un val de democratizare. 
În presa românească existau tot felul 
de temeri din partea stângii, cum că 
cultura occidentală va perverti su-
fletul slav, va perverti buna societate 
lăsată de comuniști. Dacă privim 
astăzi la sprijinul de care se bucură 
Putin, observăm că e un lanț în jurul 
noii generații de ruși. Unde este 
ideologia MTV-ului, ideologia liber-
tății, unde este astăzi, în rândul gene-
rației actuale care îl susține pe Putin? 
În realitate, ei au învățat că trebuie 
totdeauna să protesteze mai în șoaptă. 
Vedem deci că există un mare minus 
în planul colectiv al Rusiei, avem 
acel om sovietic rus de care vorbea 
Alexandru Zinoviev, impermeabil la 
individualism, format în colectivism, 
pentru care întotdeauna altcineva 
trebuie să gândească. E greu să 
smulgi din mentalul colectiv acel 
model creat, el nefiind numai o moș-
tenire a țarismului. Când sovieticii au 
venit cu alfabetizarea, au venit cu 
acel „om nou” pe care l-au creat tot 
în colectivism. Individul nu contează! 
Am fost impresionat să citesc în 
memoriile lui Gorbaciov despre acea 
perioadă, cum vorbeau de individ. 

Vorbeau occidentalii de individ, rușii, 
sovieticii vorbeau de colectiv, cum 
spunea Aleksandr Zinoviev: „Eu nu 
sunt nimic în afara colectivului, mă 
simt singur”. Deci, trebuie să spună 
colectivul ce sunt eu, identitatea mea 
se creează în colectiv. Este greu să 
democratizezi o societate cu o as-
emenea mentalitate colectivistă. De-
mocratizarea vine prin individualism 
și individualismul pornește de la 
elementul economic, economie de 
piață, oamenii se tem de economia de 
piață, trebuie să spunem că este o 
economie firească, o economie nor-
mală, dar ei încă nu înțelegeau cum 
funcționează. 

   
Stelian Tănase: Cum era la 

București, pe vremea PSD-Iliescu, se 
spunea economie socială, ca să nu 
sperie lumea. 

 
Sorin Bocancea: Un comunism 

așa, mai... cu fața umană, acesta este 
eșecul democratizării. Repet, era de 
înțeles după atâția ani de comunism, 
că în Uniunea Sovietică, ca în 
România, era greu să scoți indivizi cu 
apetență pentru democrație, deschiși 
la individualism, la construcția de 
sine pe care o propune individua-
lismul. Este greu acum să înțelegem, 
după atâta timp, după trei decenii în 
care totuși în Rusia a pătruns tele-
viziunea occidentală, au pătruns pu-
blicații în universități, au pătruns 
teoriile de sorginte occidentală, ale 
culturii occidentale individualiste, să 
vedem că la acest extemporal la 
democrație Rusia ratează! 
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Cosmin Popa: Problema liderilor 
sovietici nu a fost aceea că puteau 
recita la nesfârșit versuri din litera-
tura rusă sau sovietică, ci că le știau 
doar pe acelea. Spre exemplu, atunci 
când vorbeau despre filosofie, ei 
făceau un apel aproape automat la 
marxism și cu asta își epuizau tot 
bagajul de cunoștințe filosofice. 
Gorbaciov, din acest punct de vedere, 
nu făcea excepție. Domnule profesor 
Stelian Tănase, pentru că tot vom 
vorbi despre Gorbaciov și demo-
crație, aș spune că, sigur, vorbim 
despre un umanist, un visător, dar cu 
toate aceastea un om implicat, așa 
cum am stabilit cu toții, în schim-
barea de regim din România. Această 
schimbare s-a petrecut, deși sigur că 
există mai multe linii care au adus la 
această schimbare. Este cea a parti-
dului, a Securității, care a facilitat 
schimbarea printr-un tip de acțiune, 
dar există și cea a intervenției ex-
terne. Vreau să vorbim, deci, despre 
asta, dar prin a începe exprimându-ne 
cu privire la legitimitatea sau ilegiti-
mitatea unei eventuale intervenții 
sovietice în România, în raport cu 
ceea ce a însemnat regimul lui 
Ceaușescu față de propriii cetățeni. 
Vă rog! 

 
Stelian Tănase: Nu împărtășesc 

conceptele care se află în spatele în-
trebării dumneavoastră, de teamă că 
intrăm pe un teren al scenaristicii. 
Am o teorie simplă despre ce s-a în-
tâmplat la București. Nu... nici 
scenariul Securității, nici al partidului 
prea pasiv, nici acela al pierderii con-
trolului aparatului loial lui 

Ceaușescu, deși s-au întâmplat niște 
lucruri. Cred că a fost pur și simplu o 
explozie a străzii, într-un context în 
care instituțiile care ar fi trebuit să fie 
ale statului, dar chiar și acesta, așa 
comunist cum era, nu mai funcționa. 
Aceste instituții fuseseră fagocitate în 
20 de ani de neamurile lui Ceaușescu 
și nu mai existau insituții reale care 
să funcționeze pe baza unor regle-
mentări. Peste tot era numai clanul 
Ceaușescu. Cine nu întelege această 
personalizare a puterii, această con-
fiscare a aparatului politic… Pentru 
că erau mulți, mulți în această fami-
lie, puteau să acopere toate mi-
nisterele, armata, corpul diplomatic și 
chiar asta au făcut în mare parte. 
Uitați-vă pe lista celor aleși în 
Comitetul Central la Congresul al 
XIV-lea, ca să vedeți acest fenomen. 
Nu mai existau instituții românești, în 
moment acela s-a produs acest declic 
și lumea a ieșit în stradă, că era tot 
mai evidentă această realitate. Sigur 
că nu toată lumea a ieșit în stradă, dar 
au fost eficienți cei care au ieșit... ca 
să basculeze sistemul. Toată armata, 
toți securiștii, toți șefii de județe au 
basculat, nu au trecut de partea 
revoluției, să fim înțeleși, l-au anunțat 
pe Ceaușescu că îi vor fi loiali. 
Despre posibilul amestec al Moscovei 
este o discuție atât de lungă și fără 
obiect, chiar în zona ridicolului, ajun-
gem la Iliescu, ajungem la Sergiu 
Nicolaescu, la tot felul de mărturii în 
care se spune că au fost văzut soldați 
sovietici pe străzile Bucureștiului, nu 
știu ce mașini pline cu teroriști; 
acesta este un fel de a face falsă 
istorie, căci, deocamdată, după 30 de 
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ani nu avem documente. Eu m-aș 
referi la câteva surse ceva mai solide. 
Există o revistă a Războiului Rece 
care apărea la un moment dat, nu știu 
dacă mai apare acum, înainte o 
primeam, văd că acum nu o mai 
primesc, nu mai sunt simpatic acolo, 
probabil… 

 
Cosmin Popa: Și-a încetat 

apariția. 
 
Stelian Tănase: Da? Nu mai 

există? Un an de zile s-au publicat 
acolo documente extraordinare despre 
Războiul Rece: convorbiri, conflicte, 
tot felul de lucruri. Există o carte a 
ambasadorului american la Moscova, 
în timpul ultimilor ani ai războiului 
rece, în care informațiile sunt foarte 
bune și vorbesc și despre Gorbaciov, 
și despre lupta de putere la Kremlin, 
și despre relațiile cu Reagan și așa 
mai departe. Deci aș prefera aseme-
nea surse, decât altele, referitoare la 
ceea ce s-a întâmplat la București, 
așadar nu cele care nu au temei, nu 
au susținere în documente. Eu sunt 
om practic și de aceea spun: nu ai 
documentul, nu te cred. Deci ai fost 
în arhivă, dai nota, discutăm, nu... 
Tot acest episod cu Revoluția de la 
București a născut probabil mai 
multe scenarii decât toți scenariștii de 
la Hollywood în 100 de ani. 

 
Cosmin Popa: Eu mă refeream 

totuși la altceva: o implicare a lui 
Gorbaciov fixabilă în arhive atunci 
când se întâlnește în ’85 la Moscova 
și încearcă să reseteze relațiile cu 
Ceaușescu în ’87, apoi în ’88, ’89 . 

Este un tip de presiune difuză, în 
favoarea schimbărilor din România, 
pe care indubitabil o exercita. La o 
astfel de implicare mă refer. 

 
Stelian Tănase: Aș face o 

comparație aici. Există un amestec, 
așa știm noi aici, după alte surse cât 
de cât serioase, să zicem, despre im-
plicarea lui Gorbaciov în bascularea 
lui Ceaușescu; lucru care este ști-
ințific dovedit, s-au publicat docu-
mente și în Ungaria, și în Bulgaria, 
despre cei care erau ademeniți de 
Gorbaciov în direcția frealizării unor 
schimbări în propriile lor țări. S-au 
văzut cu Gorbaciov, au fost mai 
mulți, de mai multe ori, într-un soi de 
„pelerinaj” la Gorbaciov. Statele lor 
nu puteau să le interzică asta. A 
apărut astfel o majoritate în biroul 
politic, împinsă și sprijinită de 
Ambasada Sovietică și, bănuiesc, si 
de agenți de influență pe care rușii i-
au avut-o întotdeauna, spre exemplu, 
în Ungaria. Și acolo a existat, într-
adevăr, un amestec, însă nu cunosc 
nimic asemănător despre București. 
Vă dați seama că de aici, de la 
București, am auzit multe lucuri, aș 
putea să le invoc, dar nu mă simt 
temeinic, nu mă simt ferm în privința 
informațiilor care au circulat. Nu 
avem o lucrare a unui istoric care să 
meargă la Moscova, de pildă, și să ne 
spună „uitați ce s-a întâmplat, ce 
decizii s-au luat la Moscova, ce pla-
nuri au existat, ce convorbiri, care au 
fost pionii, nu spionii, pionii de pe 
tabla de șah ai acestei schimbări”. 
Așa... am auzit foarte multe scenarii, 
inclusiv la un seminar organizat 
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acum vreo 30 de ani pe această temă, 
când circula foarte intens acest sce-
nariu cu Gorbaciov care l-a înlăturat 
pe Ceaușescu. Și am spus exact 
același lucru: „Documente aveti?”, 
„Pe ce vă bazați?”, „Documente, vă 
rog să le scoateți ca să vorbim”. A 
mai fost, Dinu Zamfirescu trebuie să 
știe, a fost la Paris în aprilie ’90, o 
dezbatere similară, în care s-au luat 
toate știrile trimise de radio, de 
televiziuni, de presa scrisă în legătură 
cu masacrul de la Timișoara. S-a 
organizat o dezbatere cu cei mai tari 
ziariști de la Paris și care au acoperit 
România la momentul Revoluției și a 
fost o lungă discuție. Dar până la 
urmă s-a văzut că ceva lipsea, dar a 
apărut clar fix ce era interesant, aici 
trebuie să vă spun. Mi-am adus 
aminte concluzia acestui seminar: 
într-adevăr, este o mistificare, nu au 
fost 60.000 de morți la Timișoara, nu 
a fost nu știu ce la București, dar 
românii au inventat asta. Nu Taliug, 
care a dat prima știre, ci românii au 
inventat asta. De unde până unde? 
Trebuia să existe un vinovat și presa 
care fusese prezentă în România în 
timpuul Revoluției, inclusiv presa 
franceză, care e o presă foarte bună, 
de altfel, a înghițit gălușca. Au dat 
toate alea, au comentat pe prima 
pagină cu morți, cu mii de coșciuge, 
cu declarații și, de fapt, nu au nicio 
bază. Până la urmă suntem, după 30 
de ani de atunci, timp în care am avut 
toată presa sub ochi în toți acești ani 
și nu a rezultat de nicăieri verificarea 
unei astfel de teorii. Nu există nicio 
probă reală, documente, arhivele sunt 
pline, de 30 de ani, sunt deschise. 

Cosmin Popa: Nu aș fi prea op-
timist. Ca istoric am petrecut, totuși, 
ceva timp în arhive. Nu aș fi atât de 
optimist în legătură cu integralitatea 
arhivelor românești. Ele stau foarte 
bine, ca să lămurim această chestiune 
cu arhivele. Arhivele au fost preluate 
de Ministerul Apărării Naționale și 
s-au deschis… 

 
Stelian Tănase: Vă referiți la 

arhivele Revoluției? 
 
Cosmin Popa: Nu, la CC, până în 

decembrie ’89. Întâmplarea face să fi 
găsit niște note adresate unui dem-
nitar al regimului Ceaușescu, cred că 
Suzana Gâdea, care primea de la 
diverși reprezentanți din teritoriu 
informații legate de turiști străini, fie 
că erau maghiari sau sovietici. Dar nu 
aceasta este discuția. Arhivele au fost 
preluate în decembrie 1989 de la CC 
al PCR de către Armată, iar ceea ce 
noi astăzi numim Arhivele Comitetu-
lui Central al PCR, de la Arhivele 
Naționale ale României este, de fapt, 
o „selecție” a acestei arhive. Iar asta 
se vede foarte clar din dosare, de 
unde lipsesc materialele tehnice, 
lipsesc foarte multe informații care 
însoțeau procesul de decizie politică. 
Eu cred că atunci când arhivele vor fi 
cu adevărat puse în circuit ne vor mai 
oferi surprize, poate nu directe, dar 
circumstanțiale în mod sigur. Este o 
chestiune de precauție profesională. 

  
Stelian Tănase: Tocmai asta 

spuneam, că arhivele nu probează ni-
mic din toată această scenaristică 
foarte dezvoltată.  
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Cosmin Popa: Sigur. 
  
Stelian Tănase: Pe care o plimbă 

și istoricii. Chiar și istoricul serios… 
 
Cosmin Popa: În afară de Alex 

Mihai Stoenescu, pe care nu l-as cali-
fica drept istoric, nu știu pe nimeni să 
mai vehiculeze scenarii elaborate. 
Ipoteze, fără îndoială. 

 
Stelian Tănase: Nu este istoric.  
 
Cosmin Popa: Vă rog, domnule 

Bocancea.  
 
Sorin Bocancea: Scrierea istoriei, 

într-adevăr, are ca sursă în primul 
rând arhivele, dar nu doar arhivele. 
Mai sunt și mărturiile, mai ales că 
este vorba despre evenimente recente 
și de arhive care au fost deținute de 
instituții de forță și așa mai departe. 
Pe mine m-a interesat subiectul 
pentru că la Revoluție eram militar în 
termen la București. Am făcut două 
cărți care cuprind interviuri cu ofițeri 
care au fost în Piața Victoriei, cei 
care au fost în teatrul de operații și 
lucrul acesta m-a făcut să mă inte-
reseze mai mult implicarea armatei în 
Revoluție. La Iași, pe 14 decembrie 
1989 s-au distribuit manifeste ce au 
fost tipărite în Republica Moldova. 
Cine din România se ducea să tipă-
rească manifeste în Republica 
Moldova? Nimeni, iar ele au fost 
scrise într-o română aproximativă, 
specifică Chișinăului. Se greșise 
frontul, spunea Frontul Național, 
Frontul Salvării Naționale, cum îi 
spuneau cei de la Iași. Au fost două 

tipuri de manifeste, cele făcute cu 
radiera de grupul de la Iași, Casian 
Maria Spiridon, Ștefan Pruteanu, 
Iacob și alți sindicașiști de la fabricile 
din Iași, și acele manifeste lăsate, 
abandonate la căminele studențești 
din „Tudor Vladimirescu”, cel mai 
mare complex studențesc din Iași. 
Numai că imediat miliția a venit di-
mineața și au dispărut și doar câteva 
manifeste au fost sustrase practic. Și 
a fost publicat manifestul care se 
vedea foarte clar că peste Prut este 
tipărit. La ce era în acea perioadă, mă 
îndoiesc că cineva din România a 
trecut Prutul să vină cu manifeste. 
Cum au ajuns acele manifeste? Apoi 
mai apar următoarele întrebări și ceea 
ce spunea și Cosmin, prin circum-
stanțiere, cum se face că după că-
derea lui Ceaușescu s-a produs, 
practic, o restaurație; cei care fusese 
eliminați de Ceaușescu pe motiv de 
colaborare cu Moscova l-au avut pe 
Iliescu.  

 
Cosmin Popa: Știu că l-am avut 

pe Caraman. 
 
Sorin Bocancea: L-am avut pe 

Caraman, era mare ideolog al postco-
munismului, și cu toții… 

 
Cosmin Popa: Era Militaru în 

armată. 
 
Sorin Bocancea: Militaru! Eeee… 

aici este o temă de care m-am ocupat 
mai de aproape, pentru că el a pus la 
cale o lovitură de stat militară împo-
triva lui Ceaușescu, în 1985, de care 
Ceaușescu a aflat și a trimis armata la 
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munci agricole, iar pe el l-a trimis 
director în Ministerul Economiei, 
unde habar nu aveaa ce trebuie să 
facă. Ceaușescu s-a temut să-l margi-
nalizeze, tocmai pentru că știa că este 
un sion al Moscovei. Pe lângă Nicolae 
Militaru, mai erau generalii Kostyal, 
Șerb, cu toții s-au întâlnit după aia la 
Cotroceni în jurul lui Iliescu. Toți 
fuseseră înlăturați din armată pe 
motiv de colaborare cu GRU.  

 
Public: Și Vasile Ionel! 
 
Sorin Bocancea: Și Vasile Ionel 

și după aceea… 
 
Stelian Tănase: Și Ioniță. 
 
Sorin Bocancea: Și Ioniță, la fel. 

Toți fuseseră înlăturați pe acest 
motiv. Cum se face că s-au întâlnit 
deodată, când Nicolae Militaru fusese 
retrogradat, deci era singurul soldat 
din armata română și, deodată, îm-
bracă hainele de general și se pune în 
fruntea armatei române, din mo-
mentul în care sunt scoase din nou 
locuri libere în stat. Stănciulescu a 
retras trupele la ora 12, ca după aceea 
la ora 14, să iasă noul ministru al 
apărării și de atunci să înceapă 
măcelul. Cei o mie și ceva de morți 
sunt dovediți clar. Și atunci ne în-
trebăm: unde a fost comandamentul 
general? În biroul generalului 
Eftimescu. Acolo era punctul unde 
armata română deținea tehnica de 
comunicații. Acolo au operat ei, în 
biroul lui Eftimescu, de la Ministerul 
Apărării. Și el, la fel, fiind pus pe o 
listă neagră. Ați auzit prea multe de 

generalul Eftimescu? Nu, nu a ieșit, 
dar în biroul lui a fost tot comanda-
mentul. Am stat de vorbă cu oameni 
care au fost la unitatea de rachete, de 
pe Antiaeriană. În momentul în care 
se dădea alarmă de război, așa cum s-
a dat atunci, codurile de la stațiile de 
radio trebuia să fie schimbate, pentru 
că se introduceau coduri speciale 
pentru război. Acele coduri nu puteau 
fi sparte și nu puteau fi făcute simu-
lări. Nu s-au dat codurile de război, 
deci a fost simulat, de aceea eu am un 
articol publicat în volumul coordonat 
de Daniel Șandru, Anelli Ute 
Ganabyi și Alexandru Muraru, în care 
vorbesc despre cel mai mare exercițiu 
al armatei române, care a fost la 
Revoluție, cu cea mai mare diver-
siune a armatei. Dar patronată de 
cine? De către oamenii care fuseseră 
înlăturați din armata română pe motiv 
de colaborare cu Moscova. Ce s-a 
întâmplat? Faptul că s-a rămas pe 
codurile de exercițiu a făcut posibil 
ca pe monitoarele stațiilor de radio-
locație să apară că Bucureștiul este 
asaltat de către 120 de ținte. Vă spun 
că eu lucram la planșetă, puneam 
situația pentru comandantul de uni-
tate, trebuia să scriu invers, astfel 
încât comandantul să vadă bine pe 
partea cealaltă. Bucureștiul părea 
asaltat de ținte, dar toate erau ținte 
false. Cum a fost posibil? Mi-a 
explicat după aceea un colonel în 
rezervă. Existau simulatoare de acest 
gen, tehnica noastră era de origine 
sovietică. Doar acționând cu simula-
toarele, produse în Uniunea Sovietică, 
de lângă gardul unității militare sau 
pe stâlpii pe care doar armata română 
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îi știa ca fiind emițători pentru undele 
radio de exercițiu a fost posibil așa 
ceva. Dacă s-ar fi trecut în regim de 
război, simularea acelor atacuri nu 
mai era posibilă. Deși s-a declanșat 
alarma de război, nu s-a intrat pe 
codurile de telecomunicații specifice 
războiului, care erau strict securizate. 
Și așa că au venit cu niște simula-
toare, le-au pus lângă niște stâlpi și 
de acolo le-au activat de am stat 
noaptea întreagă să punem acolo 
ținte. Și toată această diversiune a 
fost coordonată de generalul Militaru, 
care nu avea nici un drept să mai 
îmbrace haina de general, cu atât mai 
puțin să devină șeful armatei române, 
peste rând, pentru că el a preluat din 
22 decembrie și abia pe 29 s-a emis 
pe decretul de numire, de către Ion 
Iliescu. Între 22 și 29 decembrie, ge-
neralul Militaru a fost un comandant 
al armatei române absolut ilegal. Cel 
dat la o parte de el, Stănculescu, făcea 
parte din elita ceaușistă a armatei 
române. Însă toți care au fost acolo la 
Eftimescu erau vechi cadre cu studii 
și legături la Moscova. Și aceste 
lucruri nu apar în documente, n-avem 
cum să le găsim, pentru că cei care au 
preluat au știut pe urmă să șteargă 
foarte bine aceste urme. Sunt lucruri 
pe care nu ai cum să le lași în arhive. 
Dar, privind din afară, cum s-a făcut 
de ne-am trezit cu Militaru, dintr-un 
simplu soldat înrolat în armata 
României transformat în general, în 
șeful armatei? Și care a produs, am și 
discutat în cărțile pe care le-am făcut 
de interviuri cu militari, a produs 
diversiuni. El personal a mers și a 
spus: „Va veni mașina cu indicativul 

cutare”. Noroc cu doi locotenenți 
care au fost mai vigilenți și nu s-au 
împușcat întrei ei, în fața Palatului 
Victoria. Însuși generalul Militaru a 
venit, el a dat diversiunea personal, a 
spus că cu acest indicativ va veni, de 
recunoaștere, semnalul este cutare, 
cutare. Niciun semnal, nici ora, nimic 
nu s-a potrivit. Până la urmă și-au dat 
seama că erau în diversiune, care nu 
s-a produs pentru că doi locotenenți 
au fost mai isteți și au zis: „Stați! 
Poate sunt ai noștri!”. Și tot ce a în-
semnat după aceea a fost diversiunea 
acestui individ, cu toți cei pe care i-a 
avut în subordine. De aceea eu cred 
că a fost și mâna Uniunii Sovietice, 
atunci a fost un sprijin logistic. Acei 
turiști au existat pentru că eu am stat 
de vorbă cu șeful hotelului unde au 
fost cazați. La orele 12, după ce a fost 
dejucat planul celor de la Iași, din 
Piața Unirii, au plecat și dinamoviștii, 
jumătate de hotel era plin cu ei, iar 
stația de tramvai era mutată. Când 
Ceaușescu a luat acele măsuri, era 
informat că la Iași va începe ceva. A 
mutat Dinamoviada la Iași, astfel 
încât în hotel jumătate erau luptători 
de la Dinamo și jumătate erau acei 
turiști, care erau fără bagaje, fără ni-
mic. La ora 12, au plecat și cei de la 
Dinamo și a fost o chestiune ciudată, 
pentru că nu a venit responsabilul lor 
să le achite camera, ci fiecare cu 
bănuțul în mână și-a achitat în mod 
individual camera și au plecat. 
Imediat au plecat și turiștii, în două 
ore a rămas hotelul gol. Au plecat și 
dinamoviștii și turiștii. Se întâlneau 
pe dealul Bucium și acolo stăteau și 
așteptau toată ziua în mașini. Cu ei 
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s-a întâlnit generalul Militaru când a 
venit la Iași. A văzut cârdurile și nu a 
putut să-și explice. Deci a fost un 
sprijin logistic din partea Uniunii 
Sovietice.  

 
Cosmin Popa: Tocmai din acest 

motiv vreau să detensionez, moral-
mente, această discuție. Pentru că 
mie mi se pare că o intervenție îm-
potriva lui Nicolae Ceaușescu, până 
pe 22 decembrie, oricare ar fi fost ea, 
somaleză, sovietică, americană, un-
gurească, ar fi fost legitimă, fiind în-
dreptată împotriva unui regim crimi-
nal. Dupa căderea lui Ceaușescu, 
datele problemei s-au schimbat 
radical. 

 

Sorin Bocancea: După aceea 
avem o problemă strict de conso-
lidarea puterii celor care, cum s-a 
spus, au furat Revoluția. Înainte de 
ultimele clipe ale regimului, știți 
foarte bine sau, cel puțin noi, cei din 
zona Moldovei așa consideram, că 
peste Prut este o țară a libertății. Păi, 
noi aveam două ore de program de 
TV, iar la Chișinău aveau până la ora 
1 noaptea – de la ora 12 noaptea era 
programul prelungit, în care mai pu-
neau un film. Acum, toată lumea din 
zona Moldovei prindea Chișinăul și 
pentru asta apărusele antenele cu 
niște lighene de aluminiu, și un 
gestionar dintr-un sat a achiziționat 
asemenea lighene pentru a le vinde a 
pus anunț „Avem lighene de prins 
rușii”.
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VARIA 
 
 

Geografia socială a marginalităților: tipuri, clasificări, 
definiţii, repere teoretice și conceptuale 

 
[The social geography of marginalities: types, classifications, 

definitions, theoretical and conceptual benchmarks] 
 

Dan Mihai ȚĂLNARU 
 
 

Abstract: Often, the word „marginal”, - with its derivative „marginality” – 
evokes a world beyond the borders of our daily existence, somewhere else, far 
from the center of our lives, towards the abstract territories of the geographical, 
social, or human periphery. But beyond its adjectival meaning, marginality sums 
up a series of socio-cultural, economic, political, etc. factors, capable of 
influencing negatively and independently of one's own will, the life of an 
individual or a group, from its well-being to the loss of freedom and even 
suppression of life. We propose an incursion into the social geography of the 
marginals during Ceausescu`s regime, analyzing, briefly, certain typologies and 
instances of the everyday man that undermined the cohesion of the socialist life 
unsynchronized with the imperatives of the „new man”. 
 
Keywords: communism, marginal, marginality, social parasitism, repression. 

  
Introducere 
 
Deseori, cuvântul „marginal”, - cu 

derivatul său „marginalitate” – ne 
duce cu gândul la o lume aflată din-
colo de frontierele existenței coti-
diene, altundeva, departe de centrul 
vieții noastre, spre teritoriile abstracte 
ale periferiei geografice, sociale sau 
umane. Dar dincolo de sensul său 
adjectival, marginalitatea însumează 
o serie de factori social-culturali, 
economici, politici etc., capabili să 

influențeze negativ și independent de 
propria voință, viața unui individ sau 
a unui grup, de la bunăstarea sa, până 
la pierderea libertății și chiar supri-
marea vieții.  

Reflecția, dar și consecința unora 
dintre ideile și credințele lumii, aglu-
tinate în ideologii, fie ele religioase, 
politice, de gen, de mediu sau ocupa-
ționale, dornice să modifice omul, să 
reașeze ordinea și mecanismele so-
ciale, marginalitatea s-a definit prin 
nesiguranță, discriminare, epurări pe 
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criterii politice, religioase, de gen și 
de rasă, prin violență extremă și 
deseori prin moarte. Este de ajuns să 
ne amintim ce a însemnat dominația 
totalitară a celor două ideologii din 
secolul trecut, nazismul și comu-
nismul care, sub ochii întregii lumi 
civilizate, sub aspectul apartenenței 
de rasă și clasă, în numele sănătății 
națiunii, a binelui comun, au etiche-
tat, marginalizat, exclus și suprimat 
fizic milioane de semeni.  

 
Marginal, marginalitate, 
marginalizare, o scurtă 
cronologie conceptuală 
 
Mai mult decât oricând astăzi 

prezentă în epistemologia socială, cu 
o varietate de definiții generate de 
abordările sale interdisciplinare, mar-
ginalitatea nu s-a regăsit încă sub 
forma unei teorii general acceptată de 
întreaga comunitate științifică. Până 
la înțelesul pe care dicționarele îl 
oferă astăzi marginalității și margi-
nalului, cel puțin în literatura de 
specialitate cei doi termeni au generat 
semnificații multiple, au fost definiți, 
redefiniți, conceptualizați, au creat 
confuzie, lăsând totodată suficient 
spațiu unor reconceptualizări viitoare.  

Primele încercări conceptuale se 
suprapun cu nașterea sociologiei 
nord-mericane de la începutul seco-
lului al XX-lea. În mod specific, 
inițiativa se datorează Școlii de la 
Chicago, metropola, ca de altfel 
întreg continentul nord-american, 
cunoscând atunci un avânt industrial 
fără precedent. Industrializarea, urba-
nizarea și emigrația au generat 

fiecare în societate forme de segre-
gare și excluziune socială, disparități 
economice, noi grupuri sau comu-
nități socio-profesionale sau etnice, 
conflicte interculturale, izolare, difi-
cultăți psihice, devianță și nu în ulti-
mul rând marginalizare. Pentru co-
munitatea sociologică și nu numai, 
toate aceste simptome ale progresului 
aveau să însemne noi orizonturi în 
cercetarea științifică, contactul cu 
abordări teoretice și metodologice ce 
aveau să apropie știința sociologică 
de un nou fenomen social din ce în ce 
mai profund în societate1. 

 
Migrația umană și omul 
marginal 
  
În 1928, sociologul american 

Robert Ezra Park, reprezentant al 
Școlii de la Chicago și profesor 
aproape două decenii la renumita 
universitate americană conceptualiza, 
în premieră, prin eseul Migrația 
umană și omul marginal, viziunea sa 
sociologică asupra marginalității și a 
omului marginal. Publicată în plin 
avânt al emigrărilor către SUA, auto-
rul identifica originea marginalității 
în dificultățile de integrare pe care 
migranții le resimțeau în procesul de 
integrare în societatea gazdă, ne-
ajunsuri generate de un sentiment 
pregnant de apartenență duală atât 
față de vechile lor culturi, valori, 
norme sociale pe care nu reușesc să 
le abandoneze, dar și față de cele noi, 
pe care nu reușesc să le asimileze 
suficient. R.E. Park asocia margina-
litatea cu toate aceste dificultățile 
rasiale, etnice și culturale pe care 
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emigranții erau nevoiți să le înfrunte 
în procesul de aculturație, în înțe-
legerea și acceptarea culturii domi-
nante, necesare pentru o minimă 
integrare în noile structuri societale.  

Marginalul parkian era „un hibrid 
cultural, un om care trăiește și îm-
părtășește intim viața culturală și 
tradițiile a două popoare distincte”, 
era imigrantul plecat în căutarea 
prosperității, a libertății sau a unei noi 
patrii, ajuns într-o țară îndepărtată, 
într-o perpetuă confruntare cu sine, 
dar și cu rasele, etniile, culturile din 
noile teritorii. Era mulatrul american, 
eurasiaticul, evreul medieval supra-
viețuitor al ghetourilor europene, 
„niciodată dispus să se rupă în 
totalitate de trecutul și tradițiile sale”, 
cu toții străbătând întinderile ocea-
nului pentru un loc în „viața liberă, 
complexă și cosmopolită a unui oraș 
american”2.  

Pe scurt, omul marginal trăia 
veșnic la granița dintre două culturi, 
victima propriei personalități divizată 
între cultura sa maternă, deseori pri-
mitivă, și una efervescentă, cu seturi 
de valori și norme diferite, specifică 
societăților gazdă, metropolitane, sub 
influența lor simultană, incapabil de a 
renunța deplin la una pentru asimi-
larea celeilalte.  

R.E. Park3 mărturisea că teoria sa 
avea ca inspirație lucrarea Străinul, 
scrisă cu două decenii în urmă de 
profesorul german de origine evre-
iască Georg Simmel4, ce aborda 
marginalitatea prin trei idei principale 
de cercetare: dezvoltarea economică, 
ca factor al progresului, apariția omu-
lui metropolitan și figura străinului. 

Străinul, așa cum apare în inter-
pretarea teoreticianului german era 
persoana aflată în același timp 
aproape și departe de societate, 
păstrându-și permanent libertatea de 
a veni și de a pleca, cu prețul unei 
recunoașteri parțiale a membrilor, 
prezentă în mijlocul societății gazdă 
dar neaparținând total ei. Acest tip de 
relație ambivalentă, dominată de 
povara unor contraste ce par a fi 
ireconciliabile: atașament – detașare; 
apropiere – îndepărtare, precum și de 
valori și credințe diferite, îl plasau pe 
străin, în cadrul grupului sau a so-
cietății, într-o poziție cu totul mar-
ginală5. Sociologul sugera că tocmai 
această distanță socială pe care 
străinul și-o rezerva pentru sine îi 
conferă acestuia, prin prezența sa 
limitată în rețelele sociale, o anumită 
libertate față de normele sistemului 
și, în același timp, o doză de margi-
nalitate, asumată.  

În eseul său, G. Simmel asocia 
imaginea străinului cu cea a comer-
ciantului evreu, străinul plecat în 
depărtări, fără pământ în proprietate, 
cu un grad mare de mobilitate, aflat 
conjunctural în contact cu membrii 
comunității, fără legături organice, 
intime sau culturale cu aceștia, și 
care, în ciuda relațiilor constante cu 
membrii comunității rămânea perce-
put mai degrabă ca fiind diferit6. Fără 
năzuința acceptării totale în grup, 
într-o poziție marginală, străinul sim-
melian ocupa în același timp, prin 
calitățile sale administrative și co-
merciale deosebite, și o poziție cen-
trală în rândul comunității7.  
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Hibridul rasial și cultural 
  
Un deceniu mai târziu, Everett 

Stonequist, și el format la presti-
gioasa universitate din Chicago, 
discipol al lui R.E. Park, ducea mai 
departe acest concept, plasându-l în 
contextul ciocnirii civilizațiilor din 
perioada colonialismului european al 
secolului al XIX-lea. Cu o viziune 
mai largă asupra marginalității, anti-
cipând parcă dimensiunea globali-
zării de astăzi, E. Stonequist definea 
marginalitatea ca fiind rezultatul 
proceselor de inadaptare ale migran-
ților la realitatea din noile societăți 
gazdă.  

Marginalul lui E. Stonequist, un 
hibrid rasial și cultural, era cel care 
„prin migrație, educație, căsătorie sau 
orice altă influență, părăsește un grup 
social sau o cultură, fără a se adapta 
satisfăcător altuia/alteia, aflându-se la 
marginea fiecăruia, niciodată însă 
membru al unuia/uneia dintre cele 
două”8. Un produs al lumii moderne, 
marginalul era consecința directă a 
neadaptării sociale, subminat de 
sentimentul îndoielii și al lipsei de 
apartenenţă, cu un anumit nivel de 
incertitudine psihologică, generat de 
rivalitățile dintre culturi, rase, na-
ționalități, clase sociale, sau inter-
confesionale9. Acesta afirma că 
pentru individ „apartenența la un 
grup social este mai vitală decât 
împărtășirea acelei culturi; prima 
fiind o condiție prealabilă pentru cea 
de-a doua”10. Everett Stonequist a 
analizat marginalitatea prin mai 
multe categorii diferite de marginali, 
fiecare dintre acestea întrunind 
profiluri sociopsihologice diferite: 

hibridul rasial – eurasiaticii (anglo-
indienii) din India, mulatrii din SUA, 
sau metișii brazilieni; hibridul cul-
tural – africanii europenizați, euro-
penii deznaționalizați, prima și a 
doua generație de emigranți ajunși în 
America, negrii americani și evreii11. 

