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EDITORIAL 
 
 

Queen Elizabeth II and the Commonwealth - Her Role 
and Legacy 

 
Marina-Cristiana ROTARU  

 
 

Abstract: This paper aims to present the role played by queen Elizabeth II in the 
transformation of the old British Commonwealth into the Commonwealth as we 
know it today, and the legacy that she leaves behind. We briefly introduce the 
founding documents that paved the way for the modern Commonwealth: The 
Balfour Declaration of 1926, the Statute of Westminster of 1931 and the London 
Declaration of 1949, documents which reshaped the constitutional links between 
the British Crown and the members of the Commonwealth. We review the 
queen’s contribution to solving various crises in the Commonwealth like the 
Rhodesian civil war, her support for the establishment of the Commonwealth 
Secretariat and other Commonwealth bodies by means of which Commonwealth 
nations could express their own identity and aspirations. We also analyse the 
symbolism of the Commonwealth Games and of the Commonwealth Service and 
the queen’s participation in their development. Furthermore, we also illustrate 
how the queen used her three constitutional rights (the right to be consulted, the 
right to encourage and the right to warn) in order to perform her duties as Head 
of the Commonwealth. We also aim to investigate the sources of the queen’s 
power and we circumscribe our analysis to Dorothy Emmet’s taxonomy: power 
as “creative energy” and power as “personal influence”.  
 
Keywords: Queen Elizabeth II, the Commonwealth, charismatic leadership, 
diplomatic skills, power. 
 
Introduction 
  
When Elizabeth II became queen 

of the United Kingdom and Northern 
Ireland in February 1952, upon the 
death of her father, King George VI, 
the Commonwealth was made of 
only 8 countries: Australia, Ceylon, 
India, New Zealand, Pakistan, South 

Africa, Southern Rhodesia and the 
United Kingdom. In 2022, the se-
ventieth year of Elizabeth II’s reign, 
the Commonwealth numbered 56 
independent countries from Africa, 
Asia, Europe, the Caribbean and 
Americas and the Pacific. The fact 
that the initial membership increased 
sevenfold in this span of time attests 
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both the organisation’s relevance to 
its members and the valuable per-
sonal contribution of its former head, 
Elizabeth II. The growth of this 
unique organisation has not been 
without its share of challenges and 
troubles. Numerous former British 
colonies or dominions gained their 
independence from Britain, some 
even became republics, but decided 
to join the Commonwealth, such as 
Ghana, Malaya, Nigeria, Sierra 
Leone, Jamaica, Trinidad and 
Tobago, Kenya, Uganda, Malawi, 
Malta, Barbados (a republic since 
2020), the Bahamas, Brunei, 
Swaziland, Lesotho, to mention but a 
few. Other countries that have never 
been part of the British Empire deci-
ded to join the Commonwealth. The 
Republic of Cameroon, the Togolese 
Republic and the Gabonese Republic, 
former French colonies which gained 
their independece from France in 
1960, joined the Commonwealth: 
Cameroon in 1995 and Togo and 
Gabon in 2022, respectively.  

Although India gained its inde-
pendence in 1947 and declared itself 
a republic, it joined the Commonwealth. 
South Africa became independent in 
1961, and although it applied to 
remain part of the Commonwealth, 
it was rejected because of its policy 
of apartheid, and withdrew from the 
organisation until 1994, when it was 
received into the Commonwealth as 
a republic.  

Rhodesia was another hot spon 
on the map of the Commonwealth. 
Internal political conflicts between 
the white minority, which sought to 

retain power, and the black majority, 
led to a civil war. In 1965, the white 
minority issued a Unilateral Decla-
ration of Independence, rejected by 
the United Kingdom, which imposed 
full economic sanctions on Rhodesia. 
The country declared itself a republic 
five years later. However, in 1980, 
after a fifteen-year crisis, Rhodesia’s 
independence was recognised inter-
nationally and the country, renamed 
Zimbabwe, joined the Commonwealth. 
Sir Shridath Surendranath Ramphal, 
the second Secretary-General of the 
Commonwealth between 1975 and 
1990, described the queen’s contri-
bution to finding a solution for the 
Rhodesian crisis in the following 
terms: „The Rhodesia issue threate-
ned to tear the Commonwealth 
apart. At the crucial time, the Queen 
exercised her stabilising influence. 
She was diplomatically brilliant”1.  

The economic relationships betwe-
en the United Kingdom and Europe 
was a bone of contention among 
Commonwealth leaders. While Britain 
was trying to forge new economic 
relations with the newly established 
European Economic Community, 
the Commonwealth was pressing for 
more numerous and robust economic 
partnerships within the organisation.  

Today, the Commonwealth is an 
international organisation of states 
that have various forms of govern-
ment: „a republic with a president as 
Head of State (such as India and South 
Africa), an indigenous monarchy (for 
example, Lesotho, Malaysia, Swaziland 
and Tonga), a sultanate (Brunei), an 
elected Paramount Chieftaincy 
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(Western Samoa), or a realm recog-
nising The Queen as Sovereign (for 
example, the United Kingdom, 
Australia, Canada)”2. In her capacity 
as Head of the Commonwealth, 
Elizabeth II contributed to the birth 
of numerous independent nations, 
witnessed countries relinquish their 
ties with the British Crown and declare 
themselves republics. She saw coun-
tries become torn by civil and racial 
wars and, at the helm of the organi-
sation and with the support of 
Commonwealth leaders, spared no 
effort to try and find effective solu-
tions to problems. She witnessed the 
demise of the British Empire and 
Britain’s readjustment to the post-
imperial context. In the words of one 
of her prime ministers, Margaret 
Thatcher, Elizabeth II „has watched it 
all [...]. She’s seen each country come 
to London and negotiate an 
independent constitution; she’s seen 
them go from colony to nationhood, 
the move from Empire to 
Commonwealth. [...]. So the Queen is 
in a unique position which is unlikely 
ever to be repeated in our history”3. 

 
The Birth of the Modern 
Commonwealth 
 
The modern Commonwealth as 

we know it today is the result of the 
transformations that the British 
Empire suffered in the first half of 
the twentieth century, namely deco-
lonisation and the dominions’ claims 
for self-governance and full com-
mand over their own foreign policy. 
These claims came to fruition in 

1926 during the Imperial Conference 
of British Empire leaders, which 
took place in London. The results of 
the conference discussions are syn-
thesized in the Balfour Declaration, 
which defines the status of domi-
nions within the British Empire. 
Hence, the dominions are: „autono-
mous Communities within the British 
Empire, equal in status, in no way 
subordinate one to another in any 
aspect of their domestic or external 
affairs, though united by a common 
allegiance to the Crown, and freely 
associated as members of the British 
Commonwealth of Nations”4.  

The Balfour Declaration also 
made other major recommendations 
that reflected profound changes within 
the empire. One such recommen-
dation concerned the status of the 
Governor-General of each of the 
dominions. According to the Balfour 
Declaration, the Governor-General 
serves only as the representative of 
the Crown alone: „In our opinion it is 
an essential consequence of the 
equality of status existing among the 
members of the British 
Commonwealth of Nations that the 
Governor-General of a Dominion is 
the representative of the Crown, 
holding in all essential respects the 
same position in relation to the 
administration of public affairs in 
the Dominion as is held by His 
Majesty the King in Great Britain, 
and that he is not the representative 
or agent of His Majesty’s 
Government in Great Britain or of 
any Department of that Government”5. 

This change also introduced the 
principle of „the divisibility of the 
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Crown”. In a constitutional monar-
chy, the monarch acts only on the 
advice of the government. Hence, mi-
nisters are responsible, before par-
liament, for the advice they give to the 
monarch. Before 1926, British mo-
narchs, in carrying out their „constitu-
tional responsibilities with regard to 
the colonies and self-governing 
Dominions, [...] acted under the one 
Crown on the advice of the United 
Kingdom ministers”6. The Balfour 
Declaration of 1926 marks a funda-
mental development in the relation-
ship between the Crown and its 
various realms and territories within 
the empire in that „the criterion for 
recognising the divisibility of the 
Crown in this sense is not the existen-
ce of a separate government, but 
rather the source of responsibility for 
advice to the monarch with respect 
to matters concerning the relevant 
territory”7. Hence, the Crown „be-
came divisible in 1926 with the 
recognition that the monarch was to 
be advised by the responsible 
Ministers of self-governing Domi-
nions with respect to matters con-
cerning those Dominions”8.  