Împreună, studiile celor doi so-
ciologi americani, pionieri în cer-
cetarea vieții urbane, a ecologiei 
umane, relațiilor interetnice, rasă, 
migrație și a dezorganizării sociale12, 
surprindeau în același cadru efectele 
psiho-sociale pe care coliziunea inter-
culturală a unor domenii de valori 
diferite le producea asupra migran-
ților, generându-le anumite dezechi-
libre, de la anxietate, depresie, furie 
până la suprimarea propriei vieți13. 
Confruntați deseori în societățile 
primitoare cu lipsa unei minimei 
solidarități sociale, cu manifestări de 
rasism, xenofobie și alte forme de 
intoleranță, cu o lipsă totală de re-
surse, aceștia căpătau, fără posibili-
tatea de a alege, statutul de margi-
nali. Cu o „dublă conștiință”, margi-
nalii deveneau prizonieri ai unei 
personalități deviante, stăpânită de 
hipersensibilitate, complexe de infe-
rioritate sau, în unele cazuri, de supe-
rioritate, egocentrism, naționalism 
exacerbat, agresivitate, toate îndrep-
tate împotriva culturii dominante14. 
Constituiți în grupuri sociale mar-
ginale, sub o nouă autoritate domi-
nantă, cu o nouă identitate hibridă, 
deseori contaminată de sărăcie, de 
afecțiuni psihice și comportamente 
deviante, infracționalitate, erau astfel 
nevoiți să trăiască în condițiile unei 
evidente marginalități15.  
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Sociologul american Milton 
Goldberg, cu studii în domeniul 
stratificării sociale și al relațiilor 
dintre grupuri, susținea că nu este o 
regulă generală ca toate persoanele 
care experimentează marginalitatea 
să dezvolte aceste manifestări psiho-
sociale negative, așa cum sugera E. 
Stonequist, multe dintre ele putând fi 
reduse sau chiar evitate. Soluția pe 
care M. Goldberg o vedea în ate-
nuarea acestora era crearea și dez-
voltarea unei proprii „culturi margi-
nale”, o subcultură care să le ate-
nueze suferințele psihologice, oferin-
du-le o stare de normalitate și o anu-
mită conformitate socială menită să 
le înlocuiască sentimentul exteriori-
tății și, cel mai important, să le con-
serve identitatea. Sociologul aducea 
drept exemplu generația a doua și a 
treia de emigranți evrei aflată pe 
pământ american16. R. E. Park însuși, 
în eseul său, exemplificând trăsăturile 
și calitățile evreului modern, urba-
nizat – „preeminența sa de comer-
ciant și interesul său intelectual acut, 
sofisticarea sa, idealismul său și lipsa 
de simț istoric” –, amintea cum, în 
epoca modernă, emaniciparea evreilor 
a constituit calea supraviețuirii și 
trecerea acestora, deseori, dincolo de 
barierele marginalității17.  

Dificultățile pe care lumea post-
belică avea să le înfrunte în noua 
ordine mondială, în vechile demo-
crații, în cele nou instalate sau în 
regimurile autoritare, au adus cu ele 
noi forme ale marginalității. Șomajul, 
sărăcia, criza locativă, stigmatizarea, 
izolarea socială, depresia, entropia 
urbană și rurală, instalate de 

industrializare, urbanizare, emigrație, 
iar peste toate rănile războiului, au 
fost, fiecare și împreună, un mediu de 
cultură fertil marginalității. Noile 
simptome au dus comunitatea 
științifică la cercetarea și decriptarea 
acestui fenomen atât de prezent în 
corpul social. 

În 1972, parcurgând revizuirile 
conceptuale și evoluția teoriei mar-
ginalității din ultimii 40 de ani, 
sociologii americani Roy D. Wright 
și Susan N. Wright, au prezentat co-
munității științifice propria lor înțe-
legere asupra marginalității, propu-
nând trei tipologii distincte ale 
acesteia. Cei doi defineau margi-
nalitatea drept „starea care există 
atunci când un grup este situat la 
periferie, are o interacțiune continuă 
cu, are o dependență de, și se abate 
de la anumite tipare normative social 
ale unui grup mai dominant”. Se 
naște în relația dintre două grupuri 
bine definite, și se poate regăsi atât în 
cadrul grupul dominant, cât și în 
afara acestuia. Grupul dominant, 
arătau cei doi sociologi, nu trebuie să 
dețină de fiecare dată superioritatea 
numerică față de grupul marginal. 
Cei doi exemplificau fenomenul prin 
trei forme distincte de identificare: 
marginalitatea culturală, văzută nu 
departe de teoriile clasice; margina-
litatea socială; și marginalitatea 
psihologică18. 

 
Noi perspective  
 
Și în prezent comunitatea științi-

fică caută formulări, reformulări 
pentru o definiție monosemantică a 



POLIS 

 104 

marginalității. Plecând de la con-
ceptualizările primare ale margina-
lității, trasate de fondatorii sociolo-
giei nord-americane, prin Școala de 
la Chicago, ritmul cercetărilor din 
domeniul științelor sociale au de-
monstrat că marginalitatea își de-
pășise cu mult limitele. Dintr-un 
sindrom cultural, generat de „atitu-
dini și modele comportamentale”, 
devenise o problemă structurală 
complexă, un produs al noii ordini 
sociale, politice, ideologice, prezentă 
în toate sferele sistemului social, o 
veritabilă forță demnă de noi per-
spective teoretice, de analiză și 
înțelegere19.  

O trecere în revistă a literaturii 
sociologice ne explică astăzi margi-
nalitatea, sub toate ipostazele sale, ca 
pe o barieră, o limitare de acces la 
nivel individual sau de grup, către 
oportunități, drepturi și libertăți, edu-
cație, resurse materiale, culturale, 
conjugând-o cu dimensiunile unui 
fenomen social generator de vulne-
rabilități și dezavantaje. Astăzi, poate 
mai mult ca oricând, marginalitatea 
are implicații majore la nivelul 
tuturor societăților umane, devenind 
tot mai rapid regulă, și nu excepția. 

 
Marginalitatea culturală  
 
Marginalitatea culturală își are 

originile și se suprapune teoriei 
clasice a celor doi sociologi ameri-
cani R.E. Park (1928) și E. Stonequist 
(1937), privită, în contextul fenome-
nului migrațional de la începutul 
secolului al XX-lea, prin prisma inte-
racțiunii și a conflictului intercultural 

dintre noii veniți și societățile pri-
mitoare. Omniprezentă și astăzi în 
societățile contemporane, în con-
textul globalizării și al fenomenului 
migrațional, marginalizarea culturală 
este definită de dificultățile de adap-
tare la tiparele comportamentale ale 
unei culturi dominante. Asimilarea 
noilor valori, idei, percepții, norme 
morale, religioase, familiale etc., în 
contradicție cu sistemul propriu poate 
genera marginalitate. Deseori, lipsa 
acestui proces de aculturație limi-
tează drastic accesul către o zonă de 
dialog cultural, lăsând loc, ca singure 
opțiuni, „acceptării sau respingerii, 
apartenenței sau izolării”20. Evaluarea 
minorității sau majorității exclusiv 
prin lentila propriilor valori și norme, 
a rasei, etniei, pot genera, de ambele 
părți, apariția unui etnocentrism 
extrem, tradus prin intoleranță, na-
ționalism extrem, bariere insur-
montabile pentru construirea unei 
identități comune de grup. Pe scurt, 
marginalitatea culturală este o zonă 
de frontieră, de contact în care 
sisteme de valori, credințe, expe-
riențe, istorii, comportamente sau 
moduri de organizare socială, general 
acceptate de un grup, intră în coli-
ziune cu cele ale altei comunități, 
generând un conflict intercultural, de 
cele mai multe ori interiorizat și greu 
de soluționat. Manifestările cognitive 
și comportamentale rezultate din 
poziția, deloc confortabilă, pe care 
individul o experimentează la granița 
dintre două culturi discrepante 
transced uneori, din zona margina-
lității culturale în cea a cercetărilor 
psihologice. 
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Pe scurt, marginalitatea culturală 
este un teritoriu de conflict dintre 
două culturi, unde rasa, etnia, religia, 
prejudecata, sunt cheia acceptării sau 
a respingerii, aparteneței sau a 
exluderii, deseori cu efectel psiho-
sociale asupra individulul sau gru-
pului (anxietate, depresie, lipsa 
apartenenței, izolare, comportamente 
deviante) ce experimentează această 
confruntare21. 

 
Marginalitatea socială/sistemică 
 
Marginalitatea socială este privită 

ca un construct deliberat al puterii 
politice sau al unei clase sociale 
dominante, un instrument de putere 
menit să asigure controlul social prin 
intermediul unor vulnerabilități eco-
nomice, sociale, politice sau cul-
turale22. Atribuită de cele mai multe 
ori puterii politice, marginalitatea 
socială, denumită uneori și sistemică, 
nu este însă un instrument exclusiv al 
purtătorilor autorizați de putere, 
aceasta se poate instala în toate 
conexiunile dintre persoane sau 
grupuri din structura socială generând 
„excluziune, inegalității, nedreptății 
sociale și segregări spațiale ale 
oamenilor”23. 

Manipulând caracteristici identi-
tare fundamentale ale persoanei, 
marginalitatea socială devine o 
relație de putere extrem de eficientă 
între putere și cetățenii săi. Etnia, 
religia, genul, orientarea sexuală, 
vârstă, convingerile, profesia, etc. 
devin astfel veritabile criterii de 
excludere, de limitare sau anulare a 
drepturilor, a accesului la resurse, la 

cunoaștere sau oportunități, o cale de 
influență și control în viața publică, 
privată, politică, în întreg spațiul 
societal24. Vulnerabilitățile acestei 
forme de marginalitate s-au regăsit 
din plin în regimurile totalitare, co-
lonialiste sau neocolonialiste, unde 
milioane de oameni s-au aflat sub 
puterea diverselor întruchipări ale 
inechității, opresiunii, excluziunii 
sociale și economice iar altele le 
experimentează și astăzi. 

Dacă din perspectivă istorică 
putem afirma că cele două forme de 
marginalitate (culturală și socială) 
sunt cele mai des întâlnite, succedân-
du-se reciproc, fiecare reprezentând o 
sursă de presiune și influență asupra 
celeilalte, în epoca industrială, dar și 
cea post-fordistă, de o parte și de 
cealaltă a Cortinei de Fier, margina-
litatea, având ca numitor comun 
cauze și efecte politice, economice, 
sociale, a luat chipul capitalismului, 
dar și înfățișarea mefistofelică a 
autocrației. 

 
Abordări din afara sociologiei 
 
În ultimele decenii, ca urmare a 

dorinței comunității de cercetare de 
unificare conceptuală a acestui fe-
nomen social, cercetările s-au regăsit 
și în afara sociologiei, alte discipline 
din sfera științelor umaniste și-au 
asumat metodologii și abordări 
proprii de cercetare care să determine 
noi trăsături și condiții de multi-
plicare ale marginalității, oferind în 
acest fel o perspectivă mai generală 
de înțelegere asupra fenomenului. 
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H.P.M. Winchester și P.E. White, 
cercetători în domeniul geografiei 
sociale, condiționau apariția margi-
nalității în comunitățile urbane, de 
trei elemente de bună funcționare a 
societății: „standardele economice, 
normele sociale și codurile juridice”. 
Cei doi cercetători considerau margi-
nalitatea atât un fenomen social cât și 
unul spațial, un concept relativ și 
dinamic, pe care îl prezentau sub trei 
definiții diferite: marginalitatea eco-
nomică, socială, și legală – juridică25. 

Marginalitatea economică, așa 
cum o defineau cei doi, este o defi-
ciență individuală sau de grup mani-
festată prin incapacitatea asigurării 
necesităților „pentru un nivel de viață 
adecvat”. Hrana, îmbrăcămintea, 
adăpostul, locul de muncă sunt ele-
mentele cele mai prezente în acest tip 
de marginalitate atribuită în special 
șomerilor, bătrânilor săraci, depen-
denților de alcool și stupefiante, han-
dicapaților fizic și mental, bolnavilor, 
a unora dintre studenți și a familiilor 
monoparentale, în special acolo unde, 
în urma divorțului sau a văduviei, 
femeile rămân singurul sau prin-
cipalul întreținător al familiei. Aflate 
sub o zonă mai evidentă a margi-
nalității sociale, minoritățile etnice, 
apatrizii, se pot afla și ei sub puterea 
marginalității economice, mai ales 
din rândul migranților26.  

Marginalitatea socială este, și de 
această dată, definită ca un construct 
social al unor clase dominante, menit 
să protejeze normele și standardele 
„grupurilor politice și economice de 
elită”, din societate. Priviți cu o 
anumită doză de îngrijorare, dispreț, 

suspiciune, refugiații, persoanele cu 
handicap, bolnavii, minoritățile 
sexuale și etnice, alături de tot felul 
de pauperi se încadrează și în această 
dimensiune a marginalității, mai ales 
în urma unor atitudini societale, de 
sorginte rasiale, xenofobe ce țin de 
factori individuali - vârstă, gen, etnie, 
religie, și nu atât prin anumite difi-
cultăți de adaptare din zona califi-
cărilor profesionale sau a abilităților 
de comunicare27. 

Marginalitatea juridică, sau 
legală, este cea de a treia formă pe 
care cei doi cercetători britanici au 
adus-o în dezbaterea științifică. 
Marginalitatea juridică își găsește 
resursele într-o categorie largă de 
indezirabili aflați în contradicție cu 
normele societale reglementate de 
legislația în vigoare dar și de anumite 
interpretări subiective ale legii de 
către puterea politică a statului. 
Imigrația ilegală, lumea interlopă, 
cerșetoria, vagabondajul și zona 
infracțiunilor și delictelor mărunte, 
toxicomanii, prostituția, pornografia, 
homosexualitatea, transgresiunile 
sexuale, sectarismul religios, aflate 
toate sub spectrul devianței, se si-
tuează în limitele marginalitățile 
juridice, dar și a celei sociale.  

 
Marginalitatea geografică 
 
Geografia, dincolo de dimen-

siunea economică și de cea socială, a 
privit marginalitatea și printr-o altă 
perspectivă, prin dimensiunea ei 
spațială, prin relația dintre individ și 
dispunerea, localizarea spațială, 
geografică a acestuia în societate. 
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Prin organizarea sa spațială, orașul, 
de exemplu, poate facilita apariția 
marginalității, prin instalarea unor 
procese de segregare, de ghetoizare 
și, la fel de bine, poate contribui la 
dispariția acestui fenomen28. Geogra-
fia socială, sub-disciplină a geogra-
fiei umane, s-a preocupat să de-
monstreze în ce fel poziționarea geo-
grafică poate influența marginali-
zarea, excluderea socială a unei 
persoane sau grup. Cum anumite 
caracteristici teritoriale, geografice 
pot în societate „privilegia unele 
grupuri și a le marginaliza pe altele”, 
producând între granițele sale, mar-
cate sau nu, inegalitate, nedreptate, 
separare, diferențe29. Ghetourile, de 
exemplu, pot reprezenta un tipar 
pentru felul în care un grup, aflat într-
o zonă centrală sau periferică poate 
experimenta deprivarea, prin lipsa 
hranei, a locuinței, a accesului la 
servicii medicale, la educație, și nu în 
ultimul rând prin stigmatizare. Fără 
îndoială, localizarea spațială repre-
zintă, în sine, dar și cumulativ, un 
factor cel puțin favorizant al margi-
nalității. Accesul anevoios sau lipsa 
totală a acestuia la serviciile sociale 
și culturale esențiale, la bunurile de 
consum, la educație – factori consti-
tuenți ai calității vieții –, au influențat 
și încă influențează nefast colecti-
vitățile umane. Împreună cu so-
ciologii, geografii sociali cercetează 
încă relațiile dintre societate și spațiu, 
cartografiind teritoriile marginalității, 
oferind literaturii științifice noi 
înțelesuri teoretice, unele dincolo de 
limitele acestei lucrări.  

Într-o analiză multifactorială a 
marginalității, sociologul american de 
origine italiană Gino Germani, 
identifica cinci factori cauzali ai 
acestui fenomen, cu toții prezenți în 
societățile moderne, generând, se-
parat sau cumulați, forme izolate sau, 
după caz, adevărate sindroame ale 
marginalității. Le rezumăm aici, după 
cum urmează: factori economici (ge-
nerați de incapacitatea de absorbţie a 
pieţei muncii și de ineficiența forțelor 
productive; economisirea și consu-
mul nesatisfăcător); politico-sociali 
(limitarea accesului la activități 
politice și civice);  

culturali (dominația culturală a 
unor grupuri față de altele); demo-
grafici (depopulare, suprapopulare, 
controlul reproducerii (vezi dezechi-
librele demografice lăsate de politica 
pronatalistă a regimului Ceaușescu, 
cu efecte devastatoare la nivelul 
societății); psihosociale (deficiențele 
cognitive acumulate de-a lungul 
etapelor de învățare socială30.  

Fiind un concept multidimen-
sional, marginalitatea nu poate fi 
acoperită și explicată exhaustiv prin 
tipologiile sale prezentate anterior. 
Mijlocită de guverne sau de alte 
centre de putere din societăților 
umane, majorități politice, etnice, 
rasiale, sau culturale, susținută de 
teamă, nepăsare sau prejudecată, 
prezența marginalității a generat, sub 
toate ipostazele sale, vulnerabilitate, 
discriminare socială, economică sau 
politică, excludere, anomie, stigmă și 
chiar suprimarea fizică. În același 
timp, cauză și efect, marginalitatea 
rămâne o formă de impunere și 
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dominație cu prejudicii ireparabile ce 
oglindesc declinul corpului social, 
realități veridice la nivel individual 
sau colectiv.  

Sistematizată de literatura so-
ciologică, dar regăsită în mai multe 
domenii de cercetare, din sfera 
științelor sociale, privită și uneori 
înțeleasă diferit, noțiunea de mar-
ginal, marginalitate, marginalizare, a 
însoțit dintotdeauna istoria societă-
ților umane, din preistorie până în 
contemporaneitate. Dar până ca 
sociologia, psihologia, antropologia 
sau alte științe socio-umane să-i 
acorde marginalității importanța 
cuvenită, istoria a fost cea care i-a 
consemnat, sancționat sau i-a com-
pătimit prin mijloacele sale specifice, 
pe exclușii lumii, pe marginali, pe 
devianți, oferindu-ne astăzi chipurile 
lor. Înaintea tuturor, istoricii sunt cei 
care au deslușit marginalitatea, ofe-
rindu-i chip și înțeles, în măsura în 
care sursele documentare, metodele 
de cercetare și propria înțelegere le-a 
permis-o. Consemnările lor au arătat 
lumii că această deprivare multiplă 
este, fără dubiu, una ancestrală, în 
egală măsura în care ea aparține 
prezentului. Eretici, necredincioși, 
apostați, convertiți, posedați de 
diavol, nonconformiști și prădători 
sexuali, surghiuniți, vagabonzi și 
interlopi, cu toții mesageri ai mar-
ginalității vremurilor lor au primit un 
loc în paginile istoriei ajungând în 
acest fel în societatea noastră. 

Și tot istoria ne-a arătat cum, 
pentru propria supraviețuire, regi-
murile totalitare au generat în mod 
deliberat marginalitate, rescriind, prin 

instituțiile sale, nenumărate biografii 
individuale dar și colective, pentru a 
le alunga la marginea corpului social, 
anulându-le în acest fel existența. De 
la instaurarea sa regimul comunist și-
a demonizat oponenții atribuindu-le 
trăsături negative, peiorative, abstr-
acte, atât psihice cât și fizice, creând 
minorități, dar și majorități inde-
zirabile, lipsite de drepturi, libertăți, 
opinii, speranță și prosperitate. 

Ne propunem o incursiune în 
geografia socială a marginalităților 
regimului Ceaușescu, aducând în 
atenție, pe scurt, câteva dintre tipo-
logiile și ipostazele omului cotidian 
ce subminau coeziunea traiului so-
cialist nesincronizate cu imperativele 
omului nou.  

 
Exilatul, dușmanul poporului 
  
Arestările abuzive, deportările și 

confiscările proprietății au făcut parte 
din metodele represive, de anihilare a 
oponenților politici folosite de toate 
regimurilor totalitare. O formă de 
exil, dar și de deținere abuzivă în-
dreptată împotriva indezirabililor 
politici a constituit-o domiciliul obli-
gatoriu, și ea, o modalitate predilectă 
de marginalizare a celor vizați. 
Menținută prin decrete succesive, 
Decretul nr. 243/1950, HCM nr. 
1554/1952, măsura era aplicată 
deținuților contrarevoluționari care, 
în urma ispășirii pedepsei nu puteau 
fi redați societății „rămânând ele-
mente periculoase regimului de stat 
al R.P.R.” și, în egală măsură, celor 
aflați în libertate dovedediți a fi un 
pericol pentru orânduirea so-
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cialistă31. Îndepărtarea din societate 
în numele binelui general, cât mai 
departe de familie, prieteni, accesul 
anevoios sau lipsa totală a acestuia la 
serviciile sociale și culturale esen-
țiale, la bunurile de consum, la edu-
cație a constituit o formă de detenție 
camuflată, întrebuințată de puterea 
comunistă până la căderea regimului. 

Lipsa de considerație pentru 
drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului nu a oprit regimul de la 
București să întrebuințeze această 
formă de excluziune socială inclusiv 
după semnarea la Helsinki, în 1975, a 
Actului Final. Cum regimul 
Ceaușescu se legitima în lumea liberă 
cu lipsa opoziției și a opozanților 
politici, orice acte de disidență, 
protestele, de orice fel, erau deturnate 
în acte individuale de devianță so-
cială, huliganism, parazitism social. 
Un astfel de caz este cel al munci-
torilor brașoveni de la Întreprinderea 
de Autocamioane Brașov, care în 
noaptea zilei de 14-15 noiembrie 
1987, încetau lucru în semn de pro-
test pentru întârzierile și diminuările 
repetate ale salariilor, pentru con-
dițiile din ce în ce mai grele de 
muncă. Transformată, prin alăturarea 
a mii de brașoveni, într-un adevărat 
protest social anticomunist, revolta 
muncitorilor avea să fie anihilată a 
doua zi prin intervenția cu brutalitate 
a trupelor de securitate din întregul 
județ, alături de cele ale miliției și 
pompierilor. Urmările acelui protest, 
redus la câteva acte individuale de 
huliganism ale unor „elemente turbu-
lente certate cu legea și consumatoare 
frecvent de băuturi alcoolice” au 

însemnat, dincolo de bătăile și an-
chetele repetate, condamnări la locul 
de muncă, cât mai departe de granița 
județului, între 6 și 36 de luni, pentru 
infracțiunea de „ultraj contra bunelor 
moravuri” și pentru „tulburarea 
liniștii publice”. Cu domiciliul 
obligatoriu cât mai la marginea 
geografică a societății, muncitorii și 
ceilalți protestatari brașoveni sunt 
doar o parte din marginalii societății 
socialiste.  

Nu doar dușmanii politici ai 
regimului puteau fi anihilați prin 
această formă de moarte civilă. 
Miliția economică și judiciară putea 
dispune exilarea din mijlocul 
societății și internarea în batalioane 
speciale de muncă a speculanților, 
traficanților de valută și metale 
prețioase, a criminalilor, tâlharilor, 
hoţilor, a escrocilor, proxeneţilor și 
homosexualilor32. Astfel, instituțiile 
de forță puteau dispune, prin decizie, 
„mutarea din centrele aglomerate a 
oricăror persoane ce nu-și justifică 
prezența în aceste centre”, și să 
stabilească domiciliu obligatoriu 
pentru toate aceste „elemente dușmă-
noase și suspecte din orașe și centre 
muncitorești”33.  

 
Feminitate și feminism în 
comunism: false strategii 
integratoare 
  
Statutul și rolul pe care regimul 

comunist l-a atribuit femeii nu era 
nici pe departe cel declarat de 
retorica feministă prezentă tot mai 
des în discursul politic. Femeia nu 
era nici pe departe chemată să-și 
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„valorifice deplin depozitul de 
gândire”34, noua sa identitate politică, 
economică şi socială se construia prin 
munca ne-productivă și prin repro-
ducere. Politicile de gen ale regi-
mului comunist de la mijlocul anilor 
’70, în esență un alai ideologic menit 
să însoțească ascensiunea Elenei 
Ceaușescu către structurile de vârf 
ale puterii, aveau să însemne de fapt 
o devalorizare a identității feminine 
pe mai multe planuri. Mascarea 
deficienței forței de muncă prin 
deturnarea femeilor către profesiile 
neocupate din economie, în special 
din zona nomenclatorului de meserii 
specifice bărbaților, ce implicau un 
efort fizic crescut, lipsa bunurilor 
electrocasnice, raționalizarea produ-
selor alimentare și în special a celor 
destinate copiilor, scumpirea tarifelor 
și reducerea consumurilor de energie 
electrică și gaz, pe fondul presiunii 
politicii pro-nataliste defineau con-
diția socială a femeii în societatea 
multilateral dezvoltată35. Încadrarea 
femeilor, majoritar în învăţamant, 
cultură, sănătate, servicii, admi-
nistrație, industria ușoară, agricultură, 
domenii mai puțin productive, cărora 
statul le acorda o importanță tot mai 
marginală, în raport cu cele din 
industria grea, productivă, genera 
diferențe considerabile de venituri 
între bărbați și femei., Chiar dacă 
vârsta de pensionare era una mai 
favorabilă pentru femei, multe dintre 
ele nu beneficiau de acest drept. 
Muncitoarele din sectorul cooperatist, 
casnicele, cele din activitățile 
independente fie nu beneficiau de 
pensie fie acestea erau derizorii, o 

zecime din pensia primită de celelalte 
categorii socio-ocupaţionale36. 

Studii științifice incriminau soli-
tudinea, celibatul, în special în rândul 
femeilor, asociindu-l unor serioase 
dezechilibre psihice, hormonale și 
sociale. Mariajul fără copii, și el, 
generator de nevroze și dereglări, 
constituia o adevărată barieră pentru 
împlinirea spirituală și materială a 
femeii37. Reducerea drastică a tuturor 
mijloacelor de contracepție, exa-
minări ginecologice periodice și obli-
gatorii a tuturor femeilor cu vârsta 
cuprinsă între 16 și 45 de ani, pentru 
creșterea natalității prin depistarea cât 
mai timpurie a sarcinii, pedepse 
dintre cele mai severe împotriva 
întreruperilor ilegale de sarcină au 
invadat viața privată a femeii38.  

Programul politic comunist a 
clădit identitatea femeii și evoluția sa 
în societate în jurul căsătoriei, a 
maternității și a muncii. Egalitatea de 
gen, în concepția socialistă egalitatea 
de șanse dintre femei și bărbați, o 
pretinsă axiomă a „vieții economice 
și social-politice”, avea să contribuie 
doar la legitimarea regimului și la 
îndeplinirea obiectivelor economice.  

 
„Cei din lume fără nume”: 
Casele de copii 
 
Un adevărat fenomen în societatea 

comunistă generat de controlul 
nestăvilit al natalității ca soluție a 
independenței economice, vizibil mai 
ales după căderea regimului comu-
nist, a fost prezent prin numărul mare 
de copii nedoriți și abandonați de 
familii, ajunși în instituțiile statului.  
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Numărul mare al copiilor nedoriți, 
abandonați, ajunși în instituțiile de 
ocrotire ale statului comunist era o 
altă consecință a îndeplinirii obiecti-
velor pronataliste, ca soluție salva-
toare a independenței economice, o 
dovadă în plus a falimentului 
ideologic a României anilor ’80. 
Regimul comunist a gestionat feno-
menul copiilor instituționalizați prin 
trei dintre ministerele sale: 
Ministerului Sănătăţii, Ministerul 
Învăţămîntului, şi Ministerul Muncii, 
criteriile de repartizare a acestor 
minori fiind vârsta, starea fizică și 
starea mentală. „Leaganele pentru 
copii în vârstă de până la 3 ani; casele 
de copii pentru preşcolari şi şcolari; 
grădiniţele, precum şi şcolile gene-
rale şi liceele de cultură generală 
pentru deficienți recuperabili; şcolile 
profesionale şi liceele de specialitate 
pentru deficienți recuperabili; 
căminele şcoală şi căminele atelier 
pentru deficienți, parţial recuperabili; 
cămine pentru deficienți, nerecu-
perabili” erau instituțiile prin care 
statul se obliga să se îngrijească de 
minorii rămași în afara familiilor39. 

Amploarea reală a fenomenului 
nu poate fi niciodată cunoscută, fiind 
cu siguranță mai mare decât dimen-
siunea consemnată în evidențele 
statului. O altă cauză în evoluției 
acestuia a fost precaritatea traiului 
cotidian, diferențele considerabile 
dintre urban și rural, vizibile inclusiv 
prin ponderea copiilor institu-
ționalizați în raport cu mediul social 
de proveniență. La nivelul anului 
1988, minorii din „leaganele pentru 
copii” proveniți din mediul urban 
reprezentau 44,1% din total, în timp 

ce 55,8% din procente erau reven-
dicate de cei din satele și comunelor 
suburbane. Dacă în rândul celor cu 
vârsta de până la 3 ani procentele 
erau aproape egale, în „Casele de 
copii pentru preşcolari şi şcolari” 
ponderea celor sosiți din mediul rural 
ajungea la 77,2%, față de 22,8%, cât 
revenea celor din mediul urban, 
explicația fiind pauperitatea din 
satele și comunele României, afectate 
de măsurile austere și interdicțiile tot 
mai aberante asupra gospodăriilor 
țărănești. Șansa acestor tineri 
vulnerabili de a trăi o viață normală, 
de a-și găsi rostul în societate și, 
deseori de a evita alunecarea, după 
majorat, în universul infracțional 
reprezenta adopția. Lipsa voinței 
politice, tradusă prin proceduri 
încâlcite, de lungă durată, împiedicau 
de cele mai multe ori recuperarea 
acestor tineri, prin alăturarea lor unor 
familii adoptive autohtone sau 
internaționale40. Din nefericire, mare 
parte dintre copiii plasați în aceste 
centre de îngrijire ale statului se 
nășteau cu anumite handicapuri fizice 
sau mintale. Exceptând nevăzătorii 
sau pe cei cu deficiențe locomotorii, 
incapacitatea de a se forma profe-
sional și a munci însemna rămânerea 
lor pe viață sau pentru o perioadă mai 
lungă în aceste instituții, ceea ce le 
aducea un stigmat și o marginalizare 
în societate41. 

 
Morala socială în pericol: 
minoritățile sexuale 
  
Prin ostilitatea împotriva sexuali-

tății homosexuale, masculină sau 
feminină, statul comunist nu s-a dezis 
de autoritarismul și rigiditatea 
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specific medievală în tratamentul 
membrilor minorităților sexuale. 
Consemnați și sancționați în Codul 
Penal comunist ca „infractori de 
drept împotriva persoanei”42, aceștia 
erau considerați de la sine un 
adversar al statului, un dușman de 
clasă antagonizat de morala comu-
nistă, împotriva căreia erau acuzați de 
uneltire, atât de autoritățile comunist, 
dar și de cea mai mare parte din 
societate. Statutul socio-profesional, 
nivelul de erudiție, calitatea morală 
sau implicarea civică a acelor 
declasați rămânea fără valoare în fața 
legislației represive și a prejude-
căților din societate. Intelectuali de 
primă mărime, artiști renumiți, prelați 
sau simpli cetățeni din afara vieții 
publice au fost supuși persecuțiilor 
homofobe ale regimului comunist. 
Sub presiuni și constrângeri mult 
peste puterea lor de suportabilitate, 
cunoscând inclusiv experiența spa-
țiului carceral și cel al azilurilor 
psihiatrice, deseori membrii comu-
nității homosexuale deveneau colabo-
ratori ai instituțiilor de forță, denun-
țându-și semenii sau participând la 
înscenări și flagranturi, refuzul 
acestui compromis echivalând cu o 
marginalizare socială greu reversi-
bilă. Homosexualitatea, ca de altfel 
nuditatea, sexualitatea mai ales cea 
feminină era interzisă nu doar în 
relațiile dintre oameni, această remi-
niscență burgheză trebuia evacuată 
inclusiv în plan cultural, literatura, 
filmul, artele plastice erau atent 
cenzurate pentru a nu altera morala 
socialistă. 

De asemenea, de neconceput în 
afara căsătoriei, actul sexual con-
sumat altfel, fie din dragoste, fie 
contra cost, reprezenta o dovadă de 
devianță, un act de prostituţie și 
nicidecum o necesitate fiziologică 
firească.  

Tribunalele inchizitoriale ale 
regimului aveau nevoie permanent de 
un dușman închipuit, inclusiv al 
moralității sale, sexualitatea non-
procreativă, sub toate formele sale, 
constituind un pericol suficient și 
îndestulător pentru instituțiile de 
represiune ale statului. 

 
Vagabondaj, parazitismul 
social, nonconformism 
  
Noul program ideologic de for-

mare a „omului nou”, materia primă 
a proiectelor industriale începute la 
debutul anilor ’70, se sprijinea pe 
mobilizarea în totalitate a forței de 
muncă disponibilă în societate, clasa 
muncitoare încorporând inclusiv 
elevii și studenții, o resursă umană 
neremunerată, folosită pentru înde-
plinirea planurilor de dezvoltare eco-
nomică. Regimului comunist dezavua 
parazitismul social, incriminându-l 
atât penal, dar mai ales ideologic, 
prin toate mijloacele sale de pro-
pagandă43. „Cultul muncii”, o normă 
socială cu înaltă îndatorire civică și 
morală trebuia asumat, cu orice preț, 
în rândul tinerei generații. O lege 
specială în acest sens avea să 
sancționeze penal pe toți cei care 
„duc o viață parazitară, tulbură 
ordinea și liniștea publică, încalcă 
cele mai elementare norme de 
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conviețuire socială”. Dincolo de 
refuzul de a munci, legiuitorul asocia 
parazitismului vagabondajul, cerșe-
toria, comerțul ilicit, prostituția, 
alcoolismul, abandonul familial, 
violența domestică, jocurile de noroc, 
huliganismul, răspândirea de zvonuri 
alarmiste și ofensa la adresa auto-
rității, toate sancționate de lege cu 
amenzi între 1000 și 5000 de lei, sau 
cu închisoare contravențională între o 
lună și șase luni44. 

Dacă ne mărginim la tineret, 
„factor al muncii productive”, 
arhivele ne arată astăzi cum „relația 
complexă dintre partid, tineret și 
muncă” devenise oarecum viciată, ca 
urmare a relaxării ideologice de la 
finele anilor ’60, începutul anilor ’70, 
resimțită de societate prin noi 
drepturi și libertăți, prin satisfacerea 
unor nevoi economice, culturale, prin 
creșterea consumerismului, printr-un 
confort apropiat modului de viață 
occidental. Numărul tot mai mare al 
șomerilor socialiști genera îngrijorare 
și reacții tot mai vehemente inclusiv 
de la nivelul cel mai de sus al 
aparatului de stat şi de partid. „Toți 
sunt obligați să muncească!”, își 
începea Nicolae Ceaușescu, diatriba 
într-o ședință a C.C. al P.C.R. „Cei 
care nu lucrează sunt trimiși 6 luni de 
zile să lucreze?. Câți au fost tri-
miși?”, întreba emfatic liderul parti-
dului. „Pe toți ăștia îi lăsăm pe 
bulevard, dar ia să-i trimitem la 
muncă, să vedeți cum i-am disci-
plina”!. „Cea mai bună educație este 
să se aplice legea. Acum nu se aplică 
sever și consecvent!”, conchidea 
liderul de la București45. Înăsprirea 

controlului evidenței populației, în 
special asupra celor care locuiau fără 
forme legale în București, trimiterea 
forțată în „detașamente de lucru” a 
celor neîncadrați în muncă, 
constituiau soluțiile oferite de 
secretarul general.  

Mulți dintre tinerii care parazitau 
societatea socialistă erau victimele 
industrializării învățământului de 
toate gradele. Dirijarea activității 
educaționale și de instruire, până la 
subordonare, către producția indus-
trială – soluția politică pentru profe-
sionalizarea și vitalizarea economiei, 
dusese sistemul național de educație 
într-un ireversibil declin. Scăderea 
generală a numărului de locuri din 
învățământul superior, mutarea unui 
număr considerabil din totalul celor 
rămase, în zona universităților cu 
profil industrial sau agroindustrial - 
silvic, în detrimentului specializărilor 
vocaționale, arte plastice, muzică, 
teatru, dar și a altora din sfera uma-
nistă, au creat o concurență extrem de 
ridicată pentru accederea la aceste 
discipline, unde numărul de candidați 
se situa ușor la peste 20 de doritori pe 
loc. Dacă pentru tinerele fete, ratarea 
admiterii în învățământul superior, în 
ciuda obligativității încadrării în 
câmpul muncii imediat după termi-
narea studiilor liceale, se putea 
recupera prin repetarea examenului 
în sesiunea anului viitor, nu aceeași 
șansă le revenea băieților. În cazul 
lor, ratarea promovării examenului de 
admitere în învățământul superior era 
urmată de satisfacerea serviciului 
militar obligatoriu cu o durată de 16 
sau 24 de luni, ceea ce însemna o 
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desprindere totală de mediul educa-
țional, minimizarea considerabilă a 
șanselor de admitere viitoare și 
urmarea unei profesii, de cele mai 
multe ori, total nepotrivită46. Riscul 
unei profesii total nepotrivită sau 
retribuită nesatisfăcător au îndepărtat 
o parte din tineri de momentul 
încadrării în câmpul muncii, alegând 
fie să se pregătească pentru accederea 
în învățământul superior, fie să-și 
asigure existența prin diferite 
activități, din postura de zilier, sau 
prin mici învârteli din zona speculei, 
a economiei subterane, o postură 
extrem de profitabilă în contextul 
cererii tot mai mari de produse și 
servicii prohibite dorite de populației. 
O altă parte dintre tineri alunecau 
ușor spre lumea interlopă, o realitate 
a societății comuniste, prezentă în 
special în marile aglomerări urbane, 
dar și în zonele rurale ale țării. 
Înșelătoriile, furtul, specula, prosti-
tuția, cerșetoria, precum și coruperea 
autorităților, activități infracționale 
generatoare de venituri imediate și 
uneori consistente, sancționate de stat 
prin legea parazitismului social, 
acaparau o parte din tinerii margi-
nalizați, printr-o formă sau alta, de 
autoritățile statului. 