The recommendations put for-
ward by the Balfour Declaration of 
1926 received full legal status in the 
Statute of Westminster of 1931, which 
proclaimed the legislative indepen-
dence of the self-governing domi-
nions: „No law and no provision of 
any law made after the commen-
cement of this Act by the Parliament 
of a Dominion shall be void or 
inoperative on the ground that it is 
repugnant to the law of England, or 

to the provisions of any existing or 
future Act of Parliament of the 
United Kingdom, or to any order, 
rule or regulation made under any 
such Act, and the powers of the 
Parliament of a Dominion shall in-
clude the power to repeal or amend 
any such Act, order, rule or regula-
tion in so far as the same is part of 
the law of the Dominion”9. Further-
more, Section 3 states that „[...] the 
Parliament of a Dominion has full 
power to make laws having extra-
territorial operation”10. The newly 
recognized legislative independence 
of the dominions is also underlined 
in Section 4: „No Act of Parliament 
of the United Kingdom passed after 
the commencement of this Act shall 
extend, or be deemed to extend, to a 
Dominion as part of the law of that 
Dominion, unless it is expressly de-
clared in that Act that that Dominion 
has requested, and consented to, the 
enactment thereof”11. 

The Imperial Conference of 1926, 
through the Balfour Declaration, and 
the 1931 Statute of Westminster pa-
ved the way to the birth of the modern 
Commonwealth, formally established 
by the London Declaration of 1949, 
which was adopted as a consequence 
of constitutional changes in India. 
For the British, who tried to main-
tain their dominance in that part of 
the world, the country was of para-
mount importance both economically 
and politically. India proclaimed its 
independence and became a republic 
in 1947, yet the British were deter-
mined to keep India within the 
Commonwealth. Lord Louis 
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Mountbatten, King George VI’s 
cousin and the last Viceroy of India, 
who was charged with supervising 
the transition of British India to an 
independent India, received direct 
instructions from the king to ensure 
that India remained within the 
Commonwealth12. 

India’s status within the 
Commonwealth was formalised in 
the 1949 London Declaration, which 
accommodated a former, now an in-
dependent state with a republican form 
of government, into the Common-
wealth, thus giving birth to the 
modern Commonwealth. The London 
Declaration stipulates the following: 
„The Government of India have 
informed the other Governments of 
the Commonwealth of the intention 
of the Indian people that under the 
new constitution which is about to 
be adopted India shall become a 
sovereign independent republic. The 
Government of India have however 
declared and affirmed India’s desire 
to continue her full membership of 
the Commonwealth of Nations and 
her acceptance of The King as the 
symbol of the free association of its 
independent member nations and as 
such the Head of the Common-
wealth”13. Therefore, a new blueprint 
for the Commonwealth was created: a 
free association of independent and 
equal nations, having the British 
monarch as head of the organisation 
and a unifying symbol of their free 
association.  

Although the 1949 London 
Declaration referred solely to India, 
it established a precedent on the 

basis of which newly independent 
African and Asian states, which also 
aspired to a republican form of go-
vernment, were allowed to remain 
within the Commonwealth. Further-
more, Commonwealth membership 
would no longer depend „on alle-
giance to the Crown”, as stipulated 
by the 1931 Statute of Westminster, 
„but upon ‘a declared act of will’”14. 
After the death of King George VI, 
the first British monarch to be 
conferred the title of Head of the 
Commonwealth, the members of the 
organisation unanimously recogni-
sed his successor, Queen Elizabeth 
II, as the new Head of the 
Commonwealth.  

 
Queen Elizabeth II’s Role 
within the Commonwealth 
 
The manner in which Elizabeth II 

managed to forge a role for herself 
within the organisation, be more than 
a figurehead and remain relevant 
continues to inspire in-depth research. 
Her achievement is even more no-
table as the Commonwealth is an 
international association as no other: 
it does not have a constitution or a 
charter to provide clear, formalized 
rules of conduct for its head or to 
define her/his responsibilities, for 
instance. The Commonwealth that she 
was representing had little in com-
mon with the empire of George V or the 
Commonwealth known by George 
VI. The modern Commonwealth, foun-
ded by the 1949 London Declara-
tion, was born just three years before 
she acceded to the throne. So, in a 
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way, the Commonwealth and Elizabeth 
II as monarch grew together. Being 
the Head of the Commonwealth was 
a new territory which she had to 
map for herself.  