Nonconformismul era o altă ati-
tudine situată în afara tiparelor 
societății, o trăsătură a stilului de 
viață parazitar întreținută mai ales de 
genurile și curentele muzicale ale 
culturii occidentale. Cu mare popu-
laritate printre tineri, acestea aveau să 
pătrundă în spațiul românesc în 
contextul relativei relaxări de la 
începutul anilor ’70. Percepute ca o 

formă de „poluare morală” specifică 
„contra-culturii” capitaliste, aceste 
stiluri muzicale înglobate într-un mod 
de comportament propriu, exprimat 
prin norme și credințe, aspirații, 
vestimentație, dar mai ales prin 
atitudini contestatare și-au găsit 
rezonanța într-o parte însemnată a 
tineretului român. Fie că ne referim 
la mișcarea „hippies”, pletoșii 
îndrăgostiți care la Woodstock redau 
prin muzică vuietul războiului din 
Vietnam, sau la „Mods and Rockers” 
- două grupuri britanice de tineret din 
zona rock-ului, sau a altora din zona 
punk-ului britanic, toate au avut ca 
numitor comun protestul, refor-
mismul, contestarea ordinii publice, 
valori sociale cu totul incompatibile 
modului de viață socialist. Intrate în 
contact cu generația celor tineri, mai 
ales prin intermediul emisiunilor 
postului „Radio Europa Liberă”, dar 
și prin presa scrisă, prin emisiuni de 
televiziune, prin contactul cu turiștii 
occidentali, cu studenții străini, 
aceste noi stiluri anti-sistem aveau 
curând să adune în jurul lor adevărate 
comunități. Tolerate inițial, după 
apariția legii Parazitismului social, 
din debutul anilor ’70, simpla aparte-
nență la aceste grupuri te putea 
transforma lesne într-un indezirabil, 
un contravenient al regulilor de 
conviețuire socială. Vestimentația, 
lungimea părului contrastau serios cu 
sobrietatea societății socialiste, cu 
imaginea tânărului comunist47. Re-
gimul de la București vedea în aceste 
mici comunități nu atât o formă de 
opoziție culturală, cât mai ales una 
politică, veritabile „curente de 
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evaziune în rândul tinerilor” aflate în 
totală contradicție cu morala so-
cietății socialiste, o formă de „înlo-
cuire a muncii cu spiritul ludic”48, de 
subminare a echilibrului societal, 
sancționată sever, inclusiv prin 
legislația penală a statului. În efortul 
de destrămare a acestor anturaje 
nonconformiste, autoritățile au al-
ternat metodele coercitive, cu efecte 
imediate, cu cele pașnice, cu rezultate 
pe termen lung, bazate în special pe 
propaganda naționalistă. Cele opre-
sive, în sarcina Securității și a 
Miliției, dincolo de ajustarea forțată a 
ținutei, a părului, confiscarea acce-
soriilor vestimentare, inclusiv apli-
carea unor amenzi contravenționale, 
însemnau, în multe din cazuri, 
arestarea și condamnarea penală a 
acestor devianți subculturali. Meto-
dele pașnice, de coerciție ideologică, 
acționau printr-o deturnare imper-
ceptibilă, subtilă a acestor tineri 
nonconformiști49. Cum „influențarea 
obștească” nu-și dovedea aproape 
deloc eficiența în contracararea 
acestor percepte occidentale, soluția 
era asimilarea lor prin fabricarea și 
punerea la dispoziția tinerilor a unei 
subculturi muzicale, naționale, suro-
gat, o alternativă dirijată, un vehicul 
eficient menit să pună umărul la 
procesul de modelare ideologică a 
societății pe tărâm cultural50. Se 
năștea astfel, la mijlocul anilor ’70, 
„Festivalul național al educației poli-
tice și culturii socialiste <<Cântarea 
României>>”, o construcție mamut 
destinată să stimuleze „participarea 
maselor largi populare la dezvoltarea 
culturii socialiste”, o manifestare a 

„muncii și creației libere, descătușate 
de orice exploatare”. Un proiect 
social susținut de o infrastructură 
dimensionată să promoveze la nivel 
național creațiile „fruntașilor în 
muncă” care prin „talentul și spiritul 
lor” contribuiau la dezvoltarea artei și 
culturiinaționale51. Această scenă 
itinerantă avea să devină până la 
căderea regimului depozitarul tuturor 
creațiilor culturale propagandistice, 
rodul unui amatorism artistic și 
intelectual nestăvilit, o frondă la 
adresa culturii elitiste, a decenței și a 
bunului simț, un adevărat fenomen de 
masă, un vehicul al „re-stalinizării“, 
cu un lexic propriu, în slujba ex-
clusivă a cuplului dictatorial52. 

Un alt laborator eficient de for-
mare a „trăsăturilor omului nou” 
obținând, prin repertoriul său racor-
dat la cerințele „politico-educative și 
cultural-artistice” ale statului, exclu-
sivitate în organizarea manifestărilor 
culturale ale tineretului revoluționar, 
a fost „Cenaclul Flacăra”, o tribună 
ideologică apărută în toamna anului 
1973, legată indisolubil de creatorul 
ei, poetul Adrian Păunescu și de 
numele săptămânalului „Flacăra”. O 
portavoce a festivismului național-
comunist, dar și o linie de comu-
nicare directă între puterea politică și 
tineret acesta a constituit, pe durata 
unui întreg deceniu, singura formă de 
naționalizare și cosmetizare a curen-
telor muzicale occidentale. Glorifica-
rea liderului comunist, mesajul na-
ționalist, anti-război, cântate și re-
citate de pe scena „Cenaclului 
Flacăra” au însemnat un bilet de voie 
pentru formațiile autohtone și pentru 
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micile sau mai numeroasele lor 
comunități de fani.  

Prin încercările sale repetate de 
anihilare a acestor subculturi muzi-
cale, îndeosebi prin asocierea tine-
rilor cu parazitismul, cu acte de 
huliganism, fanatism sectar, stupe-
fiante, extremism, iredentism iar mai 
apoi, prin expunerea lor publică, sub 
o nouă fizionomie, total irecog-
noscibilă și cu o repudiabilă conotație 
negativă, poliția politică a generat o 
oarecare opoziție și marginalizare 
fabricată, din partea populației față 
de aceste grupuri53. Securitatea cu-
noștea foarte bine absența oricărui 
substrat politic în activitățile și 
preocupările rockerilor, cum, la fel 
de bine, cunoștea necesitatea și efi-
ciența dușmanului inexistent, dușma-
nul prin excelență, plăsmuirea unei 
amenințări imaginare, psihotice în 
societate, care să ascundă eșecul 
ideologic și pe care, umăr la umăr cu 
cetățenii săi să o anihileze. Peste 
motivația intrinsecă, întreținută de 
impactul muzical al stilurilor flower-
power, punk, sau hardrock, aceste 
mici comunități de tineri, hăituite, 
purtând chipul dușmanului imaginar 
și exilate la periferia societății, și-au 
găsit în această formă de margi-
nalitate o motivație în sine și astfel 
propria supraviețuire. În cele din 
urmă, demantelarea acestor eșafodaje 
culturale ridicate și susținute de 
preferințele muzicale și vestimentare 
ale unor tineri, mulți de vârstă 
școlară, a eșuat. Excluși ai unui 

proiect politic, nu peste multă vreme 
toți acești nonconformiști aveau să 
contribuie, unii cu propria viață, la 
înlăturarea regimului.   

În mod apodictic, timp de patru 
decenii și mai bine, socialismul de 
stat a predat românilor o pedagogie a 
alienării, a exproprierii totale a 
normalității din societate. Viața într-o 
iluzorie lume a bunăstării, prizo-
nieratul între propria conștiință și 
venerația colectivă a tiraniei anilor 
optzeci, a determinat o parte din 
populație să găsească în anumite 
devianțe umane, singurul spațiu al 
normalității. Raționalizarea genera-
lizată a resurselor și dirijarea acestora 
dinspre populație spre industrie și 
export, instituția penuriei, sistema-
tizarea și uniformizarea orașelor și a 
satelor românești, politica pro-
natalistă de la mijlocul anilor ’60, 
șomajul – ca o consecință directă a 
controlului reproducerii –, corupția 
generalizată, integrarea învățămân-
tului cu producția, au făcut din 
edificiul socialismului de stat un 
eșafodaj al subdezvoltării, al exclu-
ziunii și marginalizării sociale. Toate 
aceste neajunsuri din plan economic, 
suprapuse de limitările drepturilor și 
libertăților, controlul vieții private, 
omniprezența fricii, au fisurat, rapid, 
din temelii și până la vârf, întregul 
bastion ideologic, lăsând loc margi-
nalității și disimulării ca singură 
formă de subzistență dar și de pietate 
către putere. 
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Propaganda pandemică și deriva autoritară 
 

[Propaganda and authoritarian turn during the last pandemic] 
 

Dragoș DRAGOMAN 
 
 

Abstract: With numerous exceptional measures which refrained civil rights and 
freedoms, the recent pandemic accelerated lasting tendencies of democratic 
backsliding in Romania. It is by no means surprising to notice that those 
measures of limiting the normal functioning of democratic system fit into a 
larger picture of rapid de-democratization. Instead of consolidating the 
democratic procedures in times of crises, the measures oriented the political 
system towards what was the norm some forty years ago. Focusing on the 
propaganda mechanism, the article raises the question whether the tools and 
messages used in Romania during the pandemic are still compatible with a 
democratic society. At a closer examination, those tools and practices rather 
point towards the normal functioning of the propaganda apparatus in a 
totalitarian political system. From this perspective, the last couple decades of 
democratic progress in Romania may look like a brief episode between two 
consolidated authoritarian systems. 
 
Keywords: democratic backsliding, propaganda, authoritarianism, Romania, 
totalitarian systems. 

 
Propunerea recentă de scoatere a 

ofițerilor Serviciului Român de 
Informații (SRI) și Serviciului de 
Informații Externe (SIE) de sub 
puterea legii penale, printr-o imu-
nitate cvasi-totală dată de limitarea 
acțiunii Procuraturii (lucrătorii 
serviciilor de informații nu vor putea 
fi anchetați decât de un număr li-
mitat de procurori desemnați, reține-
rea sau percheziționarea unui lucră-
tor nu va putea fi făcută decât cu 
acordul directorului serviciului în 
cauză, perchezițiile la sediile 
acestora vor fi efectuare doar cu 

acordul Președintelui României) este 
mai mult decât suspendarea contro-
lului parlamentar și împiedicarea 
Curții de Conturi de a efectua con-
troale la societățile comerciale pe 
care serviciile le pot înființa. Propu-
nerea nu doar aduce România în 
rândul țărilor nedemocratice, pre-
cum Zimbabwe, așa cum consideră 
Alina Mungiu-Pippidi1, ci consoli-
dează treptat un sistem totalitar în 
care SRI a acumulat deja puteri ex-
tinse. Prin protocolul de colaborare 
din 2016 dintre SRI, Înalta Curte de 
Casație și Justiție (ÎCCJ) și 
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Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
(PÎCCJ), declarat neconstituțional de 
către Curtea Constituțională (CCR) 
prin Decizia 51/2016, ofițerilor SRI 
le era oferit dreptul de a interveni în 
ancheta penală. Chiar după pronun-
țarea Curții Constituționale, Guvernul 
condus de Dacian Cioloș a emis o 
nouă ordonanță de urgență (OUG 
6/2016) pentru abilitarea SRI de a 
funcționa în continuare, prin ex-
cepție, ca organ special de cercetare 
penală, în vederea punerii în exe-
cutare a mandatelor de supraveghere 
tehnică dispuse în procesul penal. Și 
această OUG a fost declarată 
neconstituțională de către CCR în 
februarie 2022. 

Noile propuneri pentru modifi-
carea legilor securității naționale din 
mai 2022 vin să completeze statutul 
de imunitate a serviciilor secrete, 
afirmând nu doar dreptul de a deține 
societăți comerciale, ci și obligația 
cetățenilor români de a colabora cu 
SRI, oricând li se cere de către 
acesta. Mai mult, SRI devine auto-
ritate națională în domeniu intercep-
tărilor telecomunicațiilor. Tot în 
2022, și tot prin ordonanță de ur-
gență (OUG 89/2022), guvernul 
condus de Nicolae Ciucă a desemnat 
SRI să gestioneze baza de date inte-
grată (numită „cloud guvernamen-
tal”), bază care conține toate datele 
raportate de către instituțiile publice 
care gestionează date cu caracter 
personal ale cetățenilor români, de la 
Serviciul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară la Serviciul Pașapoarte, 
Poliția de Frontieră, Institutul 
Național de Statistică, Ministerul 

Educației, Ministerul Finanțelor 
Publice și alte instituții și autorități 
publice. Controlul drastic al datelor 
personale ale cetățenilor români de 
către un serviciu secret a atras critici 
ale unor ONG-uri, care consideră 
nejustificată urgența reglementării, 
precum și atingerea drepturilor și 
libertăților cetățenești, în special a 
vieții intime, familiale și private, 
prin puterea excesivă acordată unui 
serviciu secret, care este abilitat prin 
lege (Legea 14/1992) doar să desfă-
șoare „activități pentru culegerea, 
verificarea și valorificarea informa-
țiilor”2. 

Peisajul descris mai sus nu este 
nefamiliar cetățenilor români, ci 
descrie funcționarea unui poliții 
secrete ca pilon al unui sistem tota-
litar. Cvasi-imunitatea penală, urmă-
rirea persoanelor și interceptarea 
comunicațiilor acestora, efectuarea 
de anchete penale, realizarea fără 
control de activități comerciale, 
toate sunt practici ale Securității 
regimului comunist român dinainte 
de 1989. Privite în ansamblu, pro-
punerile care completează privilegii 
de putere deja acumulate (un ser-
viciu care nu depune în Parlament 
de mulți ani nici un raport de 
activitate și care este implicat în 
afaceri comerciale) arată mai puțin 
decât un regim democratic post-
comunist, cât un pilon al unui sistem 
totalitar în plină dezvoltare. În 
contextul degradării accentuate a 
democrație românești din ultimul 
deceniu și jumătate, catalogarea 
sistemului secret de supraveghere, 
anchetă penală și activități comer-



Mihail Gorbaciov și eșecul experimentului sovietic 

 125 

ciale fără control drept un „stat 
paralel” nu mai este o fantezie. Mai 
ales când luăm în calcul puterea 
acestuia de a influența opinia pu-
blică prin mass-media și platforme 
de socializare, de a infiltra societatea 
civilă și de a interveni în activitatea 
partidelor politice prin intermediul 
Direcției Naționale Anticorupție sau 
PÎCCJ3. 

Deși existența unui sistem de 
putere paralel instituțiilor demo-
cratice, care le face pe termen lung 
irelevante prin inutilitatea proce-
durilor și incapacitatea cetățenilor 
obișnuiți de a selecta și controla 
democratic liderii politici, a fost pe 
larg ironizată în presa cotidiană și în 
publicații mai solide4, consolidarea 
unei poliții secrete tot mai puternice 
ar putea fi pusă în legătură cu dez-
voltarea mai extinsă a unui nou 
sistem totalitar. Propaganda oficială 
și suprimarea sistematică a opiniilor 
contrare, încolonarea publicațiilor 
din media principală în subordinea 
statului birocratic, abandonarea 
societății civile și a rolului său de 
exprimare și control democratic, 
toate acestea indică consolidarea 
altui pilon al sistemului totalitar. 

Pe de-o parte, analiza re-apariției 
și consolidării sistemului totalitar 
este mai ușor de realizat acum, când 
există o vastă documentare și o 
analiză aprofundată a mecanismelor 
sistemului totalitar, decât era la 
începutul implementării totalita-
rismului în Germania nazistă, de 
exemplu, când Karl Loewenstein 
descria fenomenul controlului deplin 
al birocrației și al opiniei publice5. 

El înțelegea, intuitiv, că opoziția 
dintre democrație și totalitarism este 
dată de înlocuirea unei guvernări 
constituționale, care veghează la 
respectarea drepturilor cetățenești 
fundamentale și a vieții private, cu o 
guvernare emoțională, cu un opor-
tunism legalizat prin justificarea 
acelei „Raison d’Etat”, capabile să 
șteargă orice distincție între spațiul 
public și viața privată pentru a 
„salva” statul și cetățenii de la „ame-
nințări iminente”. După înfrângerea 
Germaniei naziste și după declan-
șarea Războiului Rece, analize 
aprofundate au scos la lumină felul 
în care totalitarismul poate încolți, 
înflori și persista timp de decenii în 
țări cu niveluri foarte înalte de 
educație formală, urbanizare și 
modernitate economică6. 

Pe de altă parte, posibilitatea de a 
observa și analiza în detaliu crește-
rea și consolidarea unui nou episod 
totalitar este un privilegiu pentru cei 
care studiază sociologia puterii și a 
opiniei publice. Se poate verifica, 
astfel, dacă observația lui Loewenstein 
cu privire la legătura strânsă dintre 
coerciția birocratică și opinia pu-
blică mobilizată emoțional este 
valabilă și în alte contexte și în alte 
epoci. Fuziunea dintre dreptul privat 
și cel public, scrie Lowenstein, mai 
adecvat absorbția dreptului privat de 
către cel public, face ca legea 
pozitivă să nu se mai măsoare acum 
(în 1937) în legalitate constitu-
țională, ci în ordine de necontestat. 
Cum însă nici un guvern nu se poate 
baza pe termen lung pe violență 
pură, coeziunea totalitarismului este 
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dată de apelul la emoții, care înlo-
cuiește elementul de legalitate în 
analiza guvernării7. Astfel, opinia 
publică, influențată prin diferite 
moduri, devine un element esențial 
al funcționării totalitarismului. Chiar 
și atunci când scria Loewenstein, 
mijloacele tehnice pentru mobili-
zarea emoțiilor în spațiul public erau 
de o ingeniozitate, de-o varietate și 
eficacitate surprinzătoare. Chiar și 
fără mijloacele de comunicare 
instantanee de care noi dispunem azi 
(internet, rețele sociale, noile media 
etc.), efectele lor de mobilizare emo-
țională erau impresionante. Mai 
mult, scrie Loewenstein, ele deve-
neau pe zi ce trecea mai standar-
dizate, fiind bazate în particular pe 
coerciția psihică permanentă, ce 
devenea uneori intimidare și tero-
rizare aplicate în mod științific8. 

Această legătură dintre constrân-
gerea legală, birocratică, a noului 
totalitarism și transformarea și con-
trolul opiniei publice este scopul 
prezentului articol. Dintre pilonii 
sistemului totalitar, articolul atinge 
rolul și funcționarea propagandei, ca 
funcție de legitimare a constrângerii 
în ochii opiniei publice prin inter-
mediul mijloacelor de comunicare în 
masă. Așa cum vom vedea mai jos, 
decupajul unui singur pilon de 
susținere a sistemului totalitar are un 
caracter mai curând didactic, dar el 
ajută la o mai bună înțelegere a 
mobilizării emoționale în acceptarea 
pe scară largă a reducerii drastice de 
drepturi și libertăți, în temeiul luptei 
împotriva unui pericol ce pune sub 
semnul întrebării funcționarea legală 
și democratică a birocrației de stat. 

Sistemul totalitar 
 
Sistemul totalitar, așa cum este el 

descris de Hannah Arendt9, func-
ționează în anumite condiții date și 
dezvoltă mecanisme specifice, 
reperabile în diferite țări. Prin aceste 
condiții și mecanisme specifice, 
totalitarismul poate fi identificat ca 
virtual identic în Germania nazistă, 
Rusia stalinistă, China maoistă sau 
România ceaușistă. Cum remarca 
Loewenstein, tehnicile de acțiune 
erau tot mai standardizate. Așa se 
explică de ce ele se regăsesc în 
contexte culturale atât de diferite, 
tocmai pentru că sunt mijloacele 
cele mai eficiente de gestionare a 
puterii. Mai mult, nu trebuie trecut 
cu vederea nici importul de soluții 
eficiente. Gestapo a fost eficientizat, 
de altfel, prin vizite frecvente și 
contacte de lucru cu NKVD, înainte 
de declanșarea războiului dintre cele 
două sisteme totalitare. Pilonii esen-
țiali ai totalitarismului sunt ideolo-
gia, propaganda, partidul unic, poli-
ția secretă și cultul personalității 
liderului. Ei se înfig statornic doar în 
solul cel mai prielnic al societăților 
moderne de tip occidental, cele do-
minate de statul birocratic. Terenul 
fertil este dat de atomizarea și (ulte-
rior) masificarea societății10, de con-
formismul și obediența duse la 
extrem11, de irelevanța problemelor 
etice (deci de banalitatea răului)12, în 
final, de teroarea permanentă13. Doar 
dacă mecanismul statului birocratic 
devine capabil să aresteze, să tortu-
reze și să ucidă complet aleatoriu, 
deci în mod universal și fără motiv, 
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pe scară industrială, doar atunci te-
roarea devine eficientă14. Mai mult, 
sistemul are nevoie de un dușman 
extern, care să justifice măsurile 
excepționale luate la nivel intern. 
Violența internă nu va mai fi dis-
tinctă de cea externă, de aceea 
dușmanii pot fi reali (Uniunea 
Sovietică pentru naziști) sau inven-
tați (intelectualii chinezi pentru 
Revoluția culturală maoistă, 
chiaburii pentru sovietici). 

Descrierile mecanismului siste-
mului totalitar sunt prea numeroase 
pentru a fi citate aici. De la artiști, 
scriitori și eseiști, istorici și socio-
logi, teologi și filozofi, nenumărați 
oameni conștienți de dezumanizarea 
supremă a totalitarismului au con-
tribuit la cunoașterea sistemului. Ele 
sunt atât de numeroase și la înde-
mână, încât înflorirea totalitarismu-
lui în secolul XXI rămâne un semnal 
de alarmă, o atenționare pentru o 
vigilență permanentă. Astfel, pilonii 
totalitarismului devin vizibili în 
angrenarea lor, pe care prezentarea 
didactică o omite adeseori. Este greu 
de distins între funcții distincte ale 
acestor elemente ale sistemului, din 
moment ce ele se susțin și se alimen-
tează reciproc. Astfel, propaganda 
este cea care răspândește ideologia 
oficială, emanată și veșnic purificată 
de partidul unic. Dar puritatea și 
veracitatea ei sunt asigurate de 
poliția secretă, care elimină orice 
tendință critică la nivel social. 
Astfel, constrângerea poliției contri-
buie la dominația „Ministerului 
Adevărului”, cel care propagă în tot 
spațiul sistemului normele sacro-

sancte ale ideologiei unice. La fel, 
propaganda susține rolul eminent al 
poliției secrete în descoperirea, su-
pravegherea și distrugerea dușma-
nilor interiori, aliați ai dușmanilor 
exteriori, față de care sistemul duce 
un război pe viață și pe moarte. La 
fel se poate proceda în analiza reci-
procității altor piloni ai sistemului 
totalitar, separați artificial în analiza 
de față. 

 
Propaganda de stat organizată 
 
Acum, la peste doi ani de la 

declararea stării de urgență pentru 
combaterea răspândirii virusului 
Covid-19 și la peste un an de la 
începutul campaniei de vaccinare 
împotriva virusului, tot mai multe 
dovezi se adună, confirmând două 
teze ce se opuneau propagandei ofi-
ciale. În primul rând, virusul 
afectează semnificativ persoanele în 
vârstă, cărora le agravează starea 
precară de sănătate sau afecțiuni 
cronice prost tratate sau greu de 
tratat (cancer, boli cardio-vasculare, 
afecțiuni hepatice etc.). Deși există 
și cazuri de infectare și deces la 
persoane din alte categorii de vârstă, 
incidența infectării scade odată cu 
scăderea vârstei, iar numărul de 
decese în grupele mici de vârstă este 
extrem de mic. Mai mult, rata 
generală de vindecare post-infectare, 
în întreaga populație (de aproape 
98%) este mult mai mare decât în 
cazul altor afecțiuni, precum can-
cerul, tuberculoza sau ciroza hepa-
tică. Odată administrat, vaccinul 
anti-Covid-19 a produs o reacție a 
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sistemului imunitar, dar, pe termen 
mediu și lung, nu i-a ferit pe cei vac-
cinați de infectare și de retransmi-
terea virusului. 

În al doilea rând, sintagma pro-
pagată în mod oficial conform căreia 
„vaccinurile sunt sigure și eficiente” 
nu se susține cu date clinice15. Teste 
clinice arată existența unui număr 
mult mai mare, semnificativ statistic 
(la nivel de încredere de 95%), de 
efecte adverse la cei vaccinați față 
de placebo, o creștere cu 12,5 la 
10.000 de cazuri de vaccinare, arată 
un studiu american din iunie 2022. 
Acest lucru face ca riscul de efecte 
adverse severe să depășească riscul 
de spitalizare din cauza Covid-1916. 
În paralel, dovezi consistente, publi-
cate în reviste de specialitate cu 
mare reputație și vizibilitate (Nature 
și Lancet) sau publicate la edituri cu 
mare tradiție științifică (Elsevier, 
Springer, Wiley), atestă faptul că 
vaccinarea cu vaccinurile inovatoare 
ce folosesc ARNmesager produc 
riscuri severe de miocardite și peri-
cardite, în special în cazul grupei de 
vârstă între 18 și 24 de ani17. Mai 
mult, s-a dovedit clinic că efectele 
vaccinării cu acest nou tip de terapie 
sunt limitate în timp, efectele dispă-
rând după câteva luni de la vac-
cinare, așa cum arată un studiu din 
Suedia18. Împreună cu scăderea 
răspunsului imun, vaccinarea cu 
astfel de vaccinuri implică, de fapt, 
vaccinarea periodică de lungă du-
rată. Îngrijorătoare rămâne, de fapt, 
scăderea generală a răspunsului 
sistemului imunitar, cu implicații 
serioase legate de incapacitatea de 

luptă a organismului cu alte tipuri de 
virusuri și bacterii. Mai mult, scă-
derea dramatică a capacității de 
răspuns a sistemului imunitar după 
vaccinare pare a fi provocată în prin-
cipal de proteina „spike” și de sti-
mularea necontrolată a producției de 
anticorpi (antibody-dependent en-
hancement - ADE)19. De aici poate 
proveni reactivarea în organism a 
numeroase virusuri (herpes, zona 
zoster, varicella zoster etc.), care 
erau anterior ținute sub control de 
către sistemul imunitar20. 

Cum de astfel de afirmații au fost 
catalogate de-a lungul campaniei de 
vaccinare drept teorii ale conspi-
rației și „fake-news”? De ce medicii 
și specialiștii în virusologie, micro-
biologie, imunologie, genetică, epi-
demiologie ș.a. care exprimau înce-
pând cu primăvara anului 2020 
aceleași temeri și indicau același 
deznodământ al vaccinării în masă 
au fost reduși la tăcere, izolați me-
diatic, degradați profesional și 
diabolizați public? Alexandra 
Henrion-Caude (director al Institut 
national de la sante et de la re-
cherche medicale, Franța), Bryiam 
Bridle (University of Guelph, Canada), 
Luc Montagnier (premiul Nobel 
pentru medicină sau fiziologie)21, 
Jean-Michel Claverie (Universitatea 
Aix-Marseille, Franța), Didier 
Raoult (Hopitaux universitaires de 
Marseille, Franța)22, Christian 
Peronne (Assistance Publique – 
Hopitaux de Paris, hopital Raymond 
Poincare de Garches, Franța) și alți 
medici și specialiști, cu toții lucrau 
în sistemul medical din țări dez-
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voltate tehnologic, științific și medi-
cal. Dețineau funcții de conducere și 
expertiza lor era confirmată de terți, 
prin citări ale lucrărilor publicate lor 
științifice, adică erau perfect inte-
grați comunității medicale științifice. 

La fel, în România, medici cu 
funcții sau poziții de răspundere în 
sistemul medical, cu experiență 
clinică relevantă au fost ridiculizați, 
discreditați și apoi sancționați de 
instituțiile medicale sau profe-
sionale. Virgil Păunescu (Director al 
Centrului OncoGen, Doctor în 
științe medicale, Profesor în dome-
niul de studiu imunologie, medic 
primar specializat în alergologie și 
imunologie clinică, vicepreședinte al 
Academiei de Științe Medicale), 
Leon Zăgrean (șeful Catedrei de 
Fiziologie și Neuroștiințe din cadrul 
Universității de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” din 
București), Vasile Astărăstoae (fost 
președinte al Consiliului Medicilor 
din România și fost rector al 
Universității de Medicină și 
Farmacie din Iași), medicii Răzvan 
Constantinescu, Geanina Hagimă, 
Adrian Cacovean, Damian Baciu sau 
Flavia Groșan au enunțat probleme 
serioase cu privire la vaccinarea 
repetată în termen de timp foarte 
scurt, au emis dubii cu privire la 
purtarea permanentă a măștii în 
interior și în aer liber, s-au arătat 
sceptici cu privire la eficiența vac-
cinurilor produse atât de repede și 
insuficient testate, au avut rezerve 
serioase cu privire la cauzalitatea 
deceselor atribuite în mod oficial 
virusului sau au propus metode de 

tratament cu alte molecule active, 
dovedite ca eficiente în numeroase 
cazuri de pneumonii acute. 

De ce opiniile lor științifice le-
gate de eficiența limitată a vac-
cinului și de riscurile serioase ale 
reacțiilor adverse, de tratamente 
diferite decât vaccinurile oficiale au 
fost, gradual, ignorate, 
marginalizate, ridiculizate, combă-
tute și sancționate? De ce opiniile 
lor separate nu au fost tratate ca 
atare, ca o dezbatere științifică ce 
urmărește doar adevărul, în afara 
motivațiilor legate de bani și de 
putere? În ce constau credibilitatea 
și expertiza științifică a celor care 
reprezentau linia oficială a gu-
vernului, precum Raed Arafat 
(medic anestezist), Octavian Jurma 
(fără specializare medicală for-
mală)23, Valeriu Gheorghiță (infec-
ționist, cadru militar, președinte al 
Comitetului de Coordonare a 
Vaccinării anti-Covid), Gabriel 
Diaconu (psihiatru, consilier al 
Ministrului Sănătății), Mihai Craiu 
(pediatru). Răspunsul rezidă în 
funcționarea propagandei într-un 
sistem totalitar. Pentru a păstra orto-
doxia guvernamentală, mașina de 
propagandă trebuie să exploateze cât 
de mult posibil frica de moarte, 
atracția/repulsia, egocentrismul și 
ignoranța, limitări pur umane. 
Astfel, versiunea guvernamentală se 
poate impune în fața oricărei alterna-
tive. Vom explora mecanismul pro-
pagandei pandemice plecând de la 
exploatarea și cultivarea ignoranței, 
trecând apoi prin exemplificarea 
celorlalte limitări umane exploatate 
de propaganda oficială. 
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Ignorarea și ocolirea invalidării 
 
Falsificabilitatea, subliniază Karl 

Popper, este coloana vertebrală a 
demersului specific cercetării știin-
țifice24. O teorie nu deține un ca-
racter științific atât timp cât nu este 
dispusă să accepte un mecanism 
care, prin contribuția altor cerce-
tători independenți, să o dovedească 
drept falsă. Altfel spus, nu poate fi 
științifică o teorie care se protejează 
de un eventual eșec (a fi dovedită 
drept falsă) prin refuzul, de prin-
cipiu, al oricăror argumente și 
dovezi contrare. În ciuda îndemnului 
folosit de propaganda oficială, 
anume „Follow the science”, tocmai 
ascunderea și eliminarea probelor 
contrare, apoi intimidarea, amenin-
țarea și sancționarea membrilor 
comunității științifice care aduceau 
dovezi contrare teoriilor oficiale, 
tocmai acestea erodează caracterul 
pur științific al teoriilor propagate 
oficial. Cum remarca Thomas Kuhn, 
o comunitate științifică ce ajunge la 
un consens relativ lucrează, de fapt, 
cu o teorie dominantă, împărtășită 
de cei mai mulți cercetători, teorie 
ce explică cel mai bine ordonarea 
logică a datelor culese prin obser-
vație25. Teoria dominantă nu doar că 
nu explică tot, dar nu există nici o 
birocrație de stat care să-i elimine 
public și să-i sancționeze admi-
nistrativ pe cei care nu împărtășesc 
teoria. Altfel spus, nu există în 
funcționarea științei normale nici o 
instituție de putere care să asigure 
(sau să „confecționeze”) consensul 
științific. De aici provine și cererea 

formulată de Galileo Galilei în 
timpul procesului său deschis de 
Inchiziție, ca un preot-judecător să 
efectueze aceleași operațiuni ca și el 
însuși (în speță, să lase să cadă din 
mână două obiecte cu mase net 
diferite, care vor lovi podeaua în 
același timp), pentru ca apoi să 
compare rezultatele. Astfel, orice 
cercetător de bună credință va 
ajunge la aceleași constatări (anume 
că viteza de cădere a corpurilor 
depinde de accelerația gravita-
țională, nu de masa corpurilor)26. 

Eșecul Inchiziției în interzicerea 
descoperirilor fizicii moderne ar 
trebui să dea de gândit oricărei 
birocrații de stat asemănătoare, care 
încearcă să forțeze conformismul 
ideologic în locul consensului ști-
ințific. În timp ce consensul științific 
se obține prin discuții libere și argu-
mente bazate pe probe, confor-
mismul ideologic este un simplu 
produs al coerciției opiniei publice 
masificate sau al poliției politice, 
manifestată sub forma Ministerului 
Adevărului, a Tribunalelor 
Poporului, a Inchiziției. În timp ce 
consensul științific poate să nu fie 
obținut, două teorii rivale conti-
nuând să împartă comunitatea ști-
ințifică pentru o perioadă de timp 
oarecare, conformismul ideologic 
strict este complet necesar trium-
fului ideologiei de stat. În acest 
mod, îndemnul „Crede versiunea 
oficială (pretins științifică) și nu 
cerceta (caracterul ei de adevăr)” nu 
mai conține nimic științific. 

După dispariția Inchiziției, biro-
crația de stat nu a mai determinat 
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prin constrângere valoarea de adevăr 
a ipotezelor științifice legate de 
legea gazelor, compoziția chimică a 
aerului, originea speciilor, teoria 
atomică, ca să enumerăm aici câteva 
teorii științifice cunoscute. Pentru a 
deveni dominante („paradigme”, 
cum le numește Kuhn), ele au trebuit 
să-i convingă pe cercetătorii din 
domeniu de eficiența lor predictivă, 
fără a aștepta acțiunea unei poliții 
politice care să-i discrediteze, inti-
mideze sau aresteze pe oponenții lor. 
Abia în secolul XX, comunismul 
bolșevic și nazismul german au 
reluat practica stabilirii ideologice a 
ceea ce este sau nu științific, la fel 
cum au reglementat toate domeniile, 
inclusiv producția artistică. „Arta 
degenerată” sau „realismul socialist” 
nu puteau fi eliminate, respectiv im-
puse, fără acțiunea poliției politice 
din statele totalitare german și so-
vietic. Ele aveau drept funcție esen-
țială menținerea coerenței sistemului 
totalitar în toate domeniile vieții, așa 
cum stabilea ideologia și cum comu-
nica propaganda. 