As the unifying symbol of the 
free association of independent and 
equal nations, Elizabeth II knew that 
one of her roles was to strengthen 
the links between herself and the 
Commonwealth members as well as 
the links among Commonwealth na-
tions. So, communication was para-
mount. Just like her grandfather and 
father before her, she used techno-
logy in order to shorten the distance 
between herself and the Commonwealth 
peoples. George V was the first 
monarch to use radio waves when he 
sent his Christmas message to the 
Empire on Christmas day 1932 from 
his home in Sandringham. Radio 
was also used by George VI to keep 
in touch with his subjects across the 
world. Elizabeth II used both radio 
and television to communicate with 
the British and the Commonwealth 
nations, be it a Christmas message 
or a message to the Commonwealth 
on Commonwealth Day (the second 
Monday of March) or a message 
marking a particular event in Britain 
or across the Commonwealth.  

Visits were another means of streng-
thening ties with Commonwealth 
communities. In fact, Elizabeth II 
was the most travelled monarch in the 
history of the British monarchy. Accor-
ding to the website of the British 
Royal Family, „[...] the Queen 
undertook more than 200 visits to 
the Commonwealth, and visited 

every country of the Commonwealth 
(with the exception of Cameroon, 
which joined in 1995, and Rwanda, 
which joined in 2009) as well as ma-
king many repeat visits. One third of 
The Queen’s total overseas visits 
were to Commonwealth countries”15.  

The speech that she delivered 
when she came of age, on 21 April 
1947, from Cape Town while ac-
companying her parents on an of-
ficial tour, was to become one of the 
landmark speeches of her reign. It is 
the speech in which she pledges 
herself to her country, Great Britain, 
and the Commonwealth: 

„[...] There is a motto which has 
been borne by many of my ancestors 
– a noble motto, ‘I serve’. Those 
words were an inspiration to many 
bygone heirs to the Throne when 
they made their knightly dedication 
as they came to manhood. I cannot 
do quite as they did. [...] But through 
the inventions of science I can do 
what was not possible for any of 
them. I can make my solemn act of 
dedication with a whole Empire 
listening. I should like to make that 
dedication now. It is very simple. I 
declare before you all that my whole 
life whether it be long or short shall 
be devoted to your service and the 
service of our great imperial family 
to which we all belong. [...]”16. 

The speech was penned by Sir 
Henry Lascelles, Private Secretary 
to George VI at the time, and al-
though it sounded anachronistic in 
the way in which the ideas were 
worded, „it strangely captured the 
moment”17. The speech was more 
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than just a message of the heiress 
apparent on the day she came of age, 
ready to assume official responsibi-
lities. Taking into consideration the 
time it was delivered (1947, the year 
of the partition and independence of 
India) and the place where it was 
delivered from, Cape Town, the 
legislative capital of the Union of 
South Africa, an independent domi-
nion of the British Empire at the 
time, the speech also manifests a 
political dimension, although the 
young princess may not have been 
aware of it18: it was meant to be a 
boost for the English-speaking popu-
lation of the Union, who supported 
the monarchical government and the 
dominion status within the empire. It 
was aimed at India, whose status of 
Commonwealth member was much 
desired by the British. Furthermore, 
it was a way of improving the mo-
rale of the Britons, weakened by the 
privations of the war and anxious 
about the future. The speech also 
tried to breathe new life into the role 
of the British Crown as the vital con-
nector „in an association of nations 
and territories whose ties had become 
tenuous, because of war, British eco-
nomic weakness and nationalism”19.  

Although the young princess was, 
on that occasion, the key instrument 
in advocating for British interests, it 
would be incorrect to conclude that 
she would willingly and consciously 
let herself be treated as a puppet 
although sometimes both British and 
Commonwealth politicians tried to 
use her name to win political battles.  

From the very beginning of her 
reign, she assumed the duties and 

responsibilities of the Head of the 
Commonwealth with high commit-
ment and utter dedication and worked 
tirelessly and collaboratively to deliver 
good service to the Commonwealth. 
Her Commonwealth tours and visits 
were occasions to buttress links 
between herself and Commonwealth 
leaders and to become more familiar 
with and knowledgeable about 
Commonwealth nations and their 
history, and better understand their 
aspirations. In a way, Elizabeth II 
and the Commonwealth grew and 
matured together. She had the 
opportunity to meet and become 
well acquainted with African leaders 
(with some she was close in age) 
who are now considered founding 
fathers of numerous independent 
African states: Kenneth Kaunda of 
Zambia, Kwame Nkrumah of 
Ghana, Jomo Kenyatta of Kenya, 
Julius Nyerere of Tanzania, Hastings 
Kamuzu Banda of Malawi, Seretse 
Khama of Botswana or the 
Rhodesian/Zimbabwean politician of 
unsavoury reputation Robert Mugabe.  

Although she was the head of state 
of approximately just a third of the 
countries making up the 
Commonwealth, in mapping her role 
as Head of the Commonwealth, 
Elizabeth II made appropriate and 
clever use of her three constitutional 
rights as defined by Walter Bagehot – 
„the right to be consulted, the right to 
encourage and the right to warn”20.  

As the unifying symbol of this 
free association of independent and 
equal members, Elizabeth II dis-
played great tact, used shrewd 
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diplomacy, showed strong determi-
nation and expressed a deep desire 
to be a force for good. In more than 
one occasion, she exercised clear 
and firm leadership, contributing 
more or less obliquely to defusing or 
solving severe political crises within 
the Commonwealth. She proved that 
she could be not just a symbol, but 
„an active force”21.  

The queen’s active presence was 
courageously manifest in the context 
of the visit to the republic of Ghana 
in 1961. The country’s prime mi-
nister, Kwame Nkrumah, who had 
led the independence movement in 
the late 1950s, was trying to intro-
duce a single-party rule in order to 
consolidate his political position, and 
stifled the voices of the opposition 
through abusive and undemocratic 
measures, which severely eroded 
civil liberties in Ghana. The country 
plundged into political turmoil. The 
outskirts of Accra, the capital, were 
bombed. Under the circumstances, 
strong opposition against the queen’s 
visit was expressed by both 
Westminster and the British press as 
the queen’s safety could not be 
guaranteed. In addition, the situation 
in Ghana posed a thorny dilemma to 
the British: should Britain send the 
queen, the head of a democratic state, 
to meet a politician who not only 
critised the British colonial past, but 
had already started to develop dicta-
torial tendencies, build a personality 
cult, and severely restrict civil 
liberties in his country? Nevertheless, 
Britain’s prime minister, Harold 
Macmillan, was not fully convinced 

that the visit should be cancelled 
because of geopolitical considera-
tions: the Soviet Union was courting 
numerous African states which had 
recently become independent, like 
Ghana, an aspect that the queen, too, 
was aware of. New African leaders 
did not rule out the possibility of 
economic partnerships with the 
Soviet Union as they saw the „Soviet 
economy [...] as a concrete, feasible 
alternative to liberal capitalism”22. To 
lose Ghana to the Soviets would have 
weakened the Commonwealth. The 
queen was resolute and unswerving 
in her decision to go to Accra and 
convince the Ghanaian prime mi-
nister to keep the country within the 
Commonwealth fold, and, conse-
quently, within the Western sphere of 
influence. In a conversation with the 
British prime minister, she pointedly 
remarked: „‘How silly I should look 
if I was scared to visit Ghana and 
then Khruschev went and had a good 
reception’”23. The queen’s visit to 
Ghana in 1961 is irrefutable proof of 
her growing political sense. She ar-
rived in Accra and „melted Nkrumah” 
while she was acclaimed by the 
Ghanaian press as „the greatest 
Socialist monarch in the world”24. 

The Rhodesia crisis was another 
occasion for the queen to prove her 
active participation in Commonwealth 
policy. The government of Rhodesia 
was in the hands of a white settler 
minority since 1923, when the 
country was allowed to develop a 
system of self-governance as far as 
domestic matters were concerned 
„while remaining legally subject to 
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ministers in London”25. In order to 
tighten their grip on power, the white 
settler government, led by Ian Smith, 
issued a Unilateral Declaration of 
Independence in 1965, which was 
rejected by the British government 
for the reason that Ian Smith’s racist 
measures denied the black population 
of Rhodesia full democratic rights. A 
bitter clash broke out between the 
Rhodesian and the British govern-
ments and both parties made use of 
the queen’s name for their own poli-
tical gain.  