Eliminarea posibilității dezbaterii 
științifice în pandemie ne aruncă 
însă direct în utopie. Cultivarea 
ignoranței prin domnia covârșitoare 
a ideologiei (crede ce ți se spune, nu 
căuta valoarea lui de adevăr) conso-
lidează un mecanism al utopiei, 
anume refuzul intrinsec de a se 
confrunta cu realitatea. Deși scopul 
utopiei este rezolvarea definitivă și 
radicală a tuturor problemelor, ea 
fuge de confruntarea cu realitatea, 
știind că, în esență, lumea nu poate 
fi identică utopiei. Cum remarcă 

Scruton, deși utopia nu se poate 
realiza, puțini dintre utopiști se 
apleacă asupra descrierii amănunțite 
a condițiilor lor de funcționare. Ei 
preferă idealul utopic care nu se va 
realiza niciodată, deci care nu poate 
fi infirmat27. Ce leagă ocolirea 
invalidării și sofismul utopiei este 
chiar trăsătura distinctă a celei din 
urmă, anume negarea dreptului la 
replică. În cazul utopiei, cei care o 
contestă sunt direct responsabili de 
eșecul ei. Pentru naziști, de exemplu, 
simpla existență a evreilor era o 
piedică pentru venirea Reich-ului de 
o mie de ani. Distanța de la acuzație 
la vină nu mai există28. Iar aici ajun-
gem la problema egocentrismului, 
adică la cultivarea rolului individual, 
salvator sau distructiv, pe care 
propaganda îl atribuie indivizilor în 
combaterea pandemiei. 

 
Egocentrismul: eroi și anti-eroi 

în pandemie 
 
Egocentrismul este o resursă ex-

ploatată atunci când propaganda 
cultivă două atitudini diferite, dar 
care urmăresc același scop. Pe de-o 
parte, cultivarea importanței de sine, 
flatarea, întărește convingerea într-o 
acțiune corectă. De aceea, propa-
ganda oficială a creat categoria 
eroilor. Eroii sunt cei care luptă în 
prima linie cu virusul, dar eroi sunt 
și cei care poartă mască, sunt și cei 
care acceptă vaccinul. Reclamele 
stradale le mulțumesc eroilor în 
halate albe, dar le dau importanță și 
oamenilor obișnuiți, cei care fac 
ceea ce li se recomandă „pentru că le 
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pasă”. De altfel, mașinile militare 
blindate ale Batalionului 265 Poliție 
Militară „Tudor Vladimirescu”, care 
au mărșăluit pe străzile din 
București în zilele interdicțiilor de 
deplasare instituite prin starea de 
urgență din martie-mai 2020 re-
aminteau de același exercițiu de 
eroism29. Deși inamicul nu putea fi 
combătut cu armele cu care mașinile 
militare erau dotate, eroismul ca-
racteristic războiului era ușor de 
asociat cu sentimentul de importanță 
dat celor mulți, dar esențiali. Mai 
târziu, s-a dovedit că afirmația con-
form căreia o încetare completă a 
tuturor activităților (interdicția cir-
culației publice, a întâlnirilor fizice 
private, închiderea școlilor și spita-
lelor, suspendarea oricărei activități 
economice ne-esențiale) timp de 
două săptămâni ar fi dus la eradi-
carea completă a virusului a fost o 
pură fantezie. 

La fel s-a întâmplat, de altfel, cu 
vaccinarea, care era prezentată drept 
soluția definitivă care va opri răs-
pândirea virusului, lucru care nu s-a 
întâmplat. Pe data de 21 decembrie 
2021, președintele Johannis afirma: 
„Dacă vrem să se oprească pan-
demia, singura soluție este vacci-
narea. Vaccinarea oprește pandemia. 
Știu că sunt mulți care încearcă să vă 
spună că nu e așa. În vestul UE, 
unde lumea s-a vaccinat în masă, 
pandemia practic nu mai are impact 
(...) Dragi români, dacă vreți să 
terminăm cu această pandemie, 
vaccinați-vă. Deci, dragi români, 
vaccinați-vă dacă vreți să nu 
ajungeți la spital și la ATI. Nu îi 

credeți pe cei care vă mint că pățiți 
ceva dacă vă vaccinați”30. Datele 
privind administrarea de vaccinuri și 
privind numărul de infectări arată că 
cei vaccinați se pot îmbolnăvi, pot 
răspândi virusul și pot ajunge la 
spital. Epidemia nu a fost oprită în 
vestul Uniunii Europene, în ciuda 
vaccinării masive. Mai mult, chiar și 
datele European EudraVigilance, 
sistemul de analiză a reacțiilor 
adverse la medicamentele autorizate 
sau aflate în teste clinice în Uniunea 
Europeană, mecanism operat de 
Agenția Europeană a Medicamentului 
(AEM), arată altceva. La 26 iunie 
2022, AEM raporta 848.204 reacții 
adverse pentru vaccinul produs de 
Pfizer, 297.917 pentru cel produs de 
AstraZeneca, 230.524 pentru cel 
produs de Moderna, 54.475 pentru 
cel produs de Janssen și 1.094 
pentru cel produs de Novavax. 
Trebuie menționat că acestea au avut 
loc după administrarea unui număr 
de peste 700.000.000 de doze. Deși 
AEM nu face oficial nici o legătură 
de cauzalitate între vaccin și eveni-
mentele post-vaccinare (de la simplu 
tinitus la deces), tot EAM reco-
mandă producătorilor să adauge 
afecțiuni precum miocarditele și 
pericarditele, anafilaxii și parestezii 
în prospectele produselor lor, pentru 
informarea publicului31. La fel se 
întâmplă și în Statele Unite, unde 
sistemul VAERS al Centers for 
Disease Control and Prevention 
(CDC) anunță un număr de 16.144 
de decese la persoanele cărora le-a 
fost administrat vaccinul între 14 
decembrie 2020 și 24 august 2022, 
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la un număr de 608 milioane de doze 
administrate. În ciuda efectelor ad-
verse pe care le documentează ofi-
cial (anafilaxii, tromboze, Sindrom 
Guillain Barre, miocardite, pericar-
dite) pe pagina sa de internet, CDC 
continuă să definească vaccinurile 
drept „sigure și eficiente” (safe and 
effective)32. 

De asemenea, numărul de reacții 
adverse trebuie raportat nu doar la 
numărul total de doze administrate, 
ci și la numărul cazurilor de infec-
tare cu virus și la gravitatea bolii, 
judecând riscurile în raport cu 
beneficiile. Mai mult, deși se afirma 
public că „toate medicamentele, 
inclusiv vaccinurile, sunt testate 
pentru siguranță și eficacitate înainte 
de a se permite utilizarea lor”33, tot 
EMA clasifica vaccinurile dezvol-
tate de producători și autorizate 
provizoriu în Uniunea Europeană ca 
aflându-se în faze de testare. Aflată 
sub presiunea Comisiei Europene, 
EMA a autorizat vaccinurile în re-
gim de urgență34, folosind o proce-
dură accelerată35. Chiar și astăzi, 
vaccinurile produse beneficiază de o 
autorizare de punere pe piață con-
diționată36. În plus, achiziția de vac-
cinuri de către Comisia Europeană a 
fost la limita legislației UE în 
materie, așa cum remarcă un raport 
al Curții Europene de Conturi 
(ECA). Cel mai important lucru 
legat de siguranța și eficiența vac-
cinurilor, lucru recunoscut de ECA, 
este graba care a determinat Comisia 
Europeană să nu aștepte consiliere 
științifică din surse independente cu 
privire la calitatea, siguranța și 

eficacitatea vaccinurilor comandate 
marilor producători de vaccinuri. 
Astfel, remarcă ECA, în absența 
unor date solide, comitetul director 
(din cadrul Comisiei Europene, 
responsabil cu autorizarea contrac-
tării) a trebuit să ia decizii înainte de 
a fi disponibile dovezi științifice 
clare37. 

Importanța de sine asociată vac-
cinării juca același rol, de a-i 
transforma pe cei vaccinați în eroi, 
iar pe cei nevaccinați în antieroi, în 
trădători sau potențial vinovați. 
Acest lucru este posibil, pentru că 
propaganda poate ușor bascula de la 
confecționarea unei importanțe de 
sine la cultivarea unei vinovății. 
Acest lucru este vizibil nu doar în 
cazul adulților, ci și în cel al 
copiilor. Vinovăția indusă copiilor 
ca purtători tăcuți, dar mortali, a fost 
folosită pentru convingerea părin-
ților de a-i vaccina. Astfel, pentru 
faptul că ei pot transmite virusul 
timp de săptămâni chiar și când sunt 
asimptomatici, spune Deutsche 
Welle, impactul lor epidemiologic 
este semnificativ38. Basculând îna-
poi, propaganda îi poate portretiza 
pe cei mici drept luptători autentici 
împotriva virusului. Ei sunt chiar 
super-eroi, cum spune un copil din 
reclama celor de la Pfizer, parti-
cipând la etapa de testare a vacci-
nului pentru copii, pentru că „îi ajută 
pe ceilalți”. De aceea, trebuie să le 
mulțumim tuturor copiilor înscriși în 
programul de teste, căci ei au 
devenit „super-eroii noștri (our 
super-heroes)”. Costumați în Zorro, 
Superman sau Batman, ei împăr-
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tășesc tuturor din puterea lor a 
încerca lucruri noi, de a salva vieți, 
de nu le fie frică, de a ajuta întreaga 
umanitate39. 

Basculând din nou, propaganda 
le cere adulților din jurul copiilor 
nevaccinați din cauza vârstei lor (din 
grupe de vârstă la care vaccinul nu 
este încă autorizat provizoriu) să se 
vaccineze, pentru că tot mai mulți 
copii se vor îmbolnăvi, iar cei ce 
suferă de boli subiacente este posibil 
să ajungă la spital40. Anterior, epide-
miologi americani se opuneau re-
deschiderii școlilor, pentru că un 
copil de 9 ani poate transmite 
virusul la fel de ușor ca un adult41. 
Așa funcționează propaganda în 
cazul implicării individuale și 
colective, confecționând importanță 
de sine sau cultivând vinovății, în 
vederea justificării „privilegiilor” și 
„drepturilor” de care se bucură unii 
în comparație cu alții. 

 
„Ghiontul” către conformare: 

atracție și repulsie 
 
Conformarea la cerințele 

formulate de propaganda oficială nu 
este automată. Ca atare, un „ghiont” 
propagandistic este, din când în 
când, necesar. Dacă naziștii foloseau 
metode directe și brutale, procedând 
la însemnarea evreilor cu semne 
distinctive și la expulzarea lor de la 
locul de muncă pentru a obține con-
formarea cu legile ce vizau păstrarea 
purității rasei ariene, propaganda 
pandemică folosește mijloace mo-
derne mai puțin brutale. Împrumutat 
din tehnicile economice42, 

„ghiontul” (nudge) este cel chemat 
să reamintească, să canalizeze și să 
obțină reacția dorită la cerințele 
propagandei de stat. Acest „ghiont” 
este, acum, metoda mai „moale” și 
mai sofisticată de a obține confor-
marea la cerințele birocrației de stat, 
spre deosebire de coerciția pură și 
dură, în ciuda reducerii autonomiei 
individuale și a creșterii paterna-
lismului, așa cum recunosc chiar 
unii dintre autorii teoriei43. Folosind 
limbajul și imaginarul recompensei 
și sancțiunii, „ghiontul” oficial 
creează presiune către conformare. 
Astfel, cei vaccinați vor putea cir-
cula în timpul nopții44. Restricțiile 
nocturne pentru cei care nu s-au 
supus vaccinării sau care nu s-au 
putut vaccina din cauze medicale nu 
au fost niciodată explicate științific. 
Vaccinarea nu a oprit transmiterea 
bolii iar unii dintre cei vaccinați au 
dezvoltat forme mai severe ale bolii, 
având chiar nevoie de spitalizare. 
Țări cu rate foarte mari de vaccinare 
(Statele Unite, Italia, Franța, Marea 
Britanie, Israel) s-au confruntat 
multă vreme după campaniile de 
vaccinare cu niveluri foarte mari de 
infectare. De exemplu, în Statele 
Unite ale Americii, doar în ziua de 
16.01.2022 erau oficial înregistrate 
800.750 de cazuri de infectări, după 
o perioadă de vaccinare intensă în 
care se administrau aproape 2 
milioane de noi doze de ser pe zi 
(2.124.906 doze pe 10 decembrie 
2021)45. 

„Ghiontul” făcea însă parte din 
logica propagandei de stat, anume că 
vaccinarea este singura cale de a 
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curma răspândirea bolii și de a ne 
întoarce la „normalitate”46. Această 
normalitate, anume viața de dinainte 
așa cum era, pe care spoturile publi-
citare finanțate public o definesc, 
includ cele mai simple și emo-
ționante clipe publice și private pe 
care omul modern le poate trăi: o 
cafea cu prietenii, să-mi îmbrățișez 
părinții/bunicii, o masă în familie, 
întoarcerea copiilor școlari în bănci, 
să merg la petreceri, să călătoresc, să 
merg la teatru și la film47, să merg la 
plajă fără griji, să merg cu bicicleta. 
Într-un cuvânt: vaccinul conține 
„dor de libertate”48. Toate acestea 
sunt acum din nou posibile, după 
luni de zile de interdicții de depla-
sare, cursuri școlare pe internet, 
închideri de baruri, restaurante și 
hoteluri, interdicția spectacolelor și 
proiecțiilor de film. Dar ele nu sunt 
posibile tuturor celor care-și doresc 
asta, ci doar celor care se vac-
cinează. „Ghiontul” este vizibil 
atunci când este înfățișată alterna-
tiva: lipsa accesului la servicii și 
spații publice, precum în „viața de 
dinainte, așa cum era” sau prezen-
tarea unui test negativ, valabil cel 
mult 48 sau 72 de ore, în funcție de 
specificul activității dorite și de tipul 
de test realizat. Exceptate sunt per-
soanele care se află în perioada 
cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu 
virus, dar această excepție trebuie 
confirmată tot oficial, prin același 
document emis de către Guvernul 
României49. 

Fără să fie obligatorie, vaccinarea 
era „facilitată” de acest „ghiont”, în 

acord cu teoria derivată din psi-
hologie și studiile economice de 
piață. Un vaccin gratuit și accesibil 
aproape oriunde (parcări de maga-
zine, benzinării, instituții de cultură, 
galerii comerciale) sau un test la 
fiecare 48 de ore, la fiecare acti-
vitate. „Ghiontul” nu ar fi fost posi-
bil fără accesarea mecanismului 
psihologic de atracție și repulsie, 
care duce către „facilitarea” alegerii. 
Așa se explică de ce favorizarea 
celor vaccinați a devenit omni-
prezentă odată cu prelungirea stării 
de alertă de către guvern (HG nr. 
932/2021), când accesul în sălile de 
cinema, la teatru50, restaurante, 
evenimente private (aniversări, 
onomastici, nunți și botezuri), locuri 
de joacă51, s-a făcut doar cu dovada 
oficială a Certificatului digital 
privind COVID-19. Iar pentru ca 
presiunea către conformare să fie și 
mai mare, utilizarea testelor în 
cadrul aceluiași „certificat Covid” a 
fost anulată prin hotărâre a Consiliul 
Național pentru Situații de Urgență 
(CNSU) din subordinea Guvernului, 
în localitățile cu incidență de peste 6 
la mia de locuitori52. Aceste locali-
tăți intră în carantină, iar circulația 
este interzisă între orele 20 și 5, cu 
excepția celor vaccinați. În aceste 
localități testele negative nu mai 
asigură accesul la restaurante, spec-
tacole, piscine, săli de fitness sau 
locuri de joacă pentru copii53. 

Pentru a face și mai clară „orien-
tarea” (spre conformare) prin „ghiont”, 
Guvernul României a anunțat și in-
tenția de a trece prin votul 
Parlamentului obligativitatea testării, 
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pe cheltuială proprie, a cadrelor di-
dactice care refuză vaccinarea. Mai 
mult, copiii care nu vor fi testați, 
prin refuzul părinților, vor fi 
împiedicați să intre în școli, urmând 
cursurile on-line, pe internet, a 
declarat Florin Cîțu, Prim-ministrul 
Guvernului României și președinte 
al Partidului Național Liberal54. 
Ministrul Sănătății din guvernul 
condus de Ludovic Orban, guvernul 
PNL anterior guvernului condus de 
Florin Cîțu, Nelu Tătaru, anunța 
chiar discuții în interiorul comisiilor 
de specialitate din Parlament pentru 
decăderea din drepturile părintești 
ale părinților ce refuză vaccinarea 
minorilor, tutela urmând să fie 
preluată de o instituție de protecție a 
copilului55. În urma protestelor de 
stradă din București și alte orașe din 
data de 21 decembrie 2021, 
Parlamentul a amânat votul pentru 
proiectul de lege al Ministerului 
Sănătății privind vaccinarea obli-
gatorie56. Ulterior, proiectul de lege 
(PL-x 545/02.11.2021) a fost scos de 
pe ordinea de zi a Camerei Depu-
taților și Senatului. Totuși, vacci-
narea a devenit obligatorie pentru 
numeroase categorii de angajați din 
sistemul public (educație, sănătate, 
ordine publică, administrație) și 
privat (unități medicale și de 
îngrijire a persoanelor) în multe state 
occidentale (Statele Unite ale 
Americii, Canada, Australia, Belgia, 
Franța, Olanda, Italia etc.). Austria a 
instituit, însă, prin lege, obligati-
vitatea vaccinării tuturor persoanelor 
cu vârsta de peste 18 ani, începând 
cu 1 februarie 2022. Amenzile 

pentru refuzul vaccinării încep de la 
600 de euro, dar pot ajunge la 3600 
de euro, dacă cei „vinovați” contestă 
amenda (de 600 de euro) și ajung în 
instanță57. 

 
Percepția amenințării personale: 

frica de moarte 
 
Dar cea mai directă și brutală 

tehnică a propagandei nu se referă la 
sugestii pentru evitarea „neplă-
cerilor” sau la cultivare importanței 
de sine, ci este legată de exploatarea 
interesată a fricii de moarte. Ima-
ginile atent cultivate cu morți în saci 
negri, împinși cu buldozerul în gropi 
comune, șirul de ambulanțe aștep-
tând să transfere bolnavii la spital, 
raportările zilnice ale numărului de 
cazuri de infectări și de decese, toate 
joacă rolul cultivării fricii de moarte. 
La fel, interzicerea autopsiilor și a 
slujbelor religioase la îngroparea 
celor decedați cu virus, joacă același 
rol. Chiar și mai discret, publicitatea 
stradală amintește de pericolul 
inevitabil: „port mască pentru ca 
ceilalți să se simtă în siguranță”. 

Această utilizare interesată a 
tehnicilor derivate din psihologia 
socială experimentală a fost comună 
țărilor din Uniunea Europeană, 
Australia, Canada și Statele Unite. 
Pentru a crește rata vaccinării, gu-
vernul Marii Britanii a aplicat sfatul 
American Enterprise Institute și a 
creat Grupul Științific Comporta-
mental pentru Pandemia de Gripă 
(SPI-B). Acest grup a îndemnat gu-
vernul britanic să „sporească nivelul 
percepției amenințării personale” în 
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fața Covid, pentru că „un număr 
însemnat de oameni nu se simt încă 
suficient de amenințați”. Astfel, 
numărul spitalizărilor și al deceselor 
nu au fost puse niciodată clar în 
context, comparându-l cu numărul 
celor vindecați sau dacă numărul 
zilnic de morți este peste sau sub 
mediile sezoniere. Ulterior, unii 
membrii ai acestui comitet britanic 
(SPI-B) au denunțat tehnicile psiho-
logice de utilizare de către guvern a 
fricii ca metodă de control58, 
catalogându-le drept lipsite de etică, 
dacă nu chiar totalitare59. Totalita-
rismul, așa cum a devenit evident în 
Germania nazistă și în Uniunea 
Sovietică, nu poate funcționa fără 
utilizarea fricii, într-o varietate de 
registre (de la frica de a nu-ți pierde 
locul de muncă, la frica de arestare, 
deportare, tortură, mutilare, distru-
gere fizică). Tocmai pentru a 
menține constant ridicat nivelul de 
frică propaganda cultivă asiduu 
imaginea dușmanului de moarte 
(extern, dar și intern), justificând 
arestările arbitrare și crimele gratuite 
ale poliției secrete, cea care luptă 
neîncetat împotriva acestui dușman. 
De aceea, sistemul totalitar are 
nevoie de un dușman extern, care să 
devină, prin propaganda puternic 
structurată, un dușman intern. Chiar 
atunci când nu există cu adevărat, 
dușmanul va fi inventat și întreținut 
cu ostilitate, minciună și ură, pentru 
folosul sistemului totalitar. 

 
În căutarea adevărului pierdut 
 
Succesul propagandei de stat 

organizate nu ar fi posibil, însă, fără 

sprijinul esențial al unui mecanism 
eficient de cenzură. Presiunea spre 
conformare ar fi puternic afectată de 
existența unui spațiu public neutru, 
în care opiniile contrare, solid argu-
mentate, ar avea ecou. De aceea, 
salarizarea din bani publici a jur-
naliștilor privați din România, 
inedită în peisajul postcomunist 
până în martie 2020, nu a fost 
suficientă. Transformarea organelor 
private de presă (ziare, radio, tv, 
pagini internet) în camere de rezo-
nanță ale propagandei de stat prin 
alocări bugetare semnificative nu ar 
fi produs dominarea spațiului public 
fără acest mecanism de cenzură. 
Astfel, Secretariatul General al 
Guvernului condus succesiv de 
Ludovic Orban și Florin Cîțu a făcut 
plăți în valoare de 140 de milioane 
de lei în perioada iunie 2020 – mai 
2021 unui serii de televiziuni, 
publicații on-line, radiouri, ziare și 
companii de publicitate prin O.U.G. 
63/07.05.202060. De altfel, trusturi 
internaționale private de presă, cu 
sedii în țările vest-europene, Statele 
Unite, Canada, Australia și Noua 
Zeelandă, au aderat complet la 
politica oficială, pentru „a nu crea o 
diviziune între societate și guverne”, 
cum se exprima președintele grupu-
lui elvețian Ringier61. Făcând acest 
lucru, ele au încetat să exprime 
perspective critice, devenind organe 
de presă ale guvernului. 

Ca și în alte state europene, insti-
tuțiile de presă au intrat în circuitul 
cenzurii publice, oficiale, deși ele 
continuau să funcționeze ca agenți 
privați. Cenzura totalitară cu partici-
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parea unor actori privați (Google, 
Facebook, Twitter, Microsoft) a 
anulat concurența de piață prin care 
aceste instituții de presă funcționau 
anterior, dar a șters și limitele dintre 
public (cenzura oficială) și privat 
(mecanisme private de filtrare, de-
pistare, discreditare, anulare a opi-
niilor contrare propagandei de stat). 
Astfel, marile companii ce dețin 
rețelele de socializare au dezvoltat și 
gestionat mecanisme de verificare a 
informațiilor, catalogând drept „fals” 
orice informație despre Covid-19 
care nu era agreată oficial de către 
guvern, prin „știri oficiale”. 
Facebook, cea mai mare rețea de 
socializare, „lucrează la modalități 
noi de încetinire a răspândirii” celor 
mai frecvente informații false despre 
virus. Astfel, când vom identifica 
aceste informații în postările de pe 
Facebook sau de pe Instagram, vom 
limita distribuirea lor, astfel încât să 
fie văzute de cât mai puține per-
soane și vom adăuga etichete de 
avertizare cu un context mai larg”62. 

Acest mecanism, bazat pe de-
montarea afirmațiilor de către „insti-
tuții de verificare a informațiilor”, 
este folosit pentru a cenzura opinii 
contrare, dincolo de discuții despre 
Covid-19. De exemplu, Facebook a 
lipit eticheta de „fals” în noiembrie 
2020 la contestarea alegerilor 
prezidențiale de către candidatul 
republican Donald Trump în statul 
Michigan. Eticheta, în limba ro-
mână, afirmă că „în Statele Unite, 
atât votul în persoană cât și votul 
prin corespondență au o lungă istorie 
în care s-au bucurat de un grad 

foarte mare de încredere. Fraudele 
electorale sunt extrem de rare pentru 
orice modalitate de vot”. Exemplul 
de mai sus arată cum orice punct de 
vedere contrar „instituțiilor de veri-
ficare” poate fi ascuns, cenzurat, 
defăimat, apoi chiar anulat. Tranziția 
de la „știri false despre Covid-19” la 
orice alt domeniu de interes public, 
precum fraudarea alegerilor, corup-
ția guvernamentală, politicile pu-
blice deficitare, relațiile externe 
păguboase, s-a dovedit extrem de 
ușoară. Odată creat, Ministerul 
Adevărului poate cenzura orice este 
definit „fals” de către „partenerii” 
giganților media. 

Organizații private precum 
Politifact (Poynter Institute) lucrează 
pentru marile companii ce dețin 
rețelele de socializare, în timp ce 
agențiile de știri, precum Reuters63, 
și-au creat propriul departament de 
verificare a știrilor „false”. De 
fiecare dată, agențiile de știri fac 
trimitere la „partenerii” care se 
ocupă de verificare, iar, la rândul 
lor, „partenerii” invocă infirmările 
unor „specialiști”. Cei din urmă, 
niciodată numiți, sunt autoritatea 
care respinge orice punct de vedere 
contrar versiunii oficiale ca fiind 
„fals”. Deși există știri și alte infor-
mații false, metoda de „certificare” 
și „informare” folosită de agențiile 
internaționale de știri (Reuters, 
Associated Press, Agence France 
Presse etc.) este una obscură, fără 
dovezi de fapt, ci bazată doar pe un 
presupus „consens” al lumii științi-
fice. Acest „consens” funcționează 
la fel cu motivarea cenzurii folosite 
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de marile companii de social media, 
anume „încălcarea regulilor comu-
nității”. Niciodată definite opera-
țional, deci inteligibil, ele sunt baza 
facilă a cenzurii generalizate, garan-
ția menținerii purității versiunii 
oficiale. 

Mai mult, Comisia Europeană a 
generat chiar un Cod de bune 
practici privind dezinformarea, iar 
semnatarii codului sunt încurajați să 
raporteze lunar cu privire la acțiunile 
lor de combatere a dezinformării 
legate de coronavirus64. Acești sem-
natari sunt platforme video online 
(Vimeo), noi tipuri de rețele sociale 
(Clubhouse), furnizori de tehnologie 
de publicitate (DoubleVerify), pre-
cum și organizații care furnizează 
expertiză specifică și soluții tehnice 
pentru combaterea dezinformării 
(Avaaz, Globsec, Logically, 
Newsguard și WhoTargetsMe), ală-
turi de alte organizații și companii 
private (Twitch, Adobe, Havas, The 
Bright App, Neeva, Reporteri fără 
Frontiere, VOST Europe, 
Organizația Țărilor de Jos pentru 
cercetare științifică aplicată (TNO), 
Maldita, PagellaPolitica, Demagog, 
MediaMath, Integral Ad Science, 
GARM initiative, Crisp Thinking și 
Newsback). Trecând de la „știrile 
false despre Covid-19” la orice su-
biect „neconform”, Comisia Europeană 
a înființat un Observator European 
al Mass-media Digitale (EDMO), 
care contribuie „la o mai bună înțe-
legere a dezinformării – actori rele-
vanți, vectori, instrumente, metode, 
dinamici de diseminare, obiective 
prioritare, impact asupra societății” 

și care „își propune să devină centrul 
european pentru combaterea dez-
informării online”65. Bazat pe supra-
vegherea, filtrarea și eliminarea 
oricărui conținut „inadecvat”, 
Ministerul Adevărului duce la înde-
plinire funcția propagandei oficiale, 
ce ar putea fi incomodată de pozi-
țiile contrare și critice ce s-ar putea 
auzi în spațiul public. 

 
Discuții și concluzii 
 
Democrația, așa cum este ea mi-

nimal definită drept controlul celor 
aleși de către alegători, drept regu-
lile prin care cei mulți, egali și 
anonimi au un cuvânt de spus în 
desemnarea, controlul și sancțio-
narea elitelor la putere, nu poate 
funcționa în lipsa dezbaterii din 
spațiul public. Democrația nu este 
(doar) jocul care se joacă într-un 
spațiul public neutru (văzut ca un 
spațiu gol, pe care actorii încearcă 
să-l domine). Spațiul public însuși 
este generat de interacțiunea discur-
sivă, liberă și egalitară. Altfel spus, 
spațiul public nu este un teren viran 
pe care cei mai puternici îl iau în 
stăpânire, el este un câmp (asemeni 
celui de sarcină electrică) generat de 
către actorii prinși în interacțiune. 
Fără interacțiune, deci dialog, 
schimb autentic de opinii, atitudini 
și valori, spațiul public dispare. Ceea 
ce rămâne este, în epoca birocrației 
publice extinse în toate colțurile 
vieții moderne, doar dominația 
covârșitoare a propagandei de stat 
organizate. 
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În cazul nostru, propaganda de 
stat este sprijinită și, adesea, direct 
organizată de actori privați, cooptați 
în mecanismul de cenzură, „filtrare”, 
defăimare și anulare a punctelor de 
vedere (și a perspectivelor mai pu-
ternic structurate) contrare versiunii 
oficiale. Aflat în acest punct, siste-
mul politic românesc încetează să 
mai fie unul democratic. Propaganda 
de stat începe tot mai mult să func-
ționeze precum unul dintre pilonii 
sistemelor totalitare, nazist și so-
vietic. Deși încă sistemul politic 
românesc se află în faza unui auto-
ritarism în plin proces de conso-
lidare, capătul procesului nu este 
altul decât controlul total al indi-
vizilor și al vieții lor private, ce 
urmează controlului total al sferei 
publice. Militarizarea spațiului 
public, guvernarea prin ordonanțe de 
urgență și prin ordonanțe militare, 
exacerbarea funcțiilor puterii execu-
tive în detrimentul dezbaterii parla-
mentare, încălcarea permanentă a 
Constituției și a ierarhiei normelor 
legale în vigoare, reducerea până la 
minim a drepturilor și libertăților 
cetățenești, toate creionează ima-
ginea unui regim autoritar în fază de 
consolidare. Limitarea drepturilor de 
opinie și de liberă exprimare și insti-
tuirea unui mecanism de cenzură și 
control ce poate fi etichetat drept un 
Minister al Adevărului arată deja ca 
unul din pilonii sistemului totalitar. 
Astfel, prin corespondența dintre 
stâlpii sistemului, poliția politică se 
îngrijește ca versiunea oficială pro-
pagată să nu fie contrazisă, iar cei 
vinovați de orice tentativă de 

decredibilizare a versiunii oficiale să 
fie depistați și sancționați. Așa putem 
explica atât încolonarea organelor de 
presă private în siajul propagandei 
de stat organizate, cât și mecanismul 
de cenzură publică a punctelor de 
vedere contrare, de defăimare și sanc-
ționare (prin Colegiul Medicilor) a 
personalului medical care s-a opus 
propagandei oficiale cu privire la 
măsurile de limitare a răspândirii 
virusului. 

Ideologizarea tot mai puternică a 
spațiului public, atât cât a mai rămas 
funcțional, vine să completeze ta-
bloul unor partide tot mai puțin 
structurate, slab diferențiate politic 
și slab conectate la electorat. Pre-
luată de către propagandă, ideologia 
dominantă poate deveni ghidul de 
acțiune al partidului unic, deconectat 
de orice bază electorală și fără nici o 
relevanță publică în afara organizării 
puterii birocrației de stat. Militarii 
de pe străzile Bucureștiului din 
martie 2020, cenzura persistentă, 
autoritarismul birocrație și discur-
surile obsesive despre faptul că 
„nimic nu va mai fi la fel ca înainte” 
ar putea fi primele semne ale siste-
mului totalitar care se reconstruiește. 
Reconstrucția este ușurată și de 
slaba mobilizare a intelectualilor 
critici, a societății civile și de apatia 
unor cetățeni preocupați exclusiv de 
supraviețuirea lor economică. 
Citând-o pe Alina Mungiu-Pippidi, 
cine să mai apere acum democrația 
din România? Intelectualii, oligarhii, 
societatea civilă, publicul, partidele? 
Dacă societatea românească nu se 
mișcă acum, degeaba am intrat in 
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EU și NATO66. Asta pentru că 
elitele la putere vor putea oricând 
justifica dominația lor covârșitoare, 
prin mijloacele birocrației autoritare 
de stat, prin lupta unui dușman 
extern, dar infiltrat intern, comun 
NATO și UE. Așa funcționează 
orice sistem totalitar, prin controlul 
total al vieții indivizilor, cu scopul 
obținerii resurselor economice și de 

putere necesare atingerii țintelor 
ideologice, deocamdată (un veșnic 
deocamdată) împiedicate de 
dușmanii externi și interni. Acest 
fapt nu ar fi decât o revenire la 
funcționarea normală a sistemului 
totalitar, după o scurtă „eroare de 
parcurs” democratică și o indecizie 
„regretabilă” (din cauze umanitare) 
a elitelor la putere. 
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George Călinescu între 1950-1965 

 
[From proletkult to national-communism. George Călinescu’s 
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Abstract: In this study, we analyze the evolution of the cultural scene of the 
Romanian Popular Republic from 1950 to 1965 as reflected in the journalistic 
activity of Romanian writer and literary critic George Călinescu. As Romania 
succumbed to Soviet occupation, its old culture was abolished and the Soviet 
proletkult was imposed on Romanian intellectuals and journalists, which meant 
that the esthetic was subordinated to the ideology and all cultural works that did 
not glorify the communist doctrine were censored and the authors were sent to 
prison. George Călinescu’s intellectual journey in this hostile climate remains 
an example of an ideological compromise in order to be able to salvage what 
could be saved of the Romanian cultural heritage.   
 
Keywords: proletkult, proletcultism, censorship, intellectuals, ideology, 
repression, nationalism, communism 

 
Introducere 
 
Pentru George Călinescu fră-

mântatul deceniu șase a început sub 
auspicii nu tocmai favorabile. Înde-
părtat de la catedră și oarecum 
exilat la Institutul de istorie literară 
și folclor, Călinescu este confruntat 
în anii 1950-1951 cu o boală nemi-
loasă, diabet zaharat, care îi va 
diminua sensibil uriașa sa putere de 
muncă. Din această cauză abia în 
ianuarie 1951 se poate ocupa mai 
îndeaproape de institut. Aici are 
surpriza (neplăcută) de a-i avea ca 
adjuncți pe Ion Vitner și, din 

decembrie 1952, pe Mihai Novicov, 
ambii însărcinați cu supravegherea 
oricăror abateri ideologice ale direc-
torului1. Într-un articol publicat, 
după moartea acestuia, în 1966, 
Mihai Novicov tratează această 
supraveghere într-un mod extrem de 
inocent. „Generoși, voiam să-i eco-
nomisim energiile, timpul. Îl prote-
jam de avalanșa treburilor birocra-
tice. Nu se supăra, în cele mai dese 
cazuri se făcea chiar că nu observă, 
însă din când în când ne prevenea, 
străpungându-ne cu privirea lui 
pătrunzătoare, dar și mângâindu-ne 
cu zâmbetul lui cuceritor: ce credeți 
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că nu știu ce faceți voi și cum aran-
jați cu cei din secție să aplicați 
ștampila rotundă de acolo? Știu tot, 
dar vă las, să nu vă apucați însă… 
De ce anume ne era interzis să ne 
apucăm nu preciza, trebuia s-o înțe-
legem singuri…”2.  

Încă de la debutul activității sale 
la institut George Călinescu coordo-
nează o activitate intensă de recu-
perare a documentelor de istorie 
literară din arhivele private în noile 
condiții când numeroase familii de 
„reacționari” erau izgonite din ca-
sele lor fiind nevoite să renunțe la 
biblioteci și colecții de documente. 

Întregul personal al institutului 
sub conducerea lui Călinescu a fost 
mobilizat la anchete dirijate în fa-
miliile scriitorilor. S-au întreprins 
investigații amănunțite, concretizate 
în rapoarte voluminoase, printre des-
cendenții lui I.L. Caragiale, Vasile 
Cârlova, Grigore Alexandrescu ş.a. 
Au fost cercetate de-asemenea și 
arhivele publice, unde au fost 
scoase la lumină documente refe-
ritoare la biografiile scriitorilor. În 
câțiva ani au fost adunate nume-
roase piese istorico-literare, parțial 
valorificate prin culegerile de docu-
mente publicate de institut: manu-
scrise inedite, volume adnotate, co-
respondență, acte de stare civilă, 
portrete, fotografii etc3. 

Se poate afirma că în această 
perioadă George Călinescu a dus o 
adevărată activitate de recuperare a 
memoriei culturale a poporului ro-
mân, în acele timpuri când se dorea 
a se face tabula rasa din tot ce în-
semna spiritualitate și cultură româ-

nească. Așa cum strămoșii noștri își 
îngropau avutul și se retrăgeau din 
fața năvălitorilor barbari, Călinescu 
a adunat în subsolurile institutului 
semnele avuției culturale naționale 
pentru ca atunci când conjunctura 
politică a evoluat spre o cvasi-nor-
malitate să le scoată la iveală, ofe-
rindu-le la studiu în biblioteca insti-
tutului. Biblioteca punea la dispo-
ziția publicului materialul sistema-
tizat pe autori, „cu planul conjunc-
turilor” și arbori genealogici la zi și 
avea rolul de a instrui pe cercetă-
torii de istorie literară asupra meto-
delor de a culege informațiile prin 
anchete, corespondență, călătorii. 

În paralel cu activitatea strân-
gerii de documente și manuscrise 
George Călinescu a conceput și un 
plan de redactare a unei serii de 
monografii despre scriitorii români, 
în fapt o adevărată școală de inițiere 
în cercetarea literară. Pentru a da 
tinerilor cercetători un exemplu 
adecvat, Călinescu și-a asumat re-
sponsabilitatea redactării mono-
grafiilor despre Nicolae Filimon și 
Grigore Alexandrescu. În prima 
dintre ele, după o idee comună în 
epocă, prezintă la un loc biografia și 
opera scriitorului, iar în cea de a 
doua utilizează tehnica propriilor 
sale monografii. Criticul a cules 
personal documentația din cărți și 
periodice, iar colaboratorii au fost 
îndrumați spre cercetările de arhivă. 
Într-o etapă ulterioară Călinescu a 
organizat deplasări cu colaboratorii 
în locurile ce aveau atingere cu 
biografiile celor doi scriitori. În 
acest mod G. Călinescu a reușit să 
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formeze din colaboratorii săi cerce-
tători cu o personalitate științifică 
distinctă. 

 
Adaptarea la epoca 
proletcultismului 
 
Deși marginalizat la începutul 

anilor ’50, G. Călinescu a încercat 
să revină în prim-planul vieții cul-
turale prin publicarea unor articole 
în care cita ostentativ autori sovieti-
ci, încercând astfel să demonstreze 
conducătorilor țării nu numai ade-
ziunea sa la tezele marxist-leniniste, 
dar și perfecta însușire a acestora. 
„Dacă sunt întrebat asupra atitudinii 
pe care trebuie s-o ia intelectualul în 
problema păcii, nu ezit o clipă de a 
răspunde: să lupte din toate puterile 
pentru ea. Prin urmare trebuie să 
luptăm pe front intelectual cu toată 
puterea spre a câștiga pacea, căci 
ceea ce avem acum e doar o ame-
nințare a nopților de odihnă și a 
zilelor noastre de lucru. Am citit cu 
multă atenție luminoasa carte a lui 
V.I. Lenin, concisă, stringentă, în-
tocmită după toate regulile științei. 
Propozițiile ei rămân fundamentale 
și exemplele date atunci când a fost 
scrisă par împrumutate zilei de azi. 
Cartea poate fi doar îmbogățită pe 
margini cu observații complemen-
tare pe care istoria le-a pus la înde-
mână ulterior, cititorului. O mare 
parte a lumii trăiește încă sub sem-
nul imperialismului câtorva puteri 
mondiale, imperialism care este 
stadiul monopolist al capitalismului. 
Capitalul este o marfă atrofiabilă 
dacă stă închis în casă, el trebuie să 

ia aer. De unde emulația de a ex-
porta capitalul în regiuni înapoiate. 
Globul e studiat cu creionul în mână 
și secționat în felii. Numai lichida-
rea imperialismului ar putea desfi-
ința pe Marte. Însuși Lenin pome-
nește de Trustul Internațional al 
prafului de pușcă în care intrau 
elemente dintre cele mai antagonice 
în aparență, întreprinderi germane și 
franceze, de pildă. Praful de pușcă e 
făcut să pocnească și numai pentru 
iepuri nu merită atâta sforțare. 
Trebuie găsiți amatori de expoziții 
grandioase. Niciuna din problemele 
existente nu se poate rezolva călare 
pe tun. Pacea trainică de care avem 
nevoie nu se va căpăta decât prin 
dorința unanimă și adâncă de pace, 
decât prin lupta hotărâtă pentru 
pace. A întări deci frontul păcii e 
unicul mijloc. Muncitorimea ma-
nuală și intelectuală constituie po-
pulația covârșitoare a globului. Iar 
noi, intelectualii, îndeosebi respon-
sabili în orientarea opiniei publice, 
vom face mai bine dacă asociindu-
ne luptei organizate a proletariatului 
mondial împotriva cursei înarmă-
rilor, vom arăta străduință și disci-
plină. Ca niște adevărați docheri 
care lucrăm in porturile unde sosesc 
ideile, să refuzăm și noi descărcarea 
strigătelor de război”4.  

În perioada 1950-1952 G. 
Călinescu a publicat doar câteva ar-
ticole, în Contemporanul și Flacăra, 
în care trata diverse aspecte ale pro-
pagandei „pentru pace” condam-
nând militarismul și înarmarea, dar 
doar în Occident. „Dintr-o parte și 
alta auzim cuvinte și cuvinte. Peste 
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Atlantic președintele Truman de-
clară: Trebuie să convingem pe ruși 
că noi avem curajul să ne folosim 
de bomba atomică. Alții mai vehe-
menți vorbesc de război preventiv, 
de o apărare. Dincolo se spun cu-
vinte de pace, se fac fapte pacifiste. 
În țările de democrație populară mun-
citorii spun: Noi luptăm zilnic pentru 
pace cu toate puterile noastre. În 
țara noastră construim Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, pregătim 
planul cincinal și ca un simbol al 
efortului cultural socialist ridicăm 
acel splendid monument clasicist al 
Casei Scânteii care va fi cea mai 
grandioasă și cea mai artistică clă-
dire a Capitalei. Dincolo, în 
Occident se declară că aruncarea 
bombei atomice ar fi de un efect 
moral sănătos. Nu cred în emisarul 
păcii care vine călare pe tun, cred în 
acela care iese cu mânecile suflecate 
din fabrica de tractoare. Cred, așa 
cum spune tovarășul Vîșinschi, în 
cuvântul și faptele de pace”5.  

Cu toate aceste profesiuni de 
credință din ce în ce mai lingu-
șitoare față de puterea comunistă, 
Călinescu va rămâne exilat în me-
diul academic, unde va susține 
diverse cuvântări, conferințe etc., 
iar contactele sale cu presa scrisă ce 
îl puteau expune unui public mai 
larg vor fi limitate la susținerea unor 
mesaje de propagandă ale regimului.  

Pentru mesajele de propagandă 
internă, mai ales cele referitor la 
viața culturală în curs de sovieti-
zare, vor fi folosiți propagandiști 
mai tineri, mai bine educați ideolo-
gic, Călinescu fiind utilizat doar 

datorită prestigiului său ca o com-
pletare a efortului propagandistic. 
„Această săptămână a Cărții 
Sovietice este încă un prilej de a 
relua caracterul profund educativ al 
literaturii născute de Revoluția din 
Octombrie. Dacă te uiți în țara 
noastră – spunea în 1936 N. 
Ostrovschi – vezi un furnicar în plină 
activitate. Cultura sovietică – ob-
servă V. Jirnov – joacă un rol uriaș 
în opera educării continue a disci-
plinei socialiste conștiente de 
muncă și a dezvoltării întrecerii so-
cialiste, în opera celei mai stricte 
desrespectări a intereselor private, 
în desfășurarea continuă a demo-
cratismului socialist, a criticii și 
autocriticii bolșevice, în stârpirea 
birocratismului. Și într-adevăr, de la 
ivirea ei până în prezent, când este 
în mare înflorire, literatura sovietică 
răspunde comandamentelor de mai 
sus. Spre a da numai câteva exem-
ple amintesc că în 1930 Mihail 
Solohov a scris Pământ desțelenit 
în scopul de a contribui la transfor-
marea socialistă a agriculturii și a 
ajuta pe cei 25000 de militanți 
trimiși de Partidul Bolșevic la sate 
să promoveze colectivizarea. Alt 
exemplu: Vasili Ajaev a scris ro-
manul Departe de Moscova distins 
în anul 1949 cu Premiul Stalin de 
gradul I. Aici ni se narează un 
război victorios împotriva naturii, 
contemporan și în concordanță cu 
Războiul pentru Apărarea Patriei. 
Inginerul Grubski a făcut un proiect 
de a uni în trei ani puțurile de petrol 
din insula Taisin cu rafinăriile de la 
Novinsk, pe Adun. Critica sovietică 
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vorbea de necesitatea romantismu-
lui revoluționar întru nimic în con-
trazicere cu realismul, ea decurgând 
din însăși definiția realismului so-
cialist. Literatura sovietică reflectă și 
azi și în același timp deschide 
perspectiva înmuguririi vârstei de aur 
a comunismului. Opere ca Secerișul a 
scriitoarei Galina Nicolaeva sau 
Primăvara în colhozul Pobeda a lui 
N. Gribaciov, oferă de pe acum citi-
torului încântat, adieri înmiresmate 
din acea primăvara a omenirii”6.  

G. Călinescu participă alături de 
toata suflarea lumii comuniste la 
omagierea personalității lui Stalin, 
trecut la cele veșnice în martie 
1953. „În Cremlinul străjuit de 
turnuri, I.V. Stalin a închis ochii ca 
un om care se odihnește după o 
lungă și măreață trudă. O liniște 
cutremurată de respect și emoție s-a 
întins asupra continentelor, pretu-
tindeni unde sunt popoare încreză-
toare în cauza socialismului și a 
păcii. O figură gigantică a trecut pe 
neașteptate în veșnicie. Stalin însuși 
a fost un astfel de ocean, o forță 
grandioasă, temerară, stăruitoare, 
combativă, mai ales constructivă, 
dar liniștită și zâmbitoare... În I.V. 
Stalin au stat laolaltă toate luminile 
de care au strălucit vreodată câr-
muitorii de popoare. Stalin a condus 
uriașa acțiune de culturalizare a 
maselor muncitoare. S-au înălțat 
monumente de artă și palate care 
depășesc fantezia arhitecților din 
Renaștere. Stalin a murit. Învățătura 
lui trăiește”7.  

 

Liberalizarea culturală cu voie 
de la partid 
 
În decembrie 1955 în condițiile 

unei relative liberalizări a vieții 
culturale (era perioada „dezghe-
țului”) George Călinescu și-a reluat 
activitatea publicistică regulată de 
data aceasta în paginile revistei 
Contemporanul, condusă de mai 
vechiul său prieten și colaborator 
George Ivaşcu. Semnificativ pentru 
climatul epocii este faptul că acesta 
a fost numit la direcția revistei după 
ce fusese recent eliberat din închi-
soare în urma unei amnistii acordate 
deținuților politici. 

Această revenire a lui George 
Călinescu în prim-planul vieții 
culturale făcea parte dintr-un vast 
proces de recuperare a valorilor cul-
turale românești, în cadrul impu-
nerii de către Gheorghe Gheorghiu-
Dej a „căii proprii” spre socialism, 
inspirată din documentul Hrușciov-
Tito din 1955 și expusă pe larg în 
așa-zisa „Declarație de indepen-
dență din aprilie 1964”8.  

Al doilea Congres al Partidului 
Muncitoresc Român din 23 decem-
brie 1955 este reflectat de G. 
Călinescu în paginile cronicii sale 
cu o efervescență de metafore gran-
dioase, menite să inducă cititorului 
o stare de optimism exacerbat față 
de acești noi idoli ai comunismului 
românesc. „Redactorul m-a invitat 
să scriu un articol în cinstea celui de 
al doilea Congres al Partidului 
Muncitoresc Român. Nu un articol, 
ci un imn al muncii vreau să 
compun în cinstea Congresului. Dar 
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cum vrei să-l fac? Aici, la birou, 
între cărți de literatură? Vreau să 
aud sirenele fabricilor, izbirea cio-
canelor, pâlpâirea flăcărilor. Toată 
lumea muncitoare preface mate-
ria”9. Cum acest Congres important 
trebuia popularizat, G. Călinescu 
continuă odele și în revista Viața 
Românească. „Citind Documentele 
din istoria Partidului Comunist 
Român și alte publicații despre 
luptele eroice ale muncitorimii 
române, despre care a fost o vreme 
regretabilă când nu aveam nici o 
cunoștință sau una cu totul vagă și 
falsificată, am avut zguduirea unui 
om... Ca un mic omagiu Congresului 
al II-lea al Partidului Muncitoresc 
Român, am extras pe hârtie strigăte, 
lozinci și icoane care au răsunat și 
s-au desfășurat în imaginația mea, 
după ce am închis cărțile cu care am 
făcut lecția de istoria partidului”10. 

Din păcate „optimismul” afișat 
de Călinescu în cronicile sale din 
Contemporanul, începând din de-
cembrie 1955, au prea puțină legă-
tură cu cruda realitate a acelor ani, 
mai ales după inaugurarea unui nou 
val de represiuni după revoluția din 
Ungaria. Pe lângă entuziasmul, mai 
mult sau mai puțin sincer, afișat față 
de „noile realități” trebuie semna-
lată opacitatea lui G. Călinescu la 
noile curente artistice ale epocii. În 
decembrie 1956, la deschiderea în 
București a unei expoziții 
Constantin Brâncuși, după ce mulți 
ani sculptorul fusese tratat de ofi-
cialii români ca transfug și deca-
dent, George Călinescu scrie în cro-
nica Estetica ambulantă: „Aceste 

monumente pricinuiesc un senti-
ment straniu de dezolare. Nu sunt 
nici măcar arheologice și n-au nici 
un raport cu geografia locului. Par 
aduse din Oceania de undeva unde 
umanitatea lustruiește încă monoli-
turile ce se apropie de figurile 
geometrice. Arcul, masa și bizarele 
scaune sunt opera lui Brâncuși. 
Orice s-ar spune, astfel de producții, 
dacă poartă pecetea talentului, nu 
aparțin totuși artei plastice propriu-
zise. (…) Colosala piatră de moară 
a lui Brâncuși, slujind drept masă, 
apare prin comparație stranie, sălba-
tică”11. 

De același tratament se bucură și 
alți oameni de cultură români din 
exil. În cronica Un aliterat: „Dacă 
Eugen Ionescu minimalizează lite-
ratura parodiind-o printr-un teatru 
de verbigerație pură, E. Cioran face 
același lucru cu metode filozofice. 
(…) Adesea simți că fraza e plină 
de truisme ca un țesut de serozități 
și nu știi unde să înfigi în pielița 
fină seringa, ca s-o decongestionezi 
de banalități”12. 

Izolarea culturală față de 
Occident, cauzată de circumstanțele 
politice ale epocii, l-a determinat pe 
George Călinescu, altădată un adept 
al modernității (vezi Cartea nunții 
de exemplu) să se refugieze într-un 
clasicism îngust ce se confunda 
adesea cu schematismul. Este ade-
vărat că în multe din cronicile sale 
Călinescu oferea un adevărat regal 
de cultură, dar și acesta împletit cu 
poncifele propagandei regimului, în 
timp ce alte articole par scrise de 
corifeii proletcultismului. 
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Iată cum privește George 
Călinescu „victoria socialismului în 
agricultură”: „Ideea că țăranii 
colectivizați au devenit proprietarii 
pământului pe care îl muncesc nu e 
o vorbă goală. Toate foloasele eco-
nomice și toate marile emoții câm-
penești au trecut de la unul la mai 
mulți. Fiecare din ei poate urmări 
linia brazdelor trase de plugul 
mecanic până în depărtări și să 
spună: grâul acesta e al nostru. 
Tânărul și harnicul președinte al 
sfatului popular mi-a arătat un fel de 
grădină persană patrulateră, cu enormi 
trandafiri verzi. (…) Niciodată o 
cultură de verze, căci nu erau alt-
ceva, nu mi s-a părut mai artistică. 
Peisagiștii, noul Millet, noul 
Segantini, vor găsi în câmpul colec-
tivizat subiecte mărețe. Colectiviza-
rea este aici cu totul recentă. Stâr-
nește admirație adaptarea oamenilor 
la noul fel de muncă, ridicarea în 
câteva luni a unor construcții care ar 
face să pălească de uimire un 
moșier de altădată”13. 

Să reamintim că aceste rânduri 
au fost scrise în timpul asaltului 
final asupra țărănimii „necolecti-
vizate”, singura categorie socială ce 
rămăsese neînregimentată în tipa-
rele societății socialiste. 

Dar cel mai deplorabil com-
promis George Călinescu îl face 
atunci când reia teza proletcultistă a 
„luptei de clasă în opera emi-
nesciană”: „Noi extragem din opera 
eminesciană acele rânduri și versuri 
ce par mai violent combatante și 
mai apropiate de concepția noastră 
de viață de azi, fragmente de critică 

deschisă a societății burgheze capi-
taliste și care sunt destul de nume-
roase. Poetul vorbește despre capi-
tal ca uzurpație și despre justiția de 
clasă. Noi care după dărâmarea ca-
piştei spoielii, construim o lume 
dreaptă, unde plăcerile egale sunt 
împărțite și desființând averea nefi-
rească zidim din dărâmături gigan-
ticele construcții ale socialismului, 
găsim în mâhnirile și mustrările 
poetului genial, îndemnul de a 
merge înainte…”14.  

De subliniat faptul că aceste 
rânduri au fost scrise la începutul 
anilor ‘60 atunci când chiar și unii 
dintre proletcultiști începuseră să-și 
nuanțeze atitudinea dogmatică.  

Exemplele ar putea continua dar 
mai importantă ni se pare întrebarea 
dacă nu ar fi fost mai moral ca 
George Călinescu să nu revină în 
publicistică la modul cum a făcut-o. 
Aici se poate face o comparație cu 
Lucian Blaga care, de-a lungul ace-
lor cumpliți ani, a fost „mut ca o 
lebădă”, dar Blaga și Călinescu erau 
temperamente total diferite, primul 
introvertit și necomunicativ, al doi-
lea expansiv cu accente histrionice. 
Ni se va argumenta că oricum 
aceste „cronici ale optimistului” 
sunt o componentă insignifiantă a 
operei călinesciene, totuși ele fac 
parte din ea, ca un simbol al 
compromisului și a cauționării unui 
sistem social-politic opresiv și inu-
man, iar la judecata de apoi a poste-
rității „divinul critic” va trebui a da 
socoteală și pentru ele.  

Deși țara era condusă de un partid 
unic, iar opoziția contra regimului se 
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pedepsea penal cu ani grei de închi-
soare, totuși, în România comunistă 
aveau loc alegeri regulat pentru 
Marea Adunare Națională. Acest 
lucru poate părea un paradox, dar 
procesul electoral era unul privit cu 
multă seriozitate de către autorități, 
iar o prezență la vot de peste 99% 
nu era ceva neobișnuit, astfel în 
1961 s-au prezentat la vot 99,78% 
din alegători, iar candidații 
Frontului Democrației Populare, au 
obținut 99,77% din voturi15. 

Cu ocazia acestui „proces elec-
toral” G. Călinescu face un apel 
către popor să vină la vot, în cronica 
intitulată „Pentru alegerea celor mai 
buni”. Ne putem doar întreba care 
erau opțiunile de vot din care 
cetățenii puteau alege „pe cei mai 
buni”. „Sub vechiul regim eu nu am 
votat niciodată și, nefiind înscris în 
nici un partid, n-am izbutit să-mi 
citesc numele pe listele electorale. 
De altfel, alegerile îmi erau indi-
ferente și nu fiindcă aș fi fost lipsit 
de simț civic, dar fiindcă știam că 
votând pentru unii ori pentru alții, 
nu întăream nici o idee, nu ajutam 
nici o concepție și nu stimulam nici 
o faptă. În acești ani ai înscăunării 
puterii populare mi-a fost dat să văd 
o altă adunare, să admit și să respect 
din ce în ce mai mult concepția so-
cialistă. În Marea Adunarea 
Națională a puterii populare nu se 
critică de ochii lumii partidele, dar 
sunt cântărite cu multă seriozitate 
de către oamenii muncii înșiși iz-
bânzile și rămânerile în urmă. Ve-
chile partide burgheze veneau cu 
propuneri pe care le uitau îndată ce 

căpătau puterea, regimul nostru are 
un plan de construcție a cărui înfăp-
tuire zi de zi e luată în dezbatere de 
constructorii înșiși”16.  

Ultimii ani ai vieții lui George 
Călinescu au însemnat o tragică 
pendulare între satisfacția spirituală 
de a-și vedea integral recunoscut 
rolul de prim-rang în cultura româ-
nească și suferințele produse de lenta 
decădere fizică cauzată de boală. 

În iunie 1959 a fost sărbătorit cu 
ocazia împlinirii a 60 de ani de către 
Academie şi Uniunea Scriitorilor. La 
celebrarea sa au participat: Mihai 
Ralea, Tudor Arghezi, Alexandru 
Rosetti, Tudor Vianu, Al. Graur, Al. 
Philippide și alții. În Contemporanul 
din 19 iunie, pagina a treia a fost 
dedicată integral personalității și 
operei călinesciene17. 

La 7 martie 1960 Ministerul 
Învățământului a hotărât numirea 
lui George Călinescu ca „profesor 
onorific” la catedra de istorie a lite-
raturii române, unde, se specifica în 
adresă, urma să țină „cursuri facul-
tative de specialitate, în limita unui 
număr de ore stabilit de conducerea 
facultății”. Era o palidă reparație a 
nedreptății comise în 1949 și un 
simbol al prudentei liberalizări din 
epocă.  

În peisajul universitar încă îm-
pânzit de mulți reprezentanți ai dog-
matismului realist-socialist prezența 
lui G. Călinescu a fost copleșitoare, 
venind dintr-o altă dimensiune cul-
turală. Amfiteatrul „Odobescu” unde 
conferenția criticul era arhiplin, 
mulți studenți fugind de la alte 
cursuri și participând chiar și la 
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lecțiile ce precedau prelegerea lui 
Călinescu pentru a-și asigura din 
vreme un loc. Erau ocupate tot 
spațiul din jurul catedrei, intervalul 
dintre bănci, culoarele de-a lungul 
pereților laterali. Rumoarea mulți-
mii anunța sosirea profesorului. Un 
culoar îngust se deschidea prin mul-
țime, și George Călinescu intra în 
sală: „de la prag până la catedră 
rostea o frază care electriza audi-
toriul”. Cei aflați în imediata apro-
piere a vorbitorului „simțeau o atât 
de mare înflăcărare, încât se între-
bau dacă trăiesc sau visează și abia 
își reprimau impulsul să întindă o 
mână spre șuvițele de păr răsculate, 
spre fruntea lui”18. 

După hiatusul cultural provocat 
de „obsedantul deceniu” prezența 
lui George Călinescu la catedră 
simboliza reînnodarea legăturilor 
noii generații cu valorile perene ale 
culturii românești. Ca și activitatea 
la Institutul de istorie literară și 
folclor, prea scurta prezență a lui G. 
Călinescu în amfiteatrele Universității 
din București a însemnat o operă de 
apostolat, de formare a tinerilor stu-
denți în spiritul adevăratei culturi. 
Din păcate reintegrarea oficială și 
deplină în mediul universitar are loc 
prea târziu, la 24 decembrie 1964, 
când deja G. Călinescu era grav 
bolnav. 

Tot în acești ani de luptă cu 
boala nemiloasă, criticul are satis-
facția de a-și vedea în mod constant 
editate și reeditate operele. În 1961 
apare Enigma Otiliei în ediție defi-
nitivă, iar în anul următor monogra-
fia Gr. M. Alexandrescu. În 1963 

ies de sub tipar volumul de versuri 
Lauda lucrurilor și a doua ediție a 
romanului Scrinul negru, iar în 
1964 sunt reeditate Viața lui Mihai 
Eminescu și Bietul Ioanide. O si-
tuație specială a avut-o Istoria 
literaturii române… care a fost re-
editată abia în 1982, datorită planu-
rilor unor rivali ai lui G. Călinescu 
din cadrul Academiei Române ce 
doreau editarea unui Tratat despre 
istoria literaturii române ce ar fi 
concurat cu opera criticului19. La 20 
august 1964 George Călinescu primea 
Premiul de Stat ca o recunoaștere 
generală a activității sale. 

 
„Cazul Titu Maiorescu” și 
trecerea de la proletcultism la 
național-comunism 
 
În procesul de „recuperare și re-

valorificare critică” a moștenirii 
culturale, proces început în ultimii 
ani ai deceniului șase „cazul Titu 
Maiorescu” a fost simptomatic 
pentru prudența cu care s-a acționat 
pentru reintegrarea valorilor cultu-
rale românești în circuitul public, 
precum și opoziția pe care a întâm-
pinat-o acest proces din partea unor 
reprezentanți ai realismului so-
cialist, incapabili să realizeze că 
perioada lor de glorie se sfârșise în 
cultura românească. 

 Pentru dogmaticii marxiști Titu 
Maiorescu reprezenta o chintesență 
a nocivității „culturii burgheze”. 
Orice încercare de a aduce în discu-
ție o opinie vag diferită de prolet-
cultismul oficial era aspru denunțată 
de „dulăii de pază ai literelor”. 
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Atacul contra lui Maiorescu a înce-
put calculat încă din 1947, când Ion 
Vitner scria despre acesta și alte 
personalități ale culturii române 
următoarele: „Ei nu au făcut numai 
critică literară, ci au căutat să facă, 
prin critica literară, o adevărată 
politică a culturii. Și au făcut în 
sensul cel mai reacționar al cuvân-
tului. Ei au predicat împăciuirea între 
clase…pentru a acoperi vuietul luptei 
de clasă, pentru a narcotiza conștiința 
maselor, pentru a abate masele de la 
aspirațiile lor legitime”20. 

În 1955 apare un articol ce dorea 
să proclame despărțirea culturii 
României populare de opera maio-
resciană, intitulat „Adio, domnule 
Maiorescu!”, scris de Georgeta 
Horodincă, în care autoarea își ima-
ginează un dialog cu Titu Maiorescu 
și este „surprinsă” de faptul că 
acesta nu apreciază versurile prolet-
cultistului Mihai Beniuc și în final 
dă sentința „Degeaba, am izbucnit 
eu, nu sunteți recuperabil! Eram din 
nou enervată. Mi-am luat cartea sub 
braț și am dat să ies. În prag m-am 
oprit ca să-i spun numai atât: Adio, 
domnule Maiorescu! Dar el dispă-
ruse”21.   

Pe lângă activitatea politică în 
rândurile Partidului Conservator, lui 
Maiorescu i se imputau vehement 
concepțiile literare și filozofice și în 
mod special teoria „autonomiei 
esteticului”, total opusă dogmei 
marxist-leniniste după care arta și 
implicit cultura sunt niște „supra-
structuri” generate și condiționate 
de coordonatele social-economice 
ale fiecărei epoci22. 

Tot în 1955 atacul este continuat 
de academicianul C.I. Giulian, într-
un articol de un proletcultism fana-
tic. „Regimul burghezo-moșieresc a 
conferit figurii lui Maiorescu pro-
porții legendare, fiindcă în poziția 
lui ideologică s-a cristalizat cel mai 
limpede poziția reacționară a cla-
selor exploatatoare în această epocă”. 
Maiorescu este gratulat apoi cu 
epitete de tipul „a fost un lacheu al 
Curții”, „agentul capitalismului pru-
sac”, „agentul militarismului și al 
obscurantismului”, „un vrednic pre-
cursor al fascismului”. Maiorescu 
lupta „împotriva răspândirii culturii 
în mase, s-a opus răspândirii științei 
în popor, a atacat literatura cu con-
ținut politic și patriotic, a încurajat 
și a practicat cosmopolitismul, a 
atacat și depreciat critica literară 
aflată sub influența democraților 
ruși. Maiorescu a fost unul dintre 
acei tipici ideologi reacționari pă-
trunși de ură față de popor, care a 
vrut să reducă cultura la un apanaj 
aristocratic, să împiedice ca liber-
tatea și lumina să pătrundă în 
popor”23. 

Pentru a înțelege și mai bine 
atmosfera irespirabilă a acelor ani 
reproducem mai jos un fragment 
din seria de articole intitulate 
Fantoma lui Maiorescu apărute în 
numerele din iunie și iulie 1958 ale 
revistei Gazeta literară sub sem-
nătura lui Savin Bratu: „Nu numai 
arta pentru artă cu jocul ei fals ci și 
naționalismul veninos și deloc senin, 
ba chiar și modernismul pe care 
magistrul de altădată îl repudiase 
pur și simplu. Nenorocită, pro-
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testând grandilocvent, cu gesturi 
studiate, fantoma lui Maiorescu mai 
însoțește din când în când pe unii 
din cei care în înaltele instituții de 
învățământ și în academii, acostân-
du-i și pe unii studenți ingenui și 
vanitoși, slab pregătiți cultural și 
ideologic. […] Astăzi când, în 
perspectiva istorică, direcția maio-
resciană pare definitiv învinsă, în 
fața aceleia a ideologiei revolu-
ționare, biruitoare a marxism-leni-
nismului, fantoma lui Maiorescu se 
zbuciumă inutil, gata să renunțe la 
seninătatea aparentă. Sub pulpana ei 
zdrențuită, neputincioasă să mai 
apară în togă, se adăpostesc tendin-
țele biruite din literatură și artă. (…) 
Toate confuziile, răspândite cu voie 
sau fără voie, toate șovăielile ideo-
logice în problemele esteticii, toate 
urile împotriva artei realist-so-
cialiste își caută patron spiritual și 
fantoma lui Maiorescu, zgribulită și 
fără glas, se pomenește din când în 
când umflată și reacordată”24. Să 
remarcăm faptul că un astfel de 
pamflet apărea într-o gazetă ce se 
voia literară.  

G. Călinescu se implică în 
această „dezbatere” reproșându-i 
post-mortem lui Titu Maiorescu 
faptul că nu s-ar fi îngrijit de poetul 
Mihai Eminescu: „În anul morții lui 
Eminescu, el se plimba de Crăciun 
pe ruta Pesta, Udine, Veneția, de 
Paști pe linia Peste-Bologna, Arezzo, 
Roma, Viena, Pesta, iar vara pe 
traiectul Pesta, Viena, Nürnberg, 
Bayreuth, Kissingen”25. 

Anul următor, G. Călinescu de-
dică un întreg articol „criticii 

realiste” a vieții și operei lui Titu 
Maiorescu, făcându-și în același 
timp o „mea culpa” pentru propriile 
sale păreri din 1939: „În fond, cum 
am spus și altădată, schopenha-
uerismul predomină, și aceasta e 
latura prin care Titu Maiorescu nu 
poate fi pus pe linia esteticii și 
criticii cât de cât științifice și 
progresiste. Pentru noi o asemenea 
estetică este fundamental greșită, 
pentru că noi, considerând lupta 
drept inimă a literaturii, socotim 
lipsită de viață o operă care nu iese 
dintr-o atitudine preocupată de 
destinul omului liber și muncitor și 
care la rândui nu îndeamnă pe 
cititori să îmbrățișeze cauza progre-
sului către acest ideal. Chiar din 
1939 bănuiam eroarea impasibilă a 
lui Maiorescu, atunci când scriam: 
Oamenii adevărați nu sunt obiectivi 
și prin urmare nu trebuie să cădem 
la absurditatea de a cere autorului să 
ne înfățișeze oameni sterilizați. 
Condiția este ca viața să se subor-
doneze creațiunii. Poziția mea de 
atunci era foarte confuză și astăzi 
nu o mai îmbrățișez și n-o mai 
recomand. […] este hotărât că nu 
viața trebuie să se subordoneze 
creațiunii, ci creațiunea trebuie să se 
subordoneze vieții, adică să fie o 
expresie a ei. Abstrăgând de la e-
roarea capitală ce stă la baza este-
ticii lui Titu Maiorescu neted anti-
progresistă, este evident că putem 
să-i recunoaștem meritele de ordin 
secundar”26.  

Paradoxal, în 1948, G. Călinescu 
fusese el însuși învinuit de „maio-
rescianism” de N. Moraru, unul din 
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corifeii proletcultismului. „Linia T. 
Maiorescu, a lui Lovinescu apoi, 
este azi continuată (în esență) de d-
nii G. Călinescu și Perpessicius. 
Evident nu este o problemă de 
persoane ci de sistem, de viziune. 
Nouă ne este clar că criticul trebuie 
să fie în primul rând filozof, să aibă 
o precisă concepție asupra lumii, să-și 
întemeieze deci lucrările pe această 
concepție. Altfel vom pluti în ace-
eași amalgamare de idei confuze, de 
principii. Problema criticii literare 
îndeosebi, a criticii în general, ră-
mâne o sarcină acută pentru anul 
care vine. Apare însă tot mai lim-
pede că fără însușirea învățăturii 
marxist-leniniste, nici scriitorii, dar 
mai cu seamă criticii, nu vor putea 
ține pasul cu vremea”27. 

În primăvara lui 1963 debutează 
în presa culturală o nouă dezbatere 
asupra rolului lui Titu Maiorescu în 
cultura română în cadrul mai larg al 
„preluării critice a moștenirii cultu-
rale”. Dezbaterea este declanșată de 
articolul Însemnări despre Titu 
Maiorescu, apărut în mai 1963 în 
Viața Românească. În acest articol 
profesorul clujean Liviu Rusu de-
montează, folosindu-se de largi 
citate din opera maioresciană, acu-
zațiile de cosmopolitism, de dispreț 
față de popor și puterea lui de 
creație de îndemn la imitație și 
plagiat etc., acuzații ce i se adu-
seseră timp de aproape două de-
cenii28. Pentru prima dată de la 
începerea procesului de demolare a 
culturii române cineva are curajul 
să-l apere în mod public pe Titu 
Maiorescu de stigmatizarea prolet-

cultistă, într-un limbaj ferm, 
deschis, cu numirea principalilor 
detractori, fapt ce-i face autorului o 
deosebită onoare29.  

Trebuie amintit faptul că acest 
articol a apărut în urma unui me-
moriu de 75 de pagini adresat de 
Liviu Rusu Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, în 
care se arăta lipsa de temei a cam-
paniei de incriminări dusă împotriva 
lui Titu Maiorescu și cerea o discu-
ție liberă în presa literară asupra 
acestei probleme. Controlul structu-
rilor politice asupra vieții culturale 
era încă foarte puternic și orice 
acțiune de reabilitare a unor perso-
nalități trecute la index în perioada 
stalinistă trebuia aprobată de facto-
rul politic. Liberalizarea culturală 
din anii 1960 era strict suprave-
gheată de sus, nefiind decât o mane-
vră politică inspirată, care atunci 
când și-a atins scopul, anume, cap-
tarea adeziunii națiunii la politica 
partidului comunist, să fie brutal 
abandonată, nu fără concursul mai 
mult sau mai puțin benevol al unor 
oameni de cultură.  

 Chiar și cu aprobarea forurilor 
politice superioare, reabilitarea lui 
Titu Maiorescu nu a fost scutită de 
atacurile din partea dogmaticilor ce 
își vedeau subminate pozițiile. Pe 
lângă Savin Bratu care scria tot în 
spiritul articolului citat mai sus, 
într-o primă fază a polemicii mai 
participă pe baricadele dogma-
tismului Paul Cornea și academi-
cianul C.I. Gulian, iar de cealaltă 
parte Tudor Vianu și Paul 
Georgescu. 
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George Călinescu se implică în 
dispută încă din primele momente o 
dată cu apariția articolului 
Eminescu și contemporanii săi în 
Contemporanul din 21 iunie 1963: 
„O eroare mi se pare aceea de a 
desprinde istoricește pe Eminescu 
de cercul Convorbirilor literare și 
de Titu Maiorescu. Acest cerc nu 
este identic cu Junimea, deși juni-
miștii precumpănesc. Orice adevă-
rat istoric literar când pomenește de 
Eminescu îl pune alături de I. 
Creangă, I.L. Caragiale, Titu 
Maiorescu, și pare absurd a-i opune 
pe cei dintâi celui din urmă consi-
derat ca inamic și neînțelegător al 
lor, pentru că Eminescu, Creangă, 
Caragiale (în ciuda unor maliții sau 
supărări trecătoare) admiră pe Titu 
Maiorescu iar cel dintâi îl apără 
public în două rânduri. Fapt este că 
mulți, chiar și înainte, s-au situat 
dintr-un punct de vedere greșit, 
considerând pe Titu Maiorescu un 
simplu cultural sau un „critic” ca 
atare un intelectual și un profesor. 
Însă ceea ce încântă pe cititorii cu 
sentimentul frumosului este tocmai 
latura artistică. Criticului i s-au adus 
și înainte și-i aducem și azi grave 
reproșuri, deși nu-l putem dezbrăca 
de orice merit…Dacă cineva (…) ar 
încerca să tragă o concluzie în sen-
sul că, după ce am negat valoarea 
lui Titu Maiorescu, îl reabilităm, am 
răspunde că nu i-am tăgăduit-o 
niciodată acolo unde este, dar că, 
având în vedere acel aspect idealist 
pe care nu-l poate prelua realismul 
nostru, filozofia sa schopenha-
uerian-evazionistă (…), o analiză 

justă a poziției sale cerea un timp 
mai lung, spre a evita eroarea sări-
tului peste cal, care face din Titu 
Maiorescu – exponentul ideilor par-
tidului conservator – un pionier al 
socialismului, lăcrimând de viața de 
sudori a proletariatului (vezi arti-
colul prof. Liviu Rusu din Viața 
Românească, 5/1963), cât și stân-
gismul care l-ar reduce la neant. 
Analiză pe care ne propunem s-o 
facem cu alt prilej”30. 