In order to prevent Ian Smith and 
his government from adopting their 
declaration of independence, Harold 
Wilson, the British prime minister, 
undertook an impromptu visit to 
Rhodesia and handed the Rhodesian 
leader a personal letter from the queen, 
in which she revealed her own opi-
nion on Ian Smith’s anti-black policy: 
„I should be glad if you would accept 
my good wishes and convey them to 
all my peoples in your country, 
whose welfare and hapiness I have 
closely at heart”26. By using the plural 
„all my people”, the queen made a 
clear reference to the black majority, 
too. But Ian Smith shrewdly turned 
the tables by reading the queen’s 
message aloud during the banquet for 
the British prime minister, leaving 
the impression that he was on good 
terms with the sovereign27. In 1970, 
the Rhodesian government declared 
the country a republic, sparking a 
civil war known as the Rhodesian 
Bush War, which lasted until the end 
of the 1970s, when Ian Smith 
accepted majority rule.  

However, the Rhodesian issue 
had an unsettling effect on the rela-
tions among Commonwealth coun-
tries, who expected Great Britain to 
have a deeper involvement in hand-
ling the conflict. For the new British 
prime minister, Margaret Thatcher, 
Commonwealth matters were a sort 
of nuissance, an attitude which she 
openly revealed before the meeting 
of the Commonwealth heads of go-
vernment that took place in Lusaka, 
Zambia, in 1979. The burning issue 
for the conference was how to end the 
war in Rhodesia, but Thatcher was 
reluctant to go. In order to cover her 
lack of appetite for a Commonwealth 
visit, Thatcher used the issue of the 
queen’s safety as a reason to avoid 
leaving London, and stated publicly 
that it would not be safe for the 
queen to go to Lusaka, where the in-
fluence of the Rhodesian Bush War 
was reverberating through guerrilla 
warfare. Immediately after the prime 
minister’s open remarks, Buckingham 
Palace issued a statement which 
clearly affirmed the queen’s firm 
decision to attend the Lusaka 
Commonwealth conference28.  

During the Lusaka Commonwealth 
Heads of Government Meeting, 
which Margaret Thatcher attended, 
eventually, the queen finely exerted a 
unifying force. Her maintained poli-
tical neutrality gave her an edge on 
the Commonwealth political divide re-
garding the Rhodesian crisis. She had 
gained the trust of Commonwealth 
politicians, who were willing to listen 
to and work with the queen. During 
the official reception in Lusaka, 
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while in a conversation with prime 
minister Kaunda of Zambia, Nyerere 
of Tanzania and Banda of Malawi, 
she was heard telling them: „Far be 
it from me to get involved in your 
discussions over this, but I’ve 
known you all longer than you’ve 
known each other, and isn’t it better 
to talk about it?”29. Notice how she 
positions herself in relation to the 
three African prime ministers: as a 
person who knowns them all for 
quite some time (a clear advantage), 
a position which allowed her to 
promote mutual trust among the 
Commonwealth members in a ge-
nuine way. The manner in which she 
exercises her righ to advise is also 
worth investigating: she does not 
offer her advice in an affirmative 
sentence as if it were something al-
ready established, but in an inter-
rogative sentence. In this way, she 
invites them to have an active partici-
pation, and thus underlines the equal 
status of all Commonwealth mem-
bers, whoever they are. She thus 
shifts the focus on them, offering 
them the lead role, while she takes 
only the supporting role, although, 
in fact, she was the initiator and the 
ice-breaker. The queen’s diplomatic 
and networking skills also made it 
possible for the Commonwealth 
members and Margaret Thatcher to 
get to know each other better and see 
that they could collaborate. The result 
of this joint effort was the Lusaka 
Declaration of the Commonwealth on 
Racism and Racial Prejudice, which 
provided the framework for fighting 
apartheid and racial discrimination. 

Furthermore, the Rhodesian repre-
sentatives decided to assemble in 
Great Britain later in the year to 
resolve the crisis in their country. 
They met at the Lancaster House 
Conference in London in December 
1979 and signed a ceasefire, thus 
ending the Rhodesian Bush War. Free 
elections and civil rights and liberties 
were restored and proposals for a new 
democratic Constitution were also put 
forward