Poziția lui George Călinescu 
este vădit duplicitară, recunoscând 
pe de o parte meritele lui Maiorescu 
și importanța lui în cultura română, 
iar pe de altă parte opinând că nu 
trebuie „sărit peste cal” în reabi-
litarea acestuia, deși la data scrierii 
articolului, Liviu Rusu fusese deja 
atacat violent în presă de C.I. 
Gulian și o cât de mică susținere din 
partea lui Călinescu ar fi fost salu-
tară. 

Peste o săptămână, în următorul 
număr al Contemporanului, G. 
Călinescu revine în aceeași ma-
nieră: „Fiindcă a venit vorba de Titu 
Maiorescu, asupra căruia toți admit 
azi, în măsuri felurite, că nu poate fi 
înlăturat fără pagubă pentru noi din 
patrimoniul artistic, e cazul de a se 
declara fără ezitare: Titu Maiorescu 
n-a fost socialist, nici pe departe, n-
a admis lupta de clasă și a fost fără 
schimbare conservator în înțelesul 
parlamentarismului englez. Ca să 
admiți acest lucru nu e nevoie să fi 
socialist. […] un transfug anonim 
trage concluzia că Maiorescu a 
folosit anticipat chiar jargonul co-
muniștilor și că n-a fost reacționar. 
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E clar ce susține Titu Maiorescu: 
unde începe lupta de clasă, dispare 
cultura. Evident, Maiorescu nu pre-
merge oricât de șovăitor socialismu-
lui și nu e un progresist. Și ce-i cu 
asta? – răspund unui glas care a 
jubilat la Europa Liberă. Pentru ce 
falsificăm adevărul? E drept la un 
poet ca Eminescu aceleași idei su-
gerează contradicțiile, în timp ce 
sentimentul denunță amarnic relele 
societății burghezo-moşiereşti. Titu 
Maiorescu oglindește rece și adesea 
elegant timpul său și cuvântarea din 
care am citat este discutabilă, în 
dezacord flagrant într-o porțiune cu 
concepția noastră. În problemele de 
limbă, folclor, estetică Titu 
Maiorescu a adus, cu confuzii ce 
urmează a fi semnalate și reprobate, 
contribuții strălucite, care au contri-
buit la progresul culturii române. Cu 
metodă și respect al adevărului putem 
separa binele de rău”31. 

Aparent, atitudinea lui Călinescu 
pare echilibrată, deși „socialismul” 
lui Maiorescu este o falsă problemă 
menită să abată atenția de la 
adevărata miză a polemicii: atacarea 
dogmatismului din cultura română, 
iar Călinescu se folosește de ea 
pentru a evita o angajare prea evi-
dentă.  

 
Concluzii 
 
Publicistica călinesciană din ulti-

mele decenii de viață rămâne mar-
cată de articolele scrise cu ocazia 
diverselor aniversări de stat și de 
partid ce conțin un patos și o exa-
cerbare demne de o cauză mai bună. 

Ultimul articol de acest gen este 
scris cu ocazia aniversării a 20 de 
ani de la lovitura de stat de la 23 
august 1944.  

Călinescu simțise noua direcție 
ideologică „naționalistă” și „uită” să 
menționeze rolul „Armatei Sovietice 
eliberatoare” în eveniment cum se 
scria până atunci, insistând numai 
pe „meritele” comuniștilor autoh-
toni. „Numai un orb la suflet n-ar 
putea să vadă, căci orbul obișnuit 
simte cu palmele marmora care a 
înlocuit lutul bordeielor și aude 
pretutindeni ecourile flăcărilor din 
cuptoare... Fericit acela care se 
naște în acest an. Căci el va vedea, 
pregătită de oamenii muncii de azi, 
o Românie frumoasă ca Partheonul, 
grandioasă ca piramidele Egiptului, 
bogată în miere și lapte ca stră-
vechiul Canaan, o Românie so-
cialistă care a topit spada și a frânt 
arcul... Și vor saluta Partidul 
Muncitoresc Român și pe condu-
cătorii lui de azi care din lanțul 
suferințelor lor au turnat pluguri și 
au apăsat cu dârzenie suveranitatea 
patriei, în frunte cu acela (Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nota-n.n.) care 
merită bronzuri de Donatello sau 
Michelangelo”32.  

Se poate presupune că G. 
Călinescu a socotit mai nimerită o 
atitudine prudentă, moderată după 
ce în ultimele decenii asistase la 
multe răsturnări de situații, când 
ceea ce era aplaudat azi era blamat 
mâine. Din nefericire criticul nu s-a 
situat acolo unde îi era locul adică 
în fruntea celor ce luptau, nu atât 
pentru reabilitarea unei personalități 
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sau a alteia ci pentru scoaterea 
culturii române de sub călcâiul de 
fier al dogmatismului proletcultist. 
Poate a fost ultima șansă pentru 

George Călinescu de a se putea 
prezenta în fața posterității nu 
numai ca un mare critic și istoric 
literar ci și ca un mare caracter.
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Fuga din România anilor ’70 -’80. Fenomenul plecărilor 
ilegale din R.S. România surprins  

în articolele periodicului „Securitatea” 
 

[Fleeing Communist Romania. The phenomenon of illegal 
crossing border during the dictatorship of Nicolae Ceauşescu  

as it was seen by the Securitate] 
 

Lucica Nicoleta PĂCURAR 
 
 

Abstract: This article aims to analyze a social phenomenon that took place 
during the entire communist period, but which increased in intensity in the 1980s 
and affected the whole society: the illegal emigration in it’s most dangerous 
form - fraudulent border crossing. Although freedom of movement was 
constitutionally established by the communist regime and was assumed 
internationally, by signing the Final Act of the Helsinki Conference, the 
dictatorship of Nicolae Ceauşescu dramatically restricted this fundamental 
human right. The complete isolation of romanians from the West was a major 
goal for the regime in it’s final stage. The method of crossing illegally the border 
was the most dangerous form of escape, the fugitives often risked their lives. This 
method was used by ordinary people, without privileges, who did not have the 
opportunity to obtain a passport. Thousands of Romanian citizens tried to flee to 
escape the harsh living conditions or the oppression of the political police but 
most of them were caught and convicted and some of them were even killed. In 
order to eradicate the phenomenon, a repressive mechanism was conceived and 
implemented by the force structures of the communist state, led by the Securitate. 
The methods used by the Nicolae Ceauşescu’s political police to stop the 
fugitives are revealed in the Securitate’s quarterly magazine.   
 
Keywords: communism, Ceauşescu’s dictatorship, political police, human 
rights, emigration, illegal crossing border. 

 
Introducere 
 
Libera circulație reprezintă azi un 

drept fundamental al cetățenilor ro-
mâni, respectat la nivel statal şi chiar 
suprastatal, în virtutea apartenenței la 

Uniunea Europeană. Deși, în peri-
oada „democrației populare”, liber-
tatea de a circula în exteriorul țării 
era asumată în plan internațional, prin 
semnarea de către R.P. România a 
Cartei Drepturilor Omului1 şi reasu-
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mată prin semnarea de către RS 
România a Actului Final al 
Conferinţei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (Helsinki, 1 
august 1975)2, regimul comunist a 
restricționat drastic acest drept, iar în 
anii de final ai dictaturii izolarea 
totală a românilor față de exterior a 
devenit un obiectiv major al auto-
rităților. În acest context, s-a dez-
voltat un fenomen social care a 
marcat întreaga perioadă comunistă, 
dar care a cunoscut apogeul în ulti-
mul deceniu al dictaturii, manifes-
tarea sa ascendentă fiind direct pro-
porțională cu accentuarea penuriei 
generalizate – emigrarea ilegală în 
Occident. Modalitatea cea mai peri-
culoasă de emigrare era trecerea 
frauduloasă a frontierei de vest a R.S. 
România, majoritatea trecerilor înre-
gistrându-se pe sectorul de graniţă 
româno-iugoslav, însă din 1988, după 
schimbările politice din Ungaria3, a 
început să fie preferată graniţa 
româno-ungară.   

Istoricul Lucian Boia apreciază că 
„emigrația a constituit vreme de de-
cenii visul unei mari părți a popu-
lației” din ţările socialiste. Acest 
drept a fost refuzat de liderii „demo-
craţiilor populare” deoarece respec-
tarea sa ar fi condus la o depopulare 
masivă a spaţiilor guvernate de 
comunism. „Cu frontierele deschise, 
comunismul nu ar fi avut nicio șansă 
să supraviețuiască, ar fi rămas fără 
oameni”4. Exemplul edificator este 
cel al RD Germania unde pentru sto-
parea exodului s-a construit Zidul 
Berlinului care a concretizat la nivel 
simbolic demarcaţia dintre două 

sisteme de guvernare antagonice: 
totalitarismul vs. democraţia.  

Analizând tipologia motivațiilor, a 
apartenenței subiecților la diferite 
categorii sociale și modalitățile de 
realizare a demersurilor migra-
ționiste, putem identifica mai multe 
etape ale fenomenului: 

1. Prima etapă coincide cu anii 
premergători instaurării definitive a 
comunismului (1945-1948) și cu pe-
rioada terorii dejiste (1948-1964). 
Cei care au intuit ireversibilitatea 
schimbărilor politice de după 1945, 
au rămas ilegal în Occident sau au 
trecut fraudulos frontiera pe ultima 
sută de metri. În etapa pre comunistă 
(Guvernarea Groza), în care institu-
ţiile de control şi represiune se aflau 
în faza de formare sub atenta coordo-
nare a Moscovei, fuga încă mai era 
posibilă şi a reprezentat salvarea de la 
moarte sau de la ani grei de temniţă 
pentru membrii categoriilor sociale 
considerate „exploatatoare”. Schisma 
titoistă din 1948 și ostilizarea rapor-
turilor româno-iugoslave s-a concre-
tizat și prin întărirea controlului la 
frontiera comună de către ambele 
părți, măsurile represive ordonate de 
Gh. Gheorghiu Dej fiind dramatice 
pentru populația din zona de fron-
tieră, dizlocată forțat în pustietatea 
Bărăganului. În condițiile respective 
orice tentativă de fugă era o formă de 
curaj extrem, un demers mai degrabă 
sortit eșecului şi totuşi au existat 
încercări. În această perioadă, infrac-
ţiunea de trecere frauduloasă a fron-
tierei era asimilată infracţiunilor de 
natură politică, fugarii fiind consi-
deraţi trădători5. Acum apare şi ter-
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menul de „frontierist” în sistemul 
penitenciar, unde cei condamnaţi 
pentru tentativa de fugă din ţară 
aveau un regim „preferenţial”. Con-
diţiile inumane de detenţie din 
penitenciarul de la Gherla, unde peste 
100 de condamnaţi pentru încercarea 
de trecere frauduloasă a frontierei au 
fost înghesuiţi într-un spaţiu mult 
prea mic, au generat o revoltă a 
„frontieriştilor” în august 19586.   

2. A doua parte a anilor ’60 
(prima etapă a regimului ceauşist) 
sunt caracterizați prin „dezgheţ ideo-
logic” şi o relativă liberalizare, ur-
mare a consolidării regimului (ulte-
rior anihilării oricăror forțe opozante) 
și acceptării sale la nivel de mase. În 
1968 a fost adoptat un nou Cod Penal 
potrivit căruia infracţiunea de trecere 
frauduloasă a frontierei a trecut în 
rândul infracţiunilor de drept comun, 
limitele de pedeapsă reducându-se 
considerabil de la maxim 10 ani la 
maxim 3 ani de înschisoare7. În plan 
extern, procesul de desovietizare a 
însemnat şi iniţierea de raporturi 
economice şi diplomatice cu statele 
vestice. În acest context au fost sim-
plificate procedurile privind călăto-
riile în străinătate şi emigrare. În 
1965 aproape 5000 de cetăţeni 
români au călătorit cu vize turistice în 
ţările occidentale, însă deschiderea 
semnificativă s-a produs în 1967 
când au călătorit în Vest aproximativ 
44.000 persoane iar în 1968 s-au 
înregistrat peste 65.000 de călătorii8. 
Aşadar, este explicabil de ce în 
această perioadă emigrarea ilegală a 
românilor s-a produs sub o altă 
formă, mai puţin periculoasă, aceea a 

rămânerii ilegale în Occident şi a 
solicitării ulterioare a azilului politic.  

Tot în această perioadă, recu-
noaşterea în 1967 a statului vest-
german de către regimul de la 
Bucureşti (R.S. România fiind 
singura ţară din Blocul Socialist care 
a procedat astfel)9 şi încheierea de 
acorduri bilaterale cu acest stat, care 
au presupus avantaje economice  
pentru partea română (credite în re-
gim preferenţial şi import de tehno-
logie), au condus la o relaxare a 
politicii în domeniul emigraţiei faţă 
de etnicii germani din ţara noastră. 
Acest fapt a dat naştere unei psihoze 
migraţioniste în rândul acestei mino-
rităţi care va influenţa fenomenul ple-
cărilor ilegale. În contextul creşterii 
pronunţate a interesului pentru emi-
grare spre finalul anilor ’70 şi în anii 
’80, cererile pentru plecarea defini-
tivă în R.F. Germania înregistrau 
timpi de aşteptare de câţiva ani, 
aprobarea fiind condiţionată de multe 
ori de mituirea funcţionarilor din 
Ministerul de Interne. Cei care nu 
reuşeau să obţină aprobarea pentru 
plecarea definitivă încercau varianta 
trecerii ilegale a frontierei, pentru ca 
ulterior stabilirii în R.F. Germania să 
ceară aprobarea plecării legale a 
rudelor apropiate în scopul legitim al 
reîntregirii familiei.   

În anii ’70, când regimul intră 
într-o nouă paradigmă socio-politică 
– etapa naţional-socialismului – înce-
pe să se manifeste preocuparea lui 
Nicolae Ceauşescu pentru călătoriile 
românilor în statele capitaliste. Creș-
terea intensității fenomenului defec-
tărilor10 și al rămânerilor ilegale în 
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Occident va genera o reacție cate-
gorică din partea liderului comunist 
român care va impune Ministerului 
de Interne, în speţă Direcţiei paşa-
poarte, evidenţa străinilor şi controlul 
trecerii frontierei, să asigure un con-
trol strict al deplasărilor în străinătate 
ale cetățenilor români şi să limiteze 
acordarea paşapoartelor turistice, 
chiar şi pentru membrii de partid11.  

3. Anii ’80, perioada neo-sta-
linistă, caracterizată prin recluziune, 
îngheţ ideologic şi izolare externă, în 
contextul deschiderii restului siste-
mului socialist în spiritul programului 
reformator inițiat de Gorbaciov, a 
fost perioada de apogeu a fenome-
nului migraționist care a reluat forma 
din anii ’40-’50, aceea a trecerii frau-
duloase a frontierei. Însă, în această 
etapă  motivaţia a fost predominant 
economică, ca urmare a deteriorării 
accentuate a nivelului de trai şi a 
necesităţii construirii de către fiecare 
individ a unui sistem de relaţii în 
scopul aprovizionării cu bunurile 
necesare traiului zilnic. Accentuarea 
supravegherii populaţiei de către 
structurile poliţiei politice, cu scopul 
de a preveni orice formă de revoltă 
care ar fi putut fi determinată de 
restricţiile impuse, dublată de un 
control politico-ideologic asigurat de 
organele de partid, au amplificat 
nevoia de libertate, mai ales în rândul 
tinerilor, mult mai dispuşi în a-şi 
asuma riscul evadării.  

Tema plecărilor ilegale din 
România comunistă nu a fost tratată 
până în prezent de istoriografia româ-
nească. Subiectul a suscitat interesul 
jurnalismului de investigaţie12 ar la 
nivel instituţional, sub egida 

Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului din România au fost 
publicate două volume, cu titlul 
„Mormintele tac. Relatări de la cea 
mai sângeroasă graniţă a Europei”, în 
care Johann Steiner şi Doina Magheţi 
au consemnat o serie de cazuri ale 
unor persoane care au trecut prin 
experienţa traumatizantă a fugii peste 
graniţă, majoritatea relatărilor prov-
enind de la etnici germani13. Te-
matica emigraţiei din RS România în 
perioada ceauşistă a fost abordată 
doar cu referire la plecările în masă 
ale etnicilor germani14 şi ale evr-
eilor15, ca urmare a înţelegerilor 
pecuniare încheiate de statul român 
cu R.F. Germania, respectiv Israel.  

 
Imaginea frontieriştilor în 
periodicul „Securitatea” 
 
Prin abordarea temei din per-

spectiva demersurilor derulate de 
Securitate pentru eradicarea sau 
măcar limitarea fenomenului, ne pro-
punem să arătăm pericolul pe care l-a 
reprezentat pentru sistem această 
formă tacită de respingere a totali-
tarismului ceaușist. Pericolul rezida 
nu numai din refuzul curajos al „înre-
gimentării” în sistem al persoanelor 
care aspirau la libertate, cât mai ales 
din posibilitatea pe care acestea o 
aveau, în caz de reușită, de a semnala 
societăţii civile occidentale realitățile 
dure ale „epocii de aur”. În etapa 
finală a dictaturii ceauşiste, „eva-
zioniștii” – în terminologia Securității 
– sau „frontieriștii” – în terminologia 
populară – reprezentau una din cate-
goriile de top ale cetăţenilor moni-
torizaţi de poliţia politică. Activitatea 
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acesteia a fost reglementată prin 
Ordinul Ministrului de Interne nr. 
00129/1980 privind activitatea de 
prevenire, descoperire și neutralizare 
a acțiunilor de trecere frauduloasă a 
frontierei de stat a Republicii 
Socialiste România sau de rămânere 
ilegală în străinătate16. Prin această 
reglementare coordonarea activității 
în problema „Persoane cu intenții de 
trecere frauduloasă a frontierei de 
stat”17 revenea Direcției I – Securitate 
Internă, considerată a fi principala 
structură a Securității care a desfă-
șurat activitate de poliție politică. Pe 
de altă parte, deși a fost nominalizată 
o structură care conducea ostilitățile, 
toate componentele operative ale 
Securității aveau obligația să iden-
tifice în mediile pe care le moni-
torizau persoane cu intenții de 
evaziune și să adopte măsuri pentru a 
le opri. În fapt, această activitate 
devine o responsabilitate a întregului 
aparat al Securității.   

 În viziunea ofițerilor de 
Securitate, persoanele care doreau să 
„dezerteze” din propria țară erau 
„elemente declasate”, „descompuse 
moral”, lipsite de patriotism, „indi-
vizi cu concepții etice și politice 
incompatibile cu sistemul socialist”, 
în ultimă înstanță – „trădători de 
neam și țară”18. 

Tematica trecerilor ilegale, fiind 
una din problematicile de bază ale 
activității Securități în anii ’80, se re-
găsește constant în articolele Revistei 
„Securitatea”, publicație cu circuit 
închis, cu nivel de clasificare „strict 
secret”, dedicată exclusiv cadrelor 

operative. Editarea sa a început în 
1968, perioada reorganizării insti-
tuției în paradigma desovietizării, 
însă a fost inspirată de modelul 
sovietic19. KGB-ul a dispus începând 
cu 1959 de o revistă bilunară internă, 
cu regim clasificat, numită Magazin 
KGB (Sbornik KGB). În primii 2 ani 
au apărut doar 3 numere pe an, sub 
titulatura „Buletin Intern”, iar din 
1970 a fost publicată trimestrial, sub 
titlul „Securitatea”, ultima apariție 
fiind înregistrată în trimestrul III 
1989. Alături de articolele omagiale 
dedicate lui Nicolae Ceauşescu, în 
calitate de „mare strateg” şi „coman-
dant suprem al armatei”, și de cele 
menite să ridice nivelul de pregătire 
politico-ideologică a cadrelor, o bună 
parte a rubricilor aveau un scop 
practic, își propuneau să dezvolte ni-
velul profesional al cadrelor 
Securității, aceste rubrici constând în 
prezentarea unor studii de caz con-
siderate mai deosebite, a unor suc-
cese operaționale menite să-i inspire 
pe lucrătorii Securității. De altfel 
titlurile lor sunt sugestive în acest 
sens: „Cadran profesional” sau 
„Punct ochit, punct lovit”. Totodată 
prezentarea cazuisticii de succes 
reprezenta o formă de valorizare a 
lucrătorilor Securității pentru merite 
deosebite. Tot în zona practică se 
regăseau și interviurile luate, în gene-
ral, cadrelor de comandă, prin care se 
dădeau indicații asupra modalităților 
de abordare a situației operative dar 
se realiza și o critică sau autocritică 
a activității. 

dare a situației operative dar se 
realiza și o critică sau autocritică a 
activității. 
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(coperta periodicului Securitate, ultimul număr, apărut în iulie 1989) 20 
 

Referitor la tematica trecerilor 
frauduloase ale frontierei, se regăsesc 
o serie de interviuri luate unor „cadre 
de răspundere” ale Securităţii din 
judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, 
Bihor, precum şi unor şefi din 
direcţia centrală coordonatoare a 
problematicii, Direcţia I – Securitate 
Internă. În expunerile lor, şefii uni-
tăţilor judeţene şi-au lăudat activi-
tatea, enumerând o serie de clişee 
care lămureau vag cititorii cu privire 
la acţiunile concrete care s-au derulat 
pentru a-i opri pe fugari. Spre 
exemplu, gr. mr. Viorel Tăurescu de 
la Timiş asigura că: „Activitatea 
informativ-operativă pe această linie 
(n.n. problematica trecerilor ilegale 
ale frontierei reprezenta o linie de 

muncă în limbajul specific 
Securităţii) este organizată şi se 
desfăşoară pe baza şi în concordanţă 
cu ordinele conducerii ministerului, a 
direcţiilor centrale de linie, având 
planul de căutare a informaţiilor ce 
cuprinde obiective şi sarcini pentru 
toate compartimentele inspectora-
tului”21, de parcă ar fi existat alter-
nativa de a acţiona în afara ordinelor 
venite de la centru. Paradoxal, în 
ciuda succeselor clamate de către 
generalii Gheorghe Băleanu (şeful 
I.J. Bihor), Viorel Tăurescu (şeful I.J. 
Timiş) sau Ioan Linţu (şeful I.J. 
Caraş-Severin), aceştia au fost 
nevoiţi să recunoască o dinamică în 
creştere a fenomenului, ceea ce 
însemna că structurile de la graniţa de 
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vest ale Ministerului de Interne erau 
depăşite de numărul mare de cona-
ţionali care-şi încercau norocul în 
încercarea de a fugi în Occident. 
Insuccesele erau puse pe seama altora, 
cum ar fi unităţi ale Ministerului de 
Interne din interiorul ţării, dezinte-
resate în a acţiona preventiv pentru a-
i opri pe evazionişti înainte de a pleca 
spre graniţă, sau care nu furnizau 
informaţii complete şi la timp cu 
privire la aceştia. Referitor la lipsa de 
cooperare dintre organele cu com-
petenţe în „problema evaziunii”, lt. 
col. Traian Sima de la I.J. Bihor 
reclama: „Unii consideră că toate 
actele preparatorii care premerg eva-
ziunilor se desfăşoară în perimetrul 
celor 10-15 km de frontieră, adică în 
zona de frontieră. Majoritatea cazu-
rilor dovedesc însă contrariul. Cele 
mai multe elemente îşi pregătesc 
„terenul” de trecere ilicită a frontierei 
departe de zonă, chiar în alte judeţe. 
Această situaţie ar trebui să atragă 
după sine existenţa unui sistem 
informaţional dinamic, operativ, la 
toate nivelurile. Dar pentru a informa 
trebuie să desfăşori şi o muncă 
informativă bine pusă la punct, siste-
matică, planificată, care să vizeze un 
scop”22. Într-un limbaj prolix, ofiţerul 
de la Oradea transmitea că structurile 
judeţene ale Securităţii nu erau bine 
organizate operaţional şi nu comu-
nicau între ele pe această proble-
matică. Un alt lucrător al Securităţii 
Arad, mr. Aurel Teodoru îndrăznea 
să indice câteva judeţe vinovate: 
„pentru a se pună stavilă unor treceri 
frauduloase peste frontieră este 
necesar să se desfăşoare munca de 

depistare a elementelor cu intenţii de 
evaziune din ţară de către toate 
inspectoratele şi în special de Sibiu, 
Iaşi şi Braşov, judeţe de unde sunt 
originari o mare parte dintre 
infractorii reţinuţi la frontieră”23.  
Menţionarea judeţelor Sibiu şi 
Braşov trebuie pusă în legătură cu 
numărul mare de cetăţeni români de 
etnie germană care fugeau în R.F. 
Germania dacă nu aveau şansa de a fi 
trecuţi pe listele persoanelor cărora li 
se aproba plecarea legală în schimbul 
sumelor de bani şi a altor avantaje 
tehnice şi comerciale oferite de statul 
vest-german regimului ceauşist 
pentru a permite emigrarea coetni-
cilor din R.S. România24. În legătură 
cu judeţul Iaşi, nu ne putem explica 
de ce a fost menţionat de ofiţer, deoa-
rece din datele statistice analizate 
până în prezent în arhiva CNSAS 
judeţele din Moldova nu apăreau în 
prima parte a clasamentului privind 
locurile de provenienţă ale fugarilor. 
Majoritatea evazioniştilor înregistraţi 
în statisticile Securităţii proveneau 
din vestul, centrul ţării şi din 
Bucureşti25. 

Explicaţiile oficiale ale lucră-
torilor Securităţii pentru fenomenul 
emigraţiei ilegale, în creştere înce-
pând cu a doua parte a anilor ’70, 
ocoleau cauzele reale care-i determi-
nau pe românii născuţi şi crescuţi în 
comunism să-şi încerce norocul la o 
viaţă mai bună în „statele impe-
rialiste”. Nici măcar în cadrul închis, 
protejat de nivelul de clasificare al 
documentelor, cadrele Securităţii nu 
admiteau cauzele reale, socio-
economice sau politice, generatoare 
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ale exodului. Spre exemplu, potrivit 
col. Ioan Coşer de la I.J. Arad, mobi-
lurile evazioniştilor erau „psihoza 
emigraţionistă a cetăţenilor români 
din rândul populaţiei germane” şi 
„influenţele şi presiunile ce se exer-
cită de către cei rămaşi în RFG 
asupra celor ce fac vizite în 
Occident”. Desigur că analiza nu era 
dusă mai în profunzime pentru a se 
explica ce ar fi putut determina o 
astfel de psihoză. În explicaţiile 
ofiţerilor Securităţii vina era de 
natură externă, a „oficinelor străine” 
care urmăreau să compromită ima-
ginea regimului de la Bucureşti prin -
stimularea migraţiei sub orice formă, 
chiar şi pe cea ilegală. Cadrele 
Securităţii susţineau că au obţinut 
date privind implicarea unor străini, 
chiar a unor diplomaţi (n.n. fără a se 
menţiona cazuri concrete) în spriji-
nirea unor acţiuni evazioniste. Peri-
colul pe care îl semnalau lucrătorii 
Securităţii consta în faptul că fugarii 
deveneau ţinte pentru serviciile de 
spionaj străine interesate de infor-
maţii privind capacităţile militare sau 
economice ale ţării. Col. Ioan Tarţa 
de la I.J. Bihor susţinea că structura 
sa informativă a obţinut date care 
indicau că „serviciile de spionaj 
străine culeg informaţii de la cei 
fugiţi şi în special se interesează, de 
la cei ce au făcut armata, despre date 
cu caracter militar: specificul unităţii, 
date despre comandanţi, tehnica din 
dotare, schiţe ale cazărmilor”26. 
Având în vedere că majoritatea celor 
care fugeau erau oameni simpli, 
muncitori care au avut contact cu 
armata doar în calitate de soldaţi în 

termen, este evidentă exagerarea 
asupra pericolului reprezentat de 
aceste persoane27. 

Mijloacele de acţiune ale 
Securităţii pentru a preveni comiterea 
infracţiunii de trecere frauduloasă a 
frontierei erau diversificate: de la 
măsurile lejere care formau panoplia 
preventivă a instituţiei, până la cer-
cetarea penală, urmată de trimiterea 
în judecată şi orchestrarea unor 
procese publice în localităţile de 
domiciliu sau la locurile de muncă 
ale fugarilor. Facem precizarea că în 
perioada pe care o avem în atenţie, 
anii ’70-’80, regimul nu mai avea 
nevoie de folosirea mijloacelor 
punitive dure pentru a menţine 
ordinea. Anchetele brutale şi detenţia 
au fost înlocuite cu supravegherea 
informativă a populaţiei care să 
descurajeze orice încercări de 
nesupunere, inclusiv nesupunerea sub 
forma evadării. În perioada regimului 
ceauşit, cuvântul de ordine pentru 
Securitate este prevenţia, asigurată 
printr-un set de măsuri menite să 
conducă la „influenţarea pozitivă” a 
cetăţenilor aflaţi în dezacord cu 
ordinea de partid şi de stat28. Influ-
enţarea se putea face „prin reţea”, 
adică prin implicarea surselor care 
erau instruite să-i convingă pe 
potenţialii fugari de pericolele la care 
se expuneau, cu ajutorul familiei, 
măsură aplicată în cazul elevilor şi 
studenţilor, sau „cu spijinul factorilor 
de conducere sau educaţionali”, adică 
şefii de serviciu sau profesorii celor 
care aveau gânduri de plecare în 
Occident. Tot în categoria măsurilor 
preventive, adoptate înainte ca 
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persoanele cu intenţii evazioniste să-
şi pună planurile în aplicare, se 
înscriau: avertizarea, demascarea sau 
destrămarea unor grupuri29. Averti-
zarea consta într-o discuţie pe care 
ofiţerul de securitate o purta cu 
persoana vizată, de obicei la sediul 
instituţiei, în care i se atrăgea atenţia 
că intenţia de fugă le este cunoscută 
autorităţilor şi că va suporta conse-
cinţele prevăzute de lege dacă va 
persista în decizie. În fapt, avertizarea 
era o formă de ameninţare menită să-
i sperie pe cei mai puţin hotărâţi. 
Demascarea se desfăşura în cadrul 
colectivului de muncă al suspectului, 
în prezenţa colegilor şi a şefilor. Era 
o şedinţă publică menită să discre-
diteze persoana demascată şi să-i 
descurajeze şi pe alţi indivizi care ar 
fi putut avea idei similare. Destră-
marea grupurilor formate cu scopul 
de a fugi din ţară se realiza fie prin 
intermediul surselor care se infiltrau 
în aceste grupuri, fie prin racolarea 
unuia/unora din membrii.  

Un alt tip de măsuri preventive 
erau cele de ordin general, care nu se 
adresau indivizilor, ci unor grupuri 
mai largi, fiind cuprinse sub eticheta 
„prelucrarea contrainformativă a 
populaţiei”. Acestea constau în 
şedinţe organizate în obiective eco-
nomice considerate medii de risc pe 
problematica evaziunii sau în 
localităţile rurale de la frontiera de 
vest, în cadrul cărora populaţia era 
avertizată asupra pericolelor pe care 
le reprezentau plecările ilegale la 
adresa statului comunist. Scopul era 
de a conştientiza şi instrui populaţia 
să vină în sprijinul autorităţilor 

pentru a-i denunţa pe suspecţi. Mr. 
Aurel Teodoru de la I.J. Arad aprecia 
ca fiind o obligaţie civică a cetă-
ţenilor din zona de frontieră să 
colaboreze cu autorităţile pentru a-i 
depista pe fugari30.  

 
Reuşite ale Securităţii în 
confruntarea cu „fugarii” 
  
Modalităţile prin care cetăţenii 

români fugeau din propria ţară erau 
foarte diversificate, în funcţie de 
posibilităţile, aptitudinile, fondurile şi 
imaginaţia fiecăruia. Se trecea graniţa 
pe uscat sau înnot – în zona Clisurii 
Dunării, individual sau în grup, inde-
pendent sau cu ajutorul călăuzelor. 
Cele mai periculoase, din perspectiva 
autorităţilor, erau aşa-numitele „tre-
ceri în forţă”, de la folosirea de arme 
albe pentru imobilizarea grănicerilor 
până la trecerea cu mijloace de 
transport. Acestea erau considerate 
acte teroriste şi erau lucrate de către 
sau în colaborare cu structurile anti-
tero. „Trecerile în forţă” cele mai 
spectaculoase, periculoase şi de 
temut pentru autorităţi, erau detur-
nările de nave şi aeronave. În cazul 
reuşitei unor astfel de evaziuni se 
puteau înregistra consecinţe grave 
inclusiv pentru lucrătorii Securităţii. 
Un astfel de caz, foarte mediatizat în 
presa vremii dar şi în mass-media 
contemporană, a fost cel petrecut la 
27 mai 1971, la Oradea, unde un grup 
de şase cetăţeni români de etnie 
maghiară, condus de Adalbert Moka, 
a reuşit să deturneze cursa Tarom 
Oradea-Bucureşti, forţând echipajul 
să piloteze avionul (model Iliuşin-14) 
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spre Viena. Acest caz a reprezentat 
un eşec deosebit de grav pentru 
autorităţi iar pedepsele au fost pe 
măsură. Ofiţerul de Securitate, 
Nicolae Olteanu, care asigura 
protecţia antiteroristă a obiectivului 
aeroportuar a fost condamnat la 8 ani 
de închisoare iar ofiţerul de miliţie, 
Vasile Olar, la 6 ani31. 

În numărul 4(64)/1983 al 
Securităţii, la rubrica „Cadran 
profesional”, sub titlul „Nuntă cu 
(sic!) cîntec”, se face prezentarea 
unui caz interesant prin modalitatea 
spectaculoasă în care protagoniştii şi-
au propus să treacă frontiera româno-
iugoslavă, prin deturnarea navei 
Mehedinţi care asigura plimbări de 
agrement pe Dunăre, între Orşova şi 
Moldova Veche. Intenţiile grupului 
au fost aduse la cunoştinţa Securităţii 
judeţului Caraş-Severin de către un 
informator aflat în legătura unui 
ofiţer al serviciului de contrain-
formaţii economice. Acest element 
nu este lipsit de importanţă, indicând 
faptul că toţi ofiţerii operativi îşi 
instruiau sursele să aducă informaţii 
despre persoane care intenţioneau să 
fugă, delaţiunile de acest tip nefiind 
specifice doar agenţilor din legătura 
cadrelor de la serviciile de securitate 
internă. Pentru a gestiona cazul, la 
nivelul unităţii s-a creat o grupă de 
lucru, condusă chiar de şeful 
Securităţii Caraş-Severin. Sursa a 
fost instruită să simuleze interesul de 
a se alătura grupului în scopul 
plecării ilegale din ţară, aflând astfel 
care era planul de fugă. Evaziunea 
urma să se producă având ca aco-
perire desfăşurarea unei nunţi pe 

nava de agrement „Mehedinţi”, plan 
ce i-a surprins prin ingeniozitate 
chiar şi pe lucrătorii Securităţii care 
ar fi trebuit să fie specialişti în 
disimulare. Rolurile erau distribuite 
între membrii grupului, însă mai era 
nevoie de cooptarea unui tânăr necă-
sătorit care să joace rolul mirelui. 
Agentul infiltrat de Securitate şi-a 
luat angajamentul să găsească per-
soana potrivită. Astfel a fost introdus 
în grup un „tânăr şi destoinic ofiţer 
de securitate din compartimentul 
antiterorist, care anterior se călise în 
mai multe misiuni executate atât la 
inspectorat, cât şi la unitatea centrală 
de profil32”. Acesta s-a ocupat de 
organizarea nunţii false iar la data 
stabilită pentru eveniment, 17 iulie 
1982, „nuntaşii” care urmau să se îm-
barce la Orşova pe nava de agrement 
au fost aşteptaţi de efectivele 
Securităţii şi ale Miliţei, neavând 
nicio şansă de scăpare. Caracterul 
inedit al speţei este dat de faptul că 
Securitatea din două judeţe, Caraş-
Severin şi Mehedinţi, s-a implicat 
activ în planul evazionist, asigurând 
mijloacele pentru a-i ajuta pe făptaşi 
să simuleze petrecerea de nuntă şi 
astfel să-şi materializeze intenţia, în 
loc să-i oprescă în etapa actelor de 
pregătire. Şefii celor două unităţi de 
Securitate au gestionat operaţiunea 
astfel încât să-i prindă în flagrant pe 
fugari, creând un întreg scenariu şi la 
un moment dat preluând iniţiativa, 
fapt menţionat în articol: „mirele 
(n.n. alias ofiţerul de Securitate) preia 
iniţiativa, ajungând să comande 
„naşului” (n.n. liderul informal al 
grupului şi iniţiatorul evaziunii) şi 
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celorlalţi nuntaşi”. Prin această abor-
dare s-a generat un caz spectaculos, 
multă birocraţie (ne putem imagina 
numărul de informări expediate la 
unităţile centrale, de planuri de 
măsuri şi analize) şi probabil promo-
vări pentru ofiţerii implicaţi în echipa 
operativă şi şefii acestora. Relevant 
pentru modul în care a fost receptat 
cazul la nivelul central al Direcţiei 
Securităţii Statului este elogiul adus 
de redactorii revistei Securitatea: 
„Prevenirea în cazul ce îl prezentăm 
nu ar fi fost posibilă fără realizarea 
unui complex de măsuri, în cadrul 
cărora determinante s-au dovedit a fi 
următoarele: exploatarea operativă şi 
competentă a informaţiei de primă 
sesizare furnizată de o sursă de 
valoare, bine pregătită şi corespun-
zător orientată; preluarea iniţiativei 
de către organele de securitate şi 
contracararea planului infractorilor 
pas cu pas, realizarea unei perfecte 
cooperări între serviciile şi 
compartimentele inspectoratului pe 
raza căruia s-a iniţiat acţiunea, 
precum şi cu inspectoratul vecin, 
cuprins în zona operaţională a 
infractorilor, şi, nu în cele din urmă, 
discernământul şi competenţa cadre-
lor de conducere implicate în coordo-
narea măsurilor, curajul, profesiona-
lismul şi hotărârea dovedite de 
ofiţerii de securitate în acţiune”33.  
Desigur că urmările pentru cei 
implicaţi în tentativa de evaziune au 
fost grave, membrii grupului fiind 
trimişi în judecată şi condamnaţi, în 
cazul lor reţinându-se şi circumstan-
ţele agravante de constituire a unui 
grup în vederea trecerii frauduloase a 

frontierei şi intenţia de deturnare a 
unei nave. Rămâne întrebarea dacă în  
condiţiile neimplicării cadrelor 
Securităţii grupul şi-ar fi dus planul 
la capăt sau dacă ar fi acţionat în 
această manieră. Ce s-ar fi întâmplat 
dacă nu ar fi găsit persoana 
„potrivită” să joace rolul „mirelui”?  

Tot în categoria cazurilor cu miză 
care se puteau transforma în eşecuri 
răsunătoare pentru Securitate, cu un 
impact mediatic puternic în Vest, este 
speţa „Lemnaru”, prezentată în 
ultimul număr al revistei Securitatea, 
3 (87)/1989, la rubrica „Punct ochit, 
punct lovit”. Spre deosebire de cazul 
prezentat anterior, gestionarea sa de 
către autorităţi a avut într-adevăr un 
caracter preventiv iar consecinţele 
asupra protagoniştilor au fost mult 
mai uşoare. Cazul a fost tratat pe 
profil antiterorist de către Securitatea 
judeţului Arad deoarece persoana 
vizată, căruia i s-a dat numele de cod 
„Lemnaru”, un muncitor de 50 de ani 
din Arad, intenţiona să plece ilegal 
împreună cu familia folosind un 
avion utilitar. Potrivit Securităţii, 
acesta şi-a propus să racoleze un pilot 
nemulţumit, cu intenţii evazioniste 
sau care putea fi convins să se alăture 
demersului său. În acest scop, a 
început să se intereseze de piloţii care 
efectuau zboruri de agrement sau cu 
avioane utilitare. Este posibil ca 
„Lemnaru” să fi fost inspirat de 
reuşita unui alt caz de evaziune cu un 
avion utilitar, petrecut tot la Arad, în 
iulie 1980. Atunci, Aurel Popescu, 
pilot comandant pe un avion utilitar 
AN 2, care deservea un IAS din 
judeţul Arad, a reuşit să scoată din 
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ţară 20 de persoane, membrii propriei 
familii şi rude ale soţiei, aterizând în 
Austria. Succesul familiei Popescu, 
amplu mediatizat în Occident dar 
cunoscut şi în ţară prin intermediul 
postului „Europa Liberă”, a rămas în 
memoria colectivă dar şi în atenţia 
Securităţii34. Fiul lui „Lemnaru”, în 
vârstă de 20 de ani, factor poştal la 
Oficiul P.T.T.R. – tranzit Arad, care 
avea în atribuţii preluarea presei 
centrale din incinta aeroportului, a 
fost prea insistent în interesul său faţă 
de programul aeronavelor sportive şi 
utilitare şi faţă de echipajele care le 
deserveau, astfel că a atras atenţia 
unui angajat al aeroportului care era 
sursă a Securităţii pe profil anti-
terorist. Alertată, Securitatea jude-
ţului Arad i-a pus sub urmărire pe 
membrii familiei lui „Lemnaru”, 
stabilind că aceştia erau puternic 
influenţaţi de propaganda externă 

ostilă, promovată de „Radio Europa 
Liberă” şi de mass-media din 
Ungaria. Totuşi lucrătorii Securităţii 
Arad nu au reuşit să obţină date 
concrete privind intenţia de fugă a 
suspecţilor pentru a-i deferi justiţiei, 
astfel că întreaga operaţiune s-a 
finalizat doar prin măsura avertizării 
lui „Lemnaru”, a fiului acestuia, 
căruia i s-a retras avizul de acces în 
aerogară, şi a altor două persoane35. 
Relevanţa acestei speţe în a arăta care 
erau principiile de lucru ale 
Securităţii, formate sub imperiul unei 
suspiciuni generalizate, este dată de 
banalitatea informaţiei de la care a 
început investigaţia, în aparenţă fără 
nicio importanţă pentru securitatea 
statului, şi anume că un tânăr de 20 
de ani, care interacţiona cu personalul 
unui aeroport prin natura serviciului 
său, s-a arătat interesat de avioanele 
sportive şi utilitare. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Securitatea, nr. 2 (78) /1987, imagine preluată de pe site-ul CNSAS)  
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Rămânând în acelaşi registru, ne-a 
atras atenţia un alt caz, înregistrat în 
1985 la I.J. Hunedoara, lucrat de 
asemenea pe profil antiterorist, în 
care lucrătorii Securităţii au fost 
alertaţi tot de un fapt banal: doi tineri, 
un vagonetar de la mina de fier 
Teliuc şi un elev al unei şcoli profe-
sionale din Hunedoara au fost 
„identificaţi cu preocupări de învăţare 
a limbilor italiană şi engleză”.  

Pentru mediul muncitoresc din 
Hunedoara astfel de preocupări, 
corelate cu „elogierea modului de 
viaţă capitalist” şi exprimarea do-
rinţei de a călători în Occident, erau 
suficiente pentru a trezi suspiciunile 
Securităţii care i-a deschis dosar de 
urmărire informativă muncitorului de 
la mina Teliuc, sub numele de cod 
„Luca”. Dosarul a fost lucrat de către 
structura antiteroristă deoarece s-a 
plecat de la premisa că persoana 
suspectă avea posibilitatea de a-şi 
procura materiale explozibile folosite 
în activitatea minieră. Verificările 
„atente şi operative” desfăşurate la 
locul de muncă nu au adus însă 
niciun indiciu că s-ar fi sustras 
material explozibil. Totuşi, echipa 
operativă a persistat în căutările sale, 
obţinând o informaţie care i-a întărit 
suspiciunile: persoana urmărită îşi 
ţinea închisă uşa de la camera sa din 
căminul de nefamilişti şi nu primea 
vizite. În urma unei percheziţii 
secrete în locuinţa suspectului s-au 
găsit: „8 calupuri de dinamită de câte 
100 g fiecare, 7 capse electrice de 
iniţiere cu întârziere, o carcasă de 
ceas deşteptător în care s-au găsit 250 
g dinamită şi o capsă electrică de 

iniţiere, o sticlă de ½ litru umplută cu 
200 încărcătură explozivă şi pământ 
şi o pungă de material plastic care 
conţinea, de asemenea, 100 g ex-
ploziv”36. Întrebarea firească este 
cum de lipsa unui asemenea arsenal 
din depozitul de explozibil de la mina 
Teliuc nu a fost observată de 
gestionarii acestor materiale care 
aveau un regim special de păstrare. 
Asupra lui „Luca” s-a dispus înce-
perea urmăririi penale pentru infrac-
ţiunea de „nerespectare a regimului 
materialelor explozive sau ra-
dioactive” prevăzută de art. 280 C.P. 
şi arestarea preventivă pentru 30 de 
zile. Securitatea Hunedoara a lucrat 
în cooperare cu omologii de la 
Vrancea, judeţul de provenienţă al 
suspectului, care au identificat patru 
prieteni ai acestuia alături de care ar 
fi urmat să treacă fraudulos frontiera. 
Deşi iniţial nu a recunoscut motivul 
real pentru care a sustras explozibilul, 
pe baza „unui plan de cercetare 
complex”, care a presupus infiltrarea 
în arest a unor surse ale Securităţii, 
„Luca a fost determinat, până la 
urmă, să-şi recunoască faptele şi să 
facă declaraţii complete privind 
activitatea sa duşmănoasă”37.  El a 
recunoscut că intenţiona să fugă din 
ţară împreună cu un prieten şi even-
tual cu alţi tineri care ar mai fi putut 
fi racolaţi, iar dispozitivele explo-
zibile găsite la percheziţie urmau să 
fie folosite în caz de necesitate pentru 
a scăpa de urmărirea grănicerilor. 
Cazul a fost tratat foarte serios de 
Securitate, fiind analizat la nivel 
central, de către şefii direcţiilor 
cercetări penale, informaţii interne şi 
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contrainformaţii economice. Consi-
derând că „Luca” era „un element 
tânăr, fără discernământ politic şi 
exista posibilitatea recuperării sale”38, 
s-a hotărât finalizarea cazului prin 
organele de miliţie, ceea ce însemna 
un act de clemenţă din partea 
Securităţii, materializat prin condam-
narea la „doar” 2 ani de închisoare 
pentru infracţiunea de nerespectare a 
regimului armelor şi muniţiilor, 2 ani 
de închisoare pentru infracţiunea de 
asociere în vederea comiterii de 
infracţiuni şi 1 an de închisoare 
pentru tentativa de trecere fraudu-
loasă a frontierei, adică infracţiuni de 
drept comun. Tinerii interogaţi de 
Securitatea judeţului Vrancea au 
scăpat doar cu avertizări, poate şi 
fiindcă au acceptat colaborarea cu 
autorităţile şi audierea lor ca martori 
în procesul penal. Securitatea 
judeţului Hunedoara nu a putut 
renunţa la un caz atât de ofertant nici 
după condamnarea lui „Luca”, acesta 
fiind monitorizat în continuarea în 
timpul executării pedepsei şi „influ-
enţat pozitiv” prin ofiţerii de contra-
informaţii care deserveau peniten-
ciarul Aiud şi reţeaua informativă din 
mediul carceral. Munca de influ-
enţare a avut „un ecou pozitiv în 
conştiinţa condamnatului”, care şi-a 
exprimat regretul pentru faptele 
comise. În opinia noastră acesta este 
un caz tipic în care activitatea de 
poliţie politică a Securităţii, de supra-
veghere generalizată a cetăţenilor şi 
de deschidere a unor dosare de 
urmărire pe baza unor indicii hilare, a 
fost disimulată prin interpunerea 
organelor de miliţie şi translatarea 

cazului în zona infracţiunilor de drept 
comun.   

O categorie aparte vizată de 
activitatea Securităţii în problematica 
trecerilor frauduloase ale frontierei a 
fost aceea a călăuzelor. Una din 
modalităţile frecvent utilizate de 
frontieriştii proveniţi din judeţele din 
interiorul ţării, care nu cunoşteau 
zona de frontieră, era să angajeze, 
contra unor sume substanţiale (de 
ordinul zecilor de mii de lei), per-
soane din localităţile de graniţă care 
să-i ghideze până la fâşie sau care să-
i ajute să treacă Dunărea. Succesele 
repurtate de ofiţerii Securităţii asupra 
persoanelor angajate în această 
activitate ilicită au fost, de asemenea, 
mediatizate la nivelul instituţiei, prin 
articolele periodicului Securitatea. 
Aceste cazuri aveau o complexitate 
deosebită, deoarece organele 
Ministerului de Interne se confruntau 
cu „profesionişti” care cunoşteau 
foarte bine zona de frontieră, ştiau să 
speculeze slăbiciunile sistemului de 
pază a graniţei şi să-şi conspire 
activităţile prim metode similare 
celor ale autorităţilor. Un astfel de 
articol, cu un titlu dramatic: „Călăuze 
– uneori la moarte sigură …”, semnat 
de lt.col. Gavril Oniceag şi mr. 
Marinache Şerban, a fost publicat în 
nr. 4 (72)/1985 al „Securităţii”. Cazul 
prezentat este cel al unui grup format 
din 12 persoane, majoritatea rude, din 
judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin. 
Spre deosebire de majoritatea 
articolelor pe tematica frontieriştilor, 
în care sunt date doar numele de cod 
ale persoanelor lucrate de Securitate, 
în acest articol se dezvăluie identi-
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tatea acestora. Iniţiatorul şi liderul 
grupului a fost Anghelescu 
Gheorghe, un tehnician topometrist, 
de 35 de ani, din Drobeta Turnu-
Severin, condamnat de două ori 
pentru furt. Menţiunea privind dubla 
condamnare nu era întâmplătoare, 
autorii articolului dorind să subli-
nieze nivelul scăzut de moralitate al 
individului. De altfel, cauzele psiho-
logice identificate de lucrătorii 
Securităţii pentru a explica activitatea 
infracţională a grupului erau 
obişnuitele „influenţe negative ale 
propagandei Occidentului” şi „tarele 
morale rezultate ca urmare a unei 
educaţii necorespunzătoare”39. Se 
înţelege că era vorba de lipsa 
educaţiei politice. Deşi articolul este 
laudativ la adresa activităţii cadrelor 
Securităţii din judeţele Timiş, Caraş-
Severin şi Mehedinţi, grupul lui 
Gheorghe Anghelescu a reuşit să 
opereze vreme de 4 ani, între 1981 şi 
1985, când a fost destructurat defi-
nitiv. În decursul acestor ani, o parte 
a membrilor grupului, inclusiv liderul 
lui, au fost prinşi în flagrant şi con-
damnaţi la pedepse modice, pentru 
complicitate la infracţiunea de trecere 
frauduloasă a frontierei. Semnificativ 
pentru eşecul Securităţii este faptul 
că deşi Gheorghe Anghelescu şi 
complicii săi s-au aflat permanent în 
monitorizare, fiind „lucraţi în forme 
organizate, cu un complex de 
mijloace”, inclusiv în perioadele de 
detenţie, după ce au ieşit din 
închisoare aceştia au reuşit să-şi reia 
activităţile şi să asigure fuga în RSF 
Iugoslavia a altor „clienţi”. Grupul 
acţiona într-o manieră organizată şi 

conspirată, membrii săi având clar 
delimitate atribuţiile. O parte dintre ei 
racolau persoane dornice să fugă în 
Occident şi dispuse să le plătească 
sume consistente, care puteau ajunge 
până la 40.000 – 50.000 lei de per-
soană40. Aria de căutare a „clienţilor” 
s-a limitat iniţial la judeţele Timiş, 
Caraş-Severin şi Mehedinţi, ulterior 
grupul extinzându-şi racolările în 
judeţele din centrul ţării (Sibiu, Cluj, 
Târgu-Mureş), zonă din care prove-
neau mulţi fugari, şi în Capitală. 
Aspiranţii la libertate se deplasau 
până la Tismana sau Băile Herculane, 
de unde erau preluaţi de călăuze care 
le transportau prin zona de fron-
tieră41. Traversarea Dunării era asigu-
rată de către Gheorghe Anghelescu şi 
se făcea într-un sector pe care acesta 
îl cunoştea foarte bine, mai puţin 
utilizat de alţi frontierişti şi, drept 
urmare, mai prost păzit. Lucrătorii 
Securităţii au stabilit că în decembrie 
1984, Gheorghe Anghelescu şi doi 
dintre complicii săi, Bufanu Vasile şi 
Dovlete Constantin, au organizat 
evaziunea a patru persoane din 
Bucureşti. Încercarea a avut un final 
tragic pentru două dintre acestea care 
şi-au pierdut viaţa în încercarea de a 
trece Dunărea cu colaci de salvare în 
condiţiile unei ierni aspre. Informa-
ţiile obţinute au fost suficiente pentru 
trimiterea în judecată şi condamnarea 
călăuzelor. Un ultim membru al 
grupului, Stanciu Ion, a fost prins în 
flagrant în iulie 1985, în timp ce 
încercase să treacă fraudulos frontiera 
împreună cu alte 5 persoane. Acest 
articol a avut o dublă intenţie, 
practică – informarea cadrelor asupra 
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modalităţilor de acţiune ale infrac-
torilor, şi preventivă – cazul dramatic 
al frontieriştilor călăuziţi de grupul 
Anghelescu, care au sfârşit înecaţi în 
Dunăre, putând fi folosit de ofiţerii 
Securităţii pentru a-i speria pe alţi 
temerari, în cadrul activităţilor de 
influenţare pozitivă. 

 
Concluzii 
 
În volumul biografic Patria mea 

era un sâmbure de măr, laureata 
Premiului Nobel pentru Literatură 
din 2009, Herta Muller caracteriza 
astfel atmosfera socială din perioada 
de final a dictaturii ceauşiste: „Cu 
excepţia sărăciei, dorinţa de a fugi 
reprezenta a doua cea mai cuprin-
zătoare însuşire comună din ţară. 
Oamenii erau literalmente bolnavi de 
fugă. Nimeni nu cunoaşte numărul 
celor morţi în timpul fugii peste 
graniţă. Sunt mii, dar despre acest 
subiect nu se vorbeşte nici acum în 
România. Fuga devenise o obsesie.”42 
Raportul Final al Comisiei Prezi-
dențiale pentru Analiza Dictaturii 

Comuniste în România îi plasează pe 
cetăţenii români care au încercat să 
fugă din ţară în categoria victimelor 
„crimelor indirecte”, cu un caracter 
social43. Potrivit aceluiaşi document 
ar fi existat în România comunistă 
trei forme de neacceptare a înregi-
mentării în sistem, de respingere a 
cooptării: disidența, rezistența prin 
cultură și emigrarea44. În anii ’70 dar 
mai ales ’80, când societatea româ-
nească era închistată în supunerea 
generală față de totalitarismul 
ceaușist, fuga românilor în Occident 
a reprezentat singura formă de res-
pingere a regimului care s-a mani-
festat tacit şi a avut o amplitudine de 
fenomen. Importanța fenomenului 
prin implicațiile sale politice, în plan 
extern (afectarea imaginii regimului), 
dar și ca potențial mobilizator la nivel 
de mase, este reliefată de reculul 
categoric și violent al establish-
mentului, „frontieriştii” fiind o tipo-
logie diabolizată de către propagandă 
și reprezentanții structurilor de forță, 
asimilată trădătorilor de țară. 

      
Note 
 
1 Republica Populară România a 

semnat Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului la 14 decembrie 
1955, când, prin Rezoluţia nr. 955 
(X) a Adunării Generale a ONU, a 
devenit stat membru al organizaţiei. 
Articolul 13 al Declaraţiei prevede 
dreptul la circulaţie şi la alegerea 
reşedinţei în interiorul unui stat, 
precum şi dreptul fiecărei persoane 
de a părăsi orice ţară, inclusiv ţara 
sa şi de a reveni în ţara de origine.    

2 Unul din punctele de negociere, 
care a fost impus de statele occiden-
tale, s-a referit la respectarea drep-
turilor omului şi a libertăţilor fun-
damentale ale cetăţeanului, între 
acestea făcându-se referire explicită 
la dreptul de emigraţie în vederea 
întregirii familiei sau al căsătoriei 
cu cetăţeni străini, respectiv la li-
bertatea de deplasare pentru motive 
personale sau profesionale (literele  
a, b, c şi d din partea a III -a a 
Actului – „Cooperarea în domeniul 
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umanitar şi în alte domenii”, 
punctul 1 – „Contacte umane”). 

3 Demisia lui Janos Kadar  din 
funcția de secretar general al PSMU 
și înlocuirea sa cu Karoly Grosz. 

4 Lucian Boia, Cum s-a românizat 
România, Humanitas, Bucureşti, 
2015, p.112. 

5 Art. 267 Cod Penal, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 
din 2 februarie 1948. 

6 Ovidiu Vasilescu (participant la 
revoltă), „Rebeliunea de la Gherla 
/14 -16 iunie 1958”, în Memoria, 
revista gândirii arestate, nr. 44-
45/2003. Vezi şi mărturia lui Peter 
Schuster în Johann Steiner şi Doina 
Magheţi, Mormintele tac. Relatări 
de la cea mai sîngeroasă graniţă a 
Europei, vol. II, Polirom, Iaşi, 
2017, pp. 105-109.  

7 Art. 245 din Codul Penal, publicat 
în Buletinul Oficial nr. 79-79 bis 
din 21 iunie 1968. 

8 Adam Burakowski, Dictatura lui 
Nicolae Ceauşescu (1965-1989). 
Geniul Carpaţilor, ed. a II-a, trad. 
Vasile Moga, Polirom, Iaşi, 2016, 
pp. 85-86.  

9 Ibidem, pp. 110-111. 
10 Care a atins apogeul prin dezertarea 

în 1978 a lui Ion Mihai Pacepa, 
adjunctul structurii de spionaj a 
Securităţii. 

11 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu 
şi Armand Goşu (editori), Istoria 
comunismului din România. 
Documente Nicolae Ceauşescu 
(1965-1971), vol. II, Polirom, Iaşi, 
2012, p. 539. 

12 Vezi cercetările făcute de Brânduşa 
Armanca, director al TVR 
Timişoara, concretizate într-un 
documentar tv „Li se spunea 
frontieriştii”, produs de televiziunea 
naţională în 2005, respectiv în 

cartea „Frontieriştii. Istoria recentă 
în mass-media, București, Curtea 
Veche, 2011.   

13 Johann Steiner, Doina Magheţi, 
Mormintele tac. Relatări de la cea 
mai sângeroasă graniţă a Europei, 
Polirom, Iaşi, 2009 (vol. I) şi 2017 
(vol. II).  

14 Despre emigrarea contra-cost a ger-
manilor din România, vezi Florica 
Dobre, Florian Banu, Luminita 
Banu şi Laura Stancu, Acţiunea 
„Recuperarea”. Securitatea şi 
emigrarea germanilor din România 
(1962-1989), Bucureşti, Editura  
Enciclopedică, 2011 şi Baier 
Hannelore, Ernst Meinhardt, 
Cumpărarea libertăţii. Dr. Heinz-
Günther Hüsch în interviuri cu 
Hannelore Baier şi Ernst 
Meinhardt, Sibiu, Honterus, 2014. 

15 Vezi Radu Ioanid, Răscumpărarea 
evreilor. Istoria acordurilor secrete 
dintre România şi Israel, Polirom, 
Iaşi, 2005, carte reeditată şi 
îmbogăţită cu un bogat fond de 341 
documente sub titlul: Securitatea și 
vînzarea evreilor. Istoria acordurilor 
secrete dintre România și Israel, 
Polirom, Iaşi, 2015. 

16 ACNSAS, Dos. D 10825, vol. 92. 
17 În terminologia Securității, „pro-

blema” sau ”dosarul de problemă” 
se referea la un anumit tip de risc 
care putea afecta stabilitatea regi-
mului comunist, care se manifesta 
la nivelul întregii țări și trebuia 
controlat printr-un set de măsuri 
dispuse la nivel central, valabile 
pentru toate structurile teritoriale 
ale instituției.   

18 Vasile Mihăilă, „Se impune ridi-
carea calităţii şi eficienţei muncii de 
securitate pe linia combaterii 
infracţiunilor de frontieră”, revista 
Securitatea, nr. 1 (29), 1975, p. 19;  
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19 Herbstritt, Georg, „Fuga din 
România în perioada 1968-1989. O 
privire în dosarele Securităţii şi 
examinări comparative cu situaţia 
din R.D.G.”, în Caietele CNSAS, an 
VIII, nr. 1(15), 2015, p. 428. 

20 Imagine preluată de 
http://www.cnsas.ro/documente/peri
odicul_securitatea/Securitatea%201
989-3-87.pdf, la data de 
20.11.2020. 

21 Vasile Mihăilă, art. cit., p.22. 
22 Ibidem, p.17. 
23 Ibidem, p.19. 
24 Pentru mai multe detalii vezi Baier 

Hannelore, Ernst Meinhardt, op.cit. 
25 Spre exemplu, statistica realizată de 

Securitate la nivel naţional pentru 
anul 1980, arăta că 65% dintre 
persoanele care au acţionat la 
frontieră proveneau de pe raza 
judeţelor Timiş (1112 persoane), 
Arad (243) şi Caraş-Severin (222). 
Arhiva Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii (în 
continuare ACNSAS), dos. D-
10421, vol. 2, f. 36.  

26 Vasile Mihăilă, art.cit., p.18.  
27 O serie de date statistice întocmite 

de Centrul de Informatică şi 
Documentare, structură centrală a 
Direcţiei Securităţii Statului cu 
atribuţii de arhivare şi centralizare a 
datelor, referitoare la evoluţia 
problematicii plecărilor ilegale în 
anii ’80 evidenţiază că după 
profesie, categoria cea mai 
numeroasă a fugarilor era aceea a 
muncitorilor. ACNSAS, Dos. D – 
5164, vol.1, f.1 şi Dos. D – 10790, 
f.10. 

28 Liviu Pleşa, „Studiu introductiv”, 
Securitatea, structuri, cadre 
obiective şi metode (1967-1989), 
Vol. II,  Editura Enciclopedică, 
Bucureşti ,2006, p. XVIII. 

29 Dănilă Goga şi Vasile Mihăilă, 
„Prevenirea evenimentelor de 
frontieră – sarcină cu semnificaţii 
majore a întregului aparat – 
convorbiri realizate la I.J. Timiş, I.J. 
Caraş-Severin şi Direcţia I”, 
Securitatea, nr.2 (38), 1977, p.11. 

30 Vasile Mihăilă, art.cit., p. 21. 
31 Pentru mai multe detalii vezi 

Cristian Culiciu, „Fuga din ţară: 
calea aerului. Uncaz de deturnare 
reuşită la Oradea (1971)”, în 
Lucrările Conferinţei Naţionale 
„Historia magistra vitae. Noi teme 
pe agenda de cercetare”, Cluj-
Napoca, 8-9 aprilie 2016, ed. 
Argonaut/Mega, Cluj-Napoca, 
2017, pp. 369-378.  

32 Unitatea Specială de Luptă 
Antiteroristă - USLA, înfiinţată în 
anul 1977. 

33 Nicolae Toma, Ioan Baiaş, „Nuntă 
cu (sic) cîntec”, în Securitatea 
nr.4/1983, pp.38-40. 

34 Securitatea a deschis două dosare 
de urmărire care i-au vizat pe 
membrii familiei Popescu, unul 
intern lucrat de Direcţia I, nume de 
cod „Pescăruşul”, prin care au fost 
montorizate legăturile fugarilor cu 
rudele rămase în ţară, în vederea 
identificării unor posibilităţi de a-i 
aduce înapoi, respectiv un dosar 
deschis de către Centrul de 
Informaţii Externe, nume de cod 
„Piratul”, prin care familia de fugari 
a fost urmărită vreme de 6 ani atât 
în ţara de tranzit, Austria, cât şi în 
ţara în care s-au stabilit, Australia, 
cazul fiind închis în decembrie 
1986, după moartea suspectă a lui 
Aurel Popescu. Având în vedere 
împrejurările în care s-a petrecut 
moartea lui Aurel Popescu, într-un 
accident aviatic cu un avion utilitar 
performant pe care l-a pilotat în 
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condiţii excelente de zbor, familia 
pilotului este convinsă că spionii 
Securităţii au avut o implicare în 
provocarea accidentului. ACNSAS, 
Dos. I. nr. 2995, vol. I.  

35 Alexandru Bochiş, Vasile Gheorghe, 
„«Chimiştii» şi «Lemnaru» – două 
cazuri de prevenire pe profil anti-
terorist soluţionate de Securitatea 
judeţului Arad”, Securitatea, nr.3 
(87)/1989, pp.57-59.  

36 Nicolae Popescu, „Un caz cu multe 
învăţăminte”, în Securitatea nr. 2 
(78)/1987, p.67. 

37 Ibidem, p.70. 
38 Ibidem. 
39 Gavril Oniceag, Marinache Şerban, 

„Călăuze – uneori la moarte sigură 
…”, în Securitatea, nr. 4 (72)/1985, 
p. 57. 

40 În 1985, salariul mediu net lunar, 
conform datelor INS, era de 2827 
lei. Sursa: 
https://www.analizeeconomice.ro/2
015/12, accesată la 10.01.2021.  

41 Zona de frontieră, formată din uni-
tăţile administrativ-teritoriale care 
aveau limită comună cu frontiera de 
stat, avea un regim special, potrivit 
Decretul Consiliului de Stat nr. 
678/07.10.1969 privind regimul de 
pază al frontierei de stat a 
Republicii Socialiste România. 
Persoanele care nu domiciliau aici 
aveau obligaţia să-şi anunţe şi să-şi 
justifice prezenţa în „zona de 
frontieră”, în maxim de 24 de ore, 
la organele locale ale Miliţiei.    

42 Herta Muller, Mein Vaterland war 
ein Apfelkern, Berlin, Hanser, 2014, 
p.131-132 (tr. rom. de Alexandru 
Al. Şahighian, Patria mea era un 
sâmbure de măr, Bucureşti, 
Humanitas, 2016). 

43 Comisia Prezidențială pentru 
Analiza Dictaturii Comuniste în 
România, Raport final, editori: 
Vladimir Tismăneanu, Dorin 
Dobrincu, Cristian Vasile, 
Humanitas, București, 2007, p. 207; 

44 Idem, p. 363. 
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Freedom in Capitalism? 
 

[Libertate în capitalism?] 
  

Elisabeth-Gabrielle ȘATALAN 
 
 

Abstract: This  article seeks to learn more about the freedom of individuals 
under capitalism. To do so, it will keep referring back to the idea of a capitalist 
offering a poor person a job and whether this makes them unfree or not. The aim 
will be to answer the question of “Can we be free under capitalism?”. This will 
be done by employing different understandings of freedom. Before diving into 
this, some more information will be given about capitalism. Then, the article will 
dive into four conceptions of freedom. Firstly, to expand on negative liberty, 
Hobbes, Berlin, Cohen and Wener will be brought up. The second understanding 
of freedom will be the ‘real possibilities' one, focusing on Amartya Sen. Thirdly, 
the republican theory will look into Rousseau and lastly, Marx will be used to 
expand on freedom as self-rule. 
 
Keywords: capitalism, freedom, negative liberty, self-rule. 

 
 
Introduction
 
Capitalism is an economic system 

that has been dominant in the western 
world for centuries. It is a very 
relevant topic that can even be linked 
to multiple of the Sustainable 
Development Goals that were set by 
the United Nations, such as those 
surrounding economic growth; in-
novation; poverty; and inequalities 
(United Nations, n.d.). There is no 
argument that capitalism has several 
advantages, such as being a major 
driver of innovation due to competi-
tion incentivizing businesses to be-
come increasingly more efficient. It 
is also a significant factor in in-

creasing wealth and prosperity since 
innovation and efficiency will create 
a climate for economic expansion, 
which will lead to an increase in real 
Gross Domestic Product (GDP). 
Despite these attractive elements, 
capitalism can also have conse-
quential downsides. For example, 
wealth inequality. Since competition 
is a crucial factor, if one company is 
producing their product much more 
efficiently and cheaper than other 
companies, then those latter ones 
may eventually go bankrupt and lay 
off their employees. Moreover, while 
business owners and investors can 
profit off of transactions, workers 
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simply receive wages. Gradually, 
disparities will continue to grow and 
increase inequalities. Many of these 
workers also do not have much of a 
choice in choosing to work for low 
wages or poor conditions as they 
need to sustain themselves and pos-
sibly their families1. The rich get 
richer and the poor have to work 
themselves to the bone their whole 
lives to make ends meet.  

 
Capitalism 
  
Capitalism is an economic system 

that can be characterized by private 
ownership of property (as opposed to 
state-owned). Wages bring about 
labour and private owners accu-
mulate capital gains. Different defi-
nitions of capitalism can be found, 
but one can describe its center of 
attention as being profit-maximi-
zation, which leads to competition in 
free markets. This in turn incentivizes 
efficiency and innovation. Unfor-
tunately, since the means of pro-
duction are the exclusive property of 
the bourgeoisie, capitalism leads to 
increasing inequalities as workers 
continue to be exploited for profit2. 

Among the philosophers that 
criticized capitalism, Marx is one of 
the most prominent. He argued that 
this is a system full of contradictions. 
In his own words, capitalism “is not a 
seamless web of oppression, but 
rather a contradictory life of ‘dual 
freedom’ ”3. As this article will later 
show, he argued that capitalism ren-
ders workers unfree. The next section 
will look into various conceptions of 

freedom, trying to understand if they 
would all reach the same conclusion - 
that economic constraints render 
workers unfree. 

 
Various conceptions of freedom 
  
The idea of differentiating 

between two senses of freedom is not 
a new one. Many thinkers, such as 
Berlin4, argued that freedom has two 
conceptions – a negative and a 
positive one. The negative concep-
tion of this term can be understood as 
being concerned with having 
freedom from external restraints. It 
refers to the absence of obstacles and 
barriers – in other words, the absence 
of interference with possible actions. 
Positive liberty, on the other hand, 
refers to having the freedom to act in 
such a way that you take control of 
your life and fulfill your purposes5. In 
a way, positive freedom goes a step 
further, where the absence of 
interference is not enough and the 
presence of abilities must exist6. As a 
side note, liberty and freedom are 
used interchangeably in this article. 

As will be seen in the following 
section, Berlin employed a negative 
conception of freedom. Nevertheless, 
he did not explicitly reject positive 
liberty – rather, he explained that it is 
prone to dangerous uses. For exam-
ple, authoritarian leaders may use 
such a way of thinking in order to 
justify their methods. Since being 
free would be understood as living 
the right way(s), then it could happen 
that someone else knows how to do 
so better than you – even if you 
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cannot recognize this. Therefore, this 
other person could force you to be 
‘free’ by arguing that it is the better 
path. The implication of employing a 
positive conception of liberty is that 
one could justify deeply unfree social 
relations and institutions such as the 
Soviet Union7. 

 
Negative liberty 
  
Hobbes and Berlin were some of 

the best known thinkers among those 
defending the negative conception of 
liberty. Hobbes’ view was quite strict 
in the way that he argued for an 
absence of interference which 
physically stops an attempted action. 
For example, if a robber said, “your 
money or your life”, this coercive 
threat would not make you unfree as 
you would still have the (less 
desirable) option of handing over 
your money. Actually killing you, 
however, would make you unfree as 
you would no longer be able to 
physically carry out actions. This 
negative conception, therefore, 
makes no references to the agent’s 
beliefs, desires or values. Such 
accounts do have counterintuitive 
implications because laws are put in 
place not to physically prevent 
actions, but to deter them through the 
threat of punishment. Are these laws 
then not restricting people’s negative 
freedom8? 

Keeping this in mind, Berlin is a 
thinker that has a more widely 
encompassing view of negative 
freedom. He argues that this is not 
only limited to physical restraints, but 

includes your ability to carry out an 
action being hindered by another 
person (or group). Hence, coercion – 
“the deliberate interference of other 
human beings within the area in 
which I could otherwise act” would 
make you unfree9. 

Relating this back to capitalism, 
defenders of negative liberty would 
argue that a starving person accepting 
a job by a capitalist would not make 
them unfree. Hobbes would claim 
that this is not an interference with 
one’s freedom as they still have the 
choice of refusing the job. They are 
not physically being forced to accept 
it. Berlin would also argue that ac-
cepting even precarious employment 
is still a choice as concepts such as 
inequality and private domination do 
not directly interfere with one’s 
individual choices10. 

To bring in a countering per-
spective to this last sentence, Cohen11 
dedicated an entire article to cri-
ticizing Berlin (and others)’s argu-
mentation. To do so, he adapted 
Berlin’s arguments and showed why 
his conclusions do not follow – 
making for a convincing case. The 
main point surrounds the idea that 
“money, poverty, carries with it lack 
of freedom”12. Thinkers such as 
Berlin believe that not being able to 
afford something does not mean a 
lack of freedom, but rather a lack of 
ability to do so (a lack of means). 
Hence, poor people simply cannot 
always exercise their existing 
freedom. This is the premise that 
Cohen chooses to disprove as he 
believes that “to lack money is 
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indeed to be prey to interference”13. 
The view of poverty restricting what 
people are able to do with their 
freedom rather than a restriction of 
their freedom itself is a misre-
presentation of the true case at hand. 
Freedom is structured by money. 
There are numerous actions that poor 
people are unfree to do, simply 
because they are poor, while ‘non-
poor’ people would not face such 
constraints. Many goods and services 
are only accessible through money. 
Cohen gives as an example a woman 
who is too poor to buy a train ticket 
to go visit her sister. Even though she 
is able-bodied and has the ability to 
board the train, she would be 
physically prevented from entering it 
without purchasing a ticket. Hence, 
to be poor makes you liable to 
interference14. 

Cohen15 also provides a reason 
explaining why non-poor intellec-
tuals may not share his view. He 
speculates that the sense of guilt that 
fortunate people face because of their 
wealth around poor people would be 
relieved if they believed that no 
matter the sufferings they undergo,  
they do not lack freedom. His 
perspectives on the topic were most 
likely shaped in part by his child-
hood, where he felt the constraints 
and hardships brought about by not 
having enough money16. 

Another layer within this 
discussion on negative freedom 
reveals itself with Wenar’s objections 
to Cohen. Wenar argues that liberty 
is not the absence of interference 
with possible actions, but rather the 

absence of interference with your 
rights. Therefore, your liberty cannot 
be reduced by an interference with 
something that you do not have a 
right to (such as someone else’s 
money). The question then trans-
forms itself into one of morality 
regarding the list of rights that 
individuals hold17. 

 
Real Possibilities 
  
This view of freedom is a positive 

one, referring to the “real possibilities 
one has to do and/or to be” - or in 
other words, their capabilities18. This 
conception of freedom is supported 
by Malatesta and Sen, the latter of 
which sees unfreedom as being 
identical to inability. Amartya Sen 
adopts what is known as the capa-
bility approach, which concentrates 
on the capability of individuals to 
achieve the type of lives that they 
value. One’s wealth, for example, is 
not a detailed enough indicator of 
how one’s life is going. Rather, it 
depends on their capability to convert 
it in such a way that it improves their 
quality of life (Wells, n.d.). When it 
comes to poverty, Sen understands 
this to be a deprivation of one’s 
capabilities to live their desired life19. 
Hence, if a starving, poor person was 
offered a job by a capitalist, they 
would not be made unfree. In fact, 
they may even obtain more 
possibilities as they may now, for 
example, have more capability to be 
well nourished. 
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Republican 
  
The republican (also known as 

neo-Roman) view was defended by 
thinkers such as Rousseau. Here, the 
main claim was that one should not 
be subject to the arbitrary will or 
power of another. To better under-
stand this, it is easiest to think of 
Rousseau’s arguments against 
slavery. He believed that every man 
has a right to their own life and that 
the right of slavery is an illegitimate 
one as it is foolish to state “I make 
with you a convention wholly at your 
expense and wholly to my advan-
tage”20. While the negative concep-
tion of freedom would see a bene-
volent slave master that never inter-
fered with your actions as not rende-
ring you unfree, Rousseau would 
disagree. This is because this master 
could at any point interfere with the 
slave in ways that they could not 
control. Hence, he saw the transfer of 
one’s right of rulling oneself to 
another person as a form of slavery. 

Bringing this back to the example 
of a starving person accepting a job 
from a capitalist, Rousseau would 
argue that this would make one 
unfree as the employer would hold 
power over you. An interesting quote 
to explain this is, “dependence is the 
condition of possibility of domi-
nation”21. This means that once you 
have made someone unable to live 
without you, you will eventually be 
able to enslave them. In this case, the 
worker would be unable to live 
without the employer as they would 
starve without their wage. 

As a side-note, Berlin had 
described Rousseau (and others such 
as Marx) as employing a positive 
perception of freedom, which is 
prone to the aforementioned dangers. 
Nevertheless, many now are in 
agreement that this is an inaccurate 
reading22. Gerald C. MacCallum was 
a significant pillar in whittling away 
at the thinkers that Berlin characte-
rized as using the positive notion of 
liberty. He argued that Berlin had 
arbitrarily restricted the concept of 
‘constraint’ when claiming that 
negative freedom means an absence 
of deliberate interference of others. 
Instead, internal forces can still 
constrain people and the absence of 
these would still qualify as negative 
freedom. Broadening the understan-
ding of ‘constraints’, theorists that 
Berlin had identified as part of the 
positive camp could now fit into the 
negative one23. 

  
Self-rule 
  
This last view of freedom is part 

of the positive conception of 
freedom, arguing that one must be 
able to direct or control their own 
activity24. Marx and Wood are two 
thinkers that can be found in this 
category. Here one finds themselves 
asking questions such as, ‘Am I in 
control?’, ‘Am I directing this 
process?’, and so on. As previously 
seen, the negative conceptions of 
freedom would argue that only man-
made restrictions would place limits 
on one’s liberty. While other obsta-
cles, such as poverty, may limit one’s 
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ability to carry out actions, they 
cannot be categorized as making 
someone unfree. The self-rule 
conception contrasts such a view. 
Here, Marx would classify freedom 
as one’s ability to exercise control 
over their environment and over their 
own social forces25. 

As previously introduced, Marx 
believed that capitalism led to a 
contradictory life of ‘dual freedom’. 
One example of such an event 
includes the worker example. In line 
with the view of Hobbes and others, 
one may argue that workers are free 
to sell their labour. However, since 
the means of production are the 
exclusive property of the bourgeois 
in capitalism, the worker is actually 
obligated to sell their labour. They 
are not free in their choice. This point 
is further enforced when considering 
the amount of people that hold jobs 
where their health and safety is at 
risk, or perhaps even where they are 
harassed. Economic domination 
arises between social classes, along 
with economic exploitation as people 
are reduced to objects made to 
work26. 

The aforementioned differences 
between the self-rule and the nega-
tive freedom views could be ex-
plained by the difficulty to distin-
guish between ‘objective impos-
sibility’ and man-made obstacles. In 
other words, is it the case that poor 
people cannot purchase numerous 
items (despite not being interfered 
with) because of a lack of capacity? 
Or, is the national income distri-
bution to blame, making people’s 

reason for being poor the conse-
quence of the man-made social order 
and thus, a restriction on their 
freedom27. 

 
Conclusion 
 
This article looked at four 

different conceptions of freedom – 
negative, real possibilities, republican 
and freedom as self-rule – trying to 
understand how each would answer 
the question of “can we be free under 
capitalism?”. It was found that the 
former two would argue that one can, 
in fact, be free and more possibilities 
may even be brought along as a 
consequence of being offered a new 
job. Alternatively, the latter two 
views had a different perspective. 
The Republican view argued that 
being dependent on your employer 
for survival means that you are 
subjected to their arbitrary power and 
will and therefore, you are unfree. 
Personally, however, the self-rule 
conception seemed the most con-
ceivable. This would go beyond the 
idea that freedom refers to the 
absence of interference and argue 
that there must be a possibility to 
develop one’s capacities. Here, to be 
free, one would not only need to be 
independent from the arbitrary power 
and will of another, but socio-
economic conditions that hampered 
the achievement of reaching one’s 
full potential would need to be 
removed. 

As a side-note, this article brought 
up different perspectives on poverty 
and whether being poor itself makes 
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you unfree. While contradicting 
opinions are not surprising, it was 
very intriguing to see arguments on 
both sides of this. For example, 
Cohen criticized thinkers such as 
Berlin who did not understand that 
poverty carries with it a lack of 

freedom and even indirectly accused 
them of doing so to relieve 
themselves of guilt when surrounded 
by poor people. Wenar, however, 
took the discussion into another 
direction around morality. 
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RECENZII 
 
 

Petre Andrei, Petru. P. Andrei, Memorii și istorii  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petre Andrei, Petru. P. Andrei, Memorii 
și istorii. Volum îngrijit de Sorin 
Bocancea, Editura Institutul European, 
Iași, 2022, 498 p. 

 
Sub atenta îngrijire a profesorului 

Sorin Bocancea, la prestigioasa 
editură ieșeană Institutul European, 
a văzut lumina tiparului volumul 
Memorii și istorii, avându-i ca autori 
pe Petre și Petru. P. Andrei, ce 
reprezintă ediția revizuită și adăugită 
a două lucrări publicate anterior: 
Petre Andrei. Jurnal. Memorialistică. 
Corespondență, care a văzut lumina 
tiparului în anul 1993, și Confesiuni. 
Petru P. Andrei, publicat în anul 
1997. Apariția volumului Memorii și 
istorii a marcat împlinirea a 100 de 
ani de la nașterea lui Petru P. Andrei 

și aduce în atenția publicului docu-
mente și scrisori care nu au mai fost 
publicate în edițiile anterioare. 
Astfel, regăsim publicat dosarul din 
1920 a disputei dintre Petre Andrei 
și Garabet Aslan cu privire la titula-
rizare, un proces verbal a Senatului 
universitar din 1924 în care s-a 
discutat crima lui Corneliu Zelea 
Codreanu, precum și scrisoarea din 
1967 a chestorului de poliție Ion 
Vlasie către soția profesorului Petre 
Andrei, cel care a efectuat perche-
ziția din casa sociologului pe 4 
octombrie 1940, în urma căreia 
acesta s-a sinucis. 

Instaurarea regimului comunist în 
Romania a însemnat aruncarea în 
închisori a unei părți importante a 
politicienilor, intelectualilor și in-
dustriașilor din perioada interbelică, 
precum și a urmașilor acestora. 
Pentru că Petre Andrei fusese 
Ministrul al Educației Naționale sub 
guvernarea lui Armand Călinescu, în 
perioada monarhiei autoritare 
conduse de Regele Carol al II-lea, 
nici fiul acestuia, Petru P. Andrei nu 
a fost iertat. Dosarul său politic, din 
1950, este publicat pentru prima 
dată, în facsimil, în consistentul 
volum dedicat memoriei celor doi 
Andrei, tatăl și fiul. 
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Volumul Memorii și istorii, 
publicat cu sprijinul Universității 
„Petre Andrei” din Iași, este 
structurat în două părți, ce cuprind 
cele două lucrări revăzute și 
adăugite. Prima parte, ce are 7 capit-
ole, conține documente și fotografii 
ce au aparținut sociologului și poli-
ticanului Petre Andrei și aduc la 
lumină mai multe perioade ale 
existenței sale: cea a studiilor, cea a 
participării ca voluntar pe front în 
timpul Primului Război Mondial, 
cea a activității ca profesor, de la 
suplinitor la universitate la statutul 
de profesor universitar, precum și 
activitatea politică consemnată în 
Jurnalul politic din 5 decembrie 
1938, până la 4 octombrie 1940. De 
asemenea, un capitol este dedicat 
tragicului sfârșit al marelui inte-
lectual.  

Licențiat și doctor în filosofie al 
Universității din Iași, fost elev al 
profesorilor Dimitri Gusti și Ion 
Petrovici, care l-au ajutat să ocupe 
Catedra de sociologie, etică și 
politică de la Facultatea de Filosofie 
și Litere din Iași, Petre Andrei a 
predat cu pasiune și devotament 20 
de ani la această facultate. Conco-
mitent, Petre Andrei a început să 
activeze în cadrul Partidului 
Național Țărănesc, fiind ales în mai 
multe legislaturi deputat, deținând 
funcții de sub-secretar de stat la 
Domenii și Instrucție Publică, iar în 
decembrie 1938 este numit prin 
decret-regal Ministru al Educației 
Naționale. 

Situat în aripa de centru stânga a 
PNȚ, Petre Andrei a respins cu-

rentele extremiste și totalitare, iar în 
lucrarea Fascismul, publicată în 
1927, desființase doctrina mussoli-
niană. În urma guvernării de 44 de 
zile Goga-Cuza, condițiile unui 
regim de mână forte erau deja cre-
ionate. Noul regim era subordonat 
regelui Carol II-lea, iar Petre Andrei 
realiza pericolul Gărzii de Fier și 
dorința monarhului de a o anihila. 
Astfel, el se regăsește în mai toate 
guvernele noului regim autoritar, 
fiind îmbrăcat chiar și în uniforma 
partidului unic, Frontul Renașterii 
Naționale, la deschiderea 
Parlamentului corporatist la 8 iunie 
1939 (p. 164). Din postura de mi-
nistru, Petre Andrei a condus 
Departamentul Educației Naționale, 
elaborând Legea învățământului 
industrial de băieți, reorganizarea 
învățământului profesional, precum 
și organizarea învățământului superior.  

Jurnalul politic al politicianului 
Petre Andrei din perioada 5 de-
cembrie 1938-8 septembrie 1940 îl 
regăsim în capitolul al V-lea al volu-
mului și este plin de semnificații. 
Notele și însemnările politice ale 
ministrului educației sunt mai puțin 
cunoscute istoricilor și publicului 
larg și merită a fi lecturate și redate 
în prezenta recenzie. Astfel, înce-
pând cu 5 decembrie 1938, Petre 
Andrei intră în guvernul prezidat de 
Patriarhul Miron Cristea, afirmând 
că sufletește s-a îndepărtat de 
Partidul Național Țărănesc, iar 
Armand Călinescu a uzat de ame-
nințări la adresa lui și a familiei sale 
și astfel a intrat in guvern contrar 
voinței și convingerii sale – de frică. 
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„De vreo săptămână fusese omorât 
Corneliu Zelea Codreanu și se 
înăsprise regimul, ceea ce nu se 
potrivea cu firea sa, dar nu mai 
putea refuza, după ce după vreo trei 
ani înainte nu acceptase propunerea 
de a intra în guvern. Surâzând i s-a 
pomenit că ar putea fi trimis în 
lagăr” (pp.153-154). 

La 1 ianuarie 1939, Petre Andrei 
sesizează că viitorii colegi de mi-
nister și anume Cancicov, Mitiță 
Constantinescu, Iamandi, 
Ghelmegeanu și Ralea erau toți 
adunați în casa ministrului de 
Interne Armand Călinescu, ceea ce 
demonstrează necesitatea apariției 
unui organism politic nou, care să ia 
locul vechilor partide politice și să 
cuprindă toți oamenii politici care 
vor să se încadreze în noua ordine. 
Acesta ar fi Frontul Renașterii 
Naționale (p. 159). Petre Andrei su-
bliniază că „după ce a cheltuit o 
sumă considerabilă pe vestimentație, 
acum se îmbrăcă în uniforma 
Frontului, a partidului unic, iar 
regimul parcă expres voiește să îl 
fotografieze în uniforma albastră a 
Frontului Renașterii Naționale” (p. 
159). 

La 25 aprilie 1939, Petre Andrei 
nota în Jurnalul Politic că organi-
zarea FRN mergea greu și nu știu 
cum, dar nu încălzește pe nimeni. Se 
pare că însuși Armand Călinescu nu 
crede în el. „Majestatea Sa l-a între-
bat într-una din audiențele trecute ce 
crede despre Front, iar sociologul a 
răspuns că este nevoie de câțiva ani 
pentru a vedea roadele. Că lumea nu 
s-a desfăcut încă de obișnuința 

vechilor partide și că acestea nu sunt 
moarte, ci au viața lor obișnuită deși 
mai redusă” (p.161). La 28 
septembrie 1939, Petre Andrei 
notează că o noutate pentru acest 
guvern a fost înființarea Ministerului 
Frontului Renașterii Naționale care a 
fost încredințat lui C. C. Giurescu, 
rezident al Ținutului Dunărea de 
Jos1 (p. 167). „Giurescu se agita cu 
Frontul, se modifică legea pentru o 
bună organizare a lui – și totuși 
Frontul merge încet, foarte încet. 
Petre Andrei sesizează că deși lua 
parte la câteva adunări pentru 
modificarea legii FRN, are impresia 
că nu se va face nimic ” (p. 169). 

La 15 iunie 1940, Petre Andrei 
nota în Jurnalul politic că, având în 
vedere dezastrul Franței, noi, ro-
mânii vom trebui să facem orice 
pentru a evita mutilarea Țării noastre. 
E vorba deocamdată de transfor-
marea Frontului Renașterii Naționale 
într-un partid mic și totalitar, care să 
aibă aproape în totul ideologia ger-
mană și să poată cuprinde în el și 
Garda de Fier (p. 174). Ghelmegeanu, 
în ceea ce privește planul de orga-
nizare al partidului unic și totalitar, 
îl propune pe Rege ca șef de partid, 
(p. 175), iar Horia Sima și prietenii 
săi vor urma să intre în noul partid. 
Astfel, „legionarismul reînvie mereu. 
Să dea Dumnezeu să servească 
Țării”. (p. 176).  

Pe 20 iunie, Petre Andrei notează 
că Regele ia conducerea acestui 
partid și mărturisește că vrea acest 
lucru. Sociologul Petre Andrei 
subliniază că „ne învârtim în jurul 
numelui noului partid și se cade de 
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acord asupra titlului de partidul 
națiunii. Astfel, Urdăreanu a fost 
numit ca șef de stat major al noului 
partid și Victor Moldovan ca 
Secretar general. Petrei Andrei 
precizează că a ascultat la Radio cu-
vântarea Regelui și a lui Urdăreanu, 
la care și sociologul a contribuit cu o 
mică schemă de idei” (p. 176). La 8 
septembrie Regele a abdicat, iar 
Petre Andrei pleacă de la Iași la 
București pentru a-și aduce copii și 
nevasta, dar a văzut demisia guver-
nului Gigurtu și însărcinarea gene-
ralului Antonescu cu facerea noului 
guvern. Gen. Antonescu a obținut 
puteri depline, anularea Constituției 
din 1938, reducerea prerogativelor 
Coroanei și conducerea totală a 
statului. Astfel, se pare că nimeni nu 
a vrut să intre într-un nou Guvern 
sub Regele Carol al II-lea. La Palat 
au fost manifestații și împușcături. 
Vineri dimineața în ziua de 6 
septembrie Regele a abdicat fiind 
proclamat Regele Mihai, Marele 
Voievod de Alba (p.192). 

Odată cu schimbarea de regim, 
prin abdicarea regelui Carol al II-lea 
și instaurarea regimului antone-
sciano-legionar, Petre Andrei a fost 
dat afară din învățământul superior 
la propunerea lui Traian Brăileanu, 
Traian Herseni și Radu Gyr. 
Ulterior, din ordinul lui Antonescu, 
Petre Andrei este anchetat de 
Comisia pentru controlul averilor, 
iar în timpul percheziției din 4 
octombrie 1940, știind că urma să 
fie arestat, sociologul își pune capăt 
zilelor, lăsând scrisorile de adio 
către soție și cei patru fii ai săi, care 

reprezintă un adevărat testament 
politic. 

 
Iată un fragment din scrisoarea 

testament adresată copiilor: 
 

„Sunteți tot ce am avut mai scump 
pe lume, dar nu mai pot trăi. Tocmai 
acum, când aveați cea mai mare 
nevoie de mine, eu trebuie să vă 
părăsesc pentru totdeauna. Împre-
jurări nenorocite mă silesc la 
aceasta. Țin să știți că tatăl vostru nu 
are niciun fel de vină, nicio pată, 
niciun fel de amestec în cele 
întâmplate. Nu pot suporta însă să 
fiu târât în mocirlă sub nicio formă. 
Să nu credeți că fug de judecată și de 
aceea aleg acest mijloc. Nu. Dar nu 
mai am tăria să lupt. Sângele și 
moarte să cadă asupra capului celor 
care mi-au zdruncinat nervii în halul 
acesta. Am avut altă atitudine 
politică decât Garda de Fier, dar nu 
am prigonit pe nimeni, nu am făcut 
niciun act urât. Nu pot însă să fiu 
umilit și degradat. De ce să fiu 
arestat? Dacă aș avea pe sufletul 
meu o cît de mică vină aș suferi 
orice căci aș fi meritat. În cărțile 
mele apare clar atitudinea și con-
cepția mea. Voi controlați și veți 
vedea. Să nu faceți niciodată politică 
și să vă feriți a cădea în pasiunea 
ei....(p. 252). 

 
Partea a doua a volumului, 

deschisă de un cuvânt înainte al 
profesorului Doru Tompea și o in-
troducere a doamnei Diana Petrișor, 
conține un amplu interviu pe care 
aceasta l-a realizat cu Petru P. 
Andrei, în care este evocată acti-
vitatea ilustrului sociolog și prezintă 
evoluția lui Petru P. Andrei după 
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dispariția tatălui său, ce a fost 
marcată de persecuțiile legionare și 
de stigmatul condamnării politice, 
de eliminarea din avocatură urmată 
de activarea în diverse meserii sub 
demnitatea și pregătirea sa, până la 
primirea la Politehnica ieșeană în 
funcția de consilier juridic, după 
intervenții la Mihail Ralea și Emil 
Bodnăraș, și, în final, până la reve-
nirea ca profesor de drept civil în 
învățământul universitar. De ase-
menea, volumul cuprinde diverse 
corespondențe inedite ale lui Petru 
P. Andrei cu Andrei Oțetea, cu 
familia Franche, cu Helene Bart dar 
și cu foști studenți, colegi și prieteni 
ai lui Petre Andrei. 

Volumul Memorii și istorii al 
celor doi intelectuali Andrei merită a 
fi citit deoarece este plin de învăță-
minte, dar și de unele anecdote 
relatate de fiul lui Petre Andrei, care 
pun în lumină realitatea politică din 
epocă, mai puțin cunoscută cercetă-
torilor. Spre exemplu, țărăniștii se 
întâlneau în casa lui Petre Andrei și 
mai discutau despre politicienii 
liberali. Astfel, când vine vorba de 
Victor Iamandi, Ministrul Andrei 
tranșează problema spunând: „noi 
am fost săraci, dar Iamandi era în 
fundul gol. Am stat în aceeași 
cameră cu el și aveam o singură 
pereche de ghete, o purtam amândoi. 
Puneam cartonul la gheată... când 
ieșea el în oraș, eu stăteam acasă, 
când venea el, schimbam cartonul și 
plecam eu. Am făcut studenția 
împreună. Vă rog, la mine acasă, nu 
discutați de Victor Iamandi” (p. 
330). 

O altă întâmplare este povestită 
de Petre P. Andrei cu privire la 
Victor Iamandi, după venirea lui 
Antonescu la putere. Soția sa, Aneta, 
s-a dus la dictator să se plângă de 
faptul că soțul nu suportă regimul 
cumplit al detenției. Din relatările 
lui Petru P. Andrei, Antonescu ar fi 
răspuns: „nu are decât să facă ceea 
ce a făcut Andrei” (p. 331). 

Din interviul acordat de Petru P. 
Andrei doamnei Diana Petrișor 
aflăm detalii despre viața privată a 
lui Petre Andrei. În salonul doamnei 
Elena Meissner, Petru P. Andrei mai 
trăgea cu urechea și relatează că 
nenea Țoțu era membru al Jokey 
Club, fiind și francmason. Petru P. 
Andrei își aduce aminte că tatăl său 
i-a povestit că nenea Țoțu 
(Constantin Meissner) i-a propus să-l 
înscrie în Loja Masonică și l-a dus 
acolo, iar după o săptămână tata s-a 
dus în vizită la nenea Țoțu și i-a 
spus că „el este ponit de jos, sunt 
profesor de sociologie. Mie nu-mi 
plac chestiile astea șorțulețe, babe-
țele... Nu! Nu te supăra, dar nu am 
ce căuta acolo. Nu se acomodează 
cu felul meu de a fi. Puteți fi 
dumneavoastră magistrați, profesori, 
oameni serioși, dar eu nu am ce 
căuta!” (pp. 287-288). Mai sunt și 
alte episoade ce dau consistență 
acestui volum. 

Petru P. Andrei a început tipă-
rirea operei complete a tatălui său în 
perioada comunistă și a fost defi-
nitivată după 1990, sub egida 
Fundației Academice „Petre Andrei”, 
efort pentru care a primit Premiul 
Academiei Române „Ion Petrovici”, 
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împreună cu profesorul Doru 
Tompea. Și ca o recunoaștere a 
valorii savantului, în 1991, 

Academia Română l-a ales pe Petre 
Andrei membru post mortem. 

 
Florin GRECU 

 
Notă 

 
1 Pentru o analiză completă vezi Florin 

Grecu, Construcția unui partid 
unic: Frontul Renașterii Naționale, 

Editura Enciclopedică, București 
2012, Capitolul III, Statul deasupra 
partidului unic. Ministerul Frontului 
Renașterii Naționale versus partidul 
stat, pp. 96-138. 
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Olimpia Zamfirescu, Gustul amar al ciocolatei.  
Jurnalul unei supraviețuitoare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olimpia Zamfirescu, Gustul amar al 

ciocolatei. Jurnalul unei supraviețuitoare, 
Editura Corint, București, 2019, 288 p. 

 
De-a lungul celor trei decenii 

postdecembriste, s-a conturat un nou 
subdomeniu al memorialisticii româ-
nești: cel scris de victimele comu-
nismului, oameni care fie au cu-
noscut personal experiența carcerală, 
fie au fost afectați în mod direct, dar 
în alte moduri, de transformările 
radicale de după 1945. S-ar putea 
crede că este un subiect pe cale de 
epuizare, odată cu dispariția biolo-
gică a generației care a avut neșansă 
să trăiască convulsiile istoriei de la 
mijlocul secolului al  
 

 
XX-lea. Poate tocmai din acest 
motiv publicare traducerii în română 
a volumului scris de Olimpia 
Zamfirescu este o apariție editorială 
remarcabilă. Și nu este singurul: 
mărturia ei este cursivă, sinceră și 
fără ascunzișuri. Și, mai ales, este 
reflecția literară a unui destin cu 
adevărat nefericit. 

Olimpia Zamfirescu s-a născut în 
1921 într-o Românie mult diferită de 
cea pe care o cunoaștem astăzi. 
Trecut prin trauma războiului și a 
ocupației, dar cu idealul național 
împlinit, statul român se vedea con-
fruntat cu provocări legate de inte-
grarea provinciilor recent alipite și 
de refacerea economică și îmbună-
tățirea nivelului de trai. Ceea ce era, 
totuși, o reală dificultate de vreme ce 
mai bine de trei sferturi dintre lo-
cuitori trăiau în mediul rural și, de 
multe ori, își duceau existență la 
limita supraviețuirii. Asta nu în-
semna însă că pentru restul locuito-
rilor, cei din mediul urban, viața de 
zi cu zi nu era dificilă și marcată de 
limitări materiale. De aceea, destinul 
Olimpiei Zamfirescu părea să fie 
unul deosebit de norocos, căci fa-
milia în care se născuse făcea parte 
din înalta burghezie românească: 
tatăl său, Constantin Zamfirescu, era 
nimeni altul decât proprietarul celei 
mai mari fabrici de ciocolată din 
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România. „Deoarece locuiam pe 
terenul fabricii, aveam acces la 
laboratoare și aveam voi să gust 
orice dulciuri doream. [...] Mai 
aveam voie să iau oricât tablete de 
ciocolată, bomboane și rahat voiam. 
Profitam pur și simplu de această 
permisiune și împărțeam cu gene-
rozitate dulciuri prietenilor mei”, 
rememora Olimpia Zamfirescu. 
Dacă tatăl său se dedica întru totul 
afacerilor, mama sa, descendenta 
unei familii înstărite din Râmnicu-
Sărat, îi împărtășea apetitul pentru 
lux, în timp ce fratele său mai mare, 
Ion, era un împătimit al automo-
bilismului. După ce și-a completat 
studiile în Anglia (țară de care se va 
simțit mereu atașată), Olimpia 
Zamfirescu a revenit în România 
înainte de izbucnirea celui de-al 
Doilea Război Mondial. 

Această viață de familie, în bună 
măsură idilică, s-a curmat brusc în 
1948, odată cu naționalizarea fa-
bricii de către regimul comunist. În 
ziua în care a fost deposedat de 
afacerea sa, de rodul muncii sale 
întinse pe zeci de ani și căreia îi 
dedicase toată energia și toată price-
perea sa, Constantin Zamfirescu s-a 
dus la marginea geamului și s-a 
aruncat în gol. Sinuciderea tatălui a 
fost un șoc pentru întreaga familie, 
dar a fost numai unul dintre șocurile 
pe care au trebuit să le trăiască. 
Pentru Olimpia Zamfirescu a urmat 
arestarea fratelui său și apoi decizia 
deosebit de dificilă de a-și părăsi 
mama pentru a încerca să fugă din 
țară. Tentativa a eșuat lamentabil, 
barca fiind prea mică pentru clienții 

găsiți de presupusa călăuză. 
Revenită la Constanța, femeia avea 
să fie descoperită de Securitate și 
arestată, dar eliberată după scurtă 
vreme. 

Pentru autoare, începea un nou 
capitol al vieții: traiul, sau mai 
degrabă supraviețuirea, la marginea 
unei societății opusă valorilor sale 
și, mai ales, în care greu își putea 
găsi locul. La început chiar efectiv, 
pentru că familia sa fusese evacuată 
din reședința confiscată la rândul ei. 
Așa că ea și mama sa s-au mutat în 
casa unor alți „foști”, fiind înghe-
suite în camere improprii și descur-
cându-se prin vânzarea obiectelor pe 
care le-au putut salva. Imaginea tal-
ciocului în care Olimpia Zamfirescu 
încerca să răzbată era de fapt re-
flecția întregii societății: elita de 
altădată ajunsese la limita supra-
viețuirii, fiind forțată să vândă pe 
sume modeste lucruri altădată de 
preț. Iar cumpărătorii principali erau 
noii potențați ai epocii, care, prin 
adeziune ideologice sau oportunism 
politic, ajunseseră în vârful lumii care 
se construia la umbra Armatei Roșii. 

De aceea, vecinătatea cu câteva 
persoane din anturajul ambasadelor 
occidentale reprezenta pentru 
Olimpia Zamfirescu o gură de oxi-
gen, o scăpare temporală de la 
realitatea ideologizată prin care 
trebuia să navigheze. Totodată, au-
toarea volumului ajunsese să lucreze 
ca muncitor necalificat pe un șantier, 
într-un mediu dur și suportând bat-
jocura colegilor cu privire la decă-
derea sa socială. În acest context sur-
vine reținerea sa de către Securitate 
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și constrângerea de a deveni infor-
mator și de a-și spiona amicii occi-
dentali. „Oricât de rușinoasă părea, 
îmi plăcea activitatea mea de Mata 
Hari”, mărturisea peste ani Olimpia 
Zamfirescu. A fost un compromis 
dificil, dar a găsit puterea să-l 
admită în volumul său de amintiri, 
ceea ce reprezintă un aspect destul 
de rar în acest de tip de rememorări, 
căci majoritatea celor care au semnat 
angajamente au căutat ulterior să-și 
repudieze acest aspect din discursul 
autobiografic. 

Dar chiar și prinsă în cleștele 
poliției politice, femeia a continuat 
să-și păstreze legăturile cu persoane 
indezirabile regimului. Inevitabilul 
s-a produs însă în 1959, când a fost 
arestată din nou și supusă unei an-
chete solicitante, dublată de o încar-
cerare severă. Recluziunea a fost 
însă încercarea de pe urma căreia 
Olimpia Zamfirescu a ieșit slăbită 
fizic, dar întărită moral: „în celulă, 
la izolare, am trăit momente de sin-
gurătate disperată, dar și momente 
de totală detașare. După agonie 
profundă, am ajuns la acea stare 
unică de seninătate spirituală, de 
fericire pe care nu o mai trăisem 
niciodată și la care n-aș fi ajuns dacă 
n-aș fi trăit în claustrare”. În final, a 
fost condamnată la un an de 
detenție, o sentință totuși blândă în 
contextul celui de-al doilea val de 
represiune politică, izbucnit pe 
fondul Revoluției Maghiare și al 
retragerii Armatei Roșii. Pentru o 
femeie crescută în sânul unei familii 
burgheze și educată în Anglia, 
coborârea în lumea carcerală a fost 

similară cu un drum prin purgatoriu, 
mai ales că Olimpia Zamfirescu se și 
convertise la catolicism pe fondul 
morții tatălui său. Iar după înche-
ierea condamnării, femeia a primit 
vestea că nu va reveni în libertate, ci 
este obligată să trăiască la Rubla, în 
câmpia Bărăganului, unde primise 
domiciliul obligatoriu. 

Capitolele dedicate vieții la 
Rubla reprezintă un alt merit al 
memoriilor Olimpiei Zamfirescu, 
căci recluziunea în domiciliu obliga-
toriu constituie un subiect prea puțin 
menționat de victimele sale, dar și 
insuficient studiat în istoriografia 
românească. Față de această nouă 
formă de represiune, autoarea are o 
poziție detașată, semn că expe-
riențele prin care trecuse deja își 
puseseră amprenta, iar suferința, în 
toate formele sale, fusese înțeleasă și 
asumată cu seninătate. Însă poate cel 
mai curios, pentru un cititor, este 
firescul vieții de zi cu zi în condițiile 
dificile din Bărăgan. Și, mai ales, 
modul în care se construiesc relațiile 
dintre vitregiții izolați la Rubla. Nu 
lipsesc nici cancanurile, invidiile, 
bârfele ori mici răutăți, dar nici 
ajutor dezinteresat, bunătatea ne-
așteptată și sprijinul venit la mo-
mentul oportun. Cel mai emoționat 
moment este, fără îndoială, apariția 
unui copil mic în mijlocul unei 
comunități de năpăstuiți. Confruntat 
cu dificultăți financiare și cu boala 
soției, Ion Zamfirescu se decide să-
și lase pentru o vreme băiatul în 
grija surorii sale. Este momentul în 
care toate viciile și scăderile umane 
sunt lăsate la o parte, pentru ca toate 
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energiile să fie canalizate spre îngri-
jirea copilului. Este, de fapt, trium-
ful vieții și al binelui chiar și în 
sânul unei lumi decăzute. 

Viața Olimpiei Zamfirescu avea 
să se schimbe radical în 1962, când 
a primit intempestiv ordinul să pără-
sească nu doar domiciliul obliga-
toriu, ci și România. Salvarea sa ve-
nise din partea unor vechi cunoștințe 
din timpul Războiului, datorită că-
rora a reușit să ajungă în Republica 
Federală Germană. Însă neavând 
nici o profesie bine stabilită și nici 
suficienți bani pentru a fi indepen-
dentă, acomodarea în lumea liberă a 
fost dificilă și marcată de impre-
vizibil. Drumul său pare desprins 
dintr-un roman închipuit, nu dintr-un 
volum de memorii: din Essen a 
ajuns în Majorca, iar apoi a devenit 
dădacă în El Savador, ca ulterior să 
viziteze Statele Unite ale Americii 
și, la final, să revină în Germania, 
unde s-a angajat pe un post de 
crainică, acesta fiind momentul în 
care Olimpia Zamfirescu și-a găsit 
echilibrul în lumea liberă. Finalul 
vieții l-a petrecut pe Coasta de Azur, 

trecând la cele veșnice în 2009, 
memoriile sale în limba română 
fiind publicate la zece ani după 
decesul autoarei. 

Chiar dacă nu se compară cu 
memorialistica lui Ioan Ioanid, 
Marcel Petrișor sau Cicerone Ionițoiu, 
volumul Olimpiei Zamfirescu este o 
completare oportună și utilă la ima-
ginea generală a represiunii comu-
niste din perioada Dej, fiind totodată 
și o mărturie sinceră și directă asu-
pra bulversării societății românești 
de după 1948. Într-un curs firesc al 
istoriei, Olimpia Zamfirescu ar fi 
rămas probabil un exponent al elitei 
românești, o persoană inteligentă, 
manierată și pate cu un apetit 
excesiv pentru lux. Însă procesul de 
comunizare forțată a însemnat 
pentru România o cădere spre un 
totalitarism care a distrus un țesut 
social, a răvășit un stil de viață și a 
marcat nenumărate destine. Printre 
care și al Olimpiei Zamfirescu. 

 
 

Lucian VASILE
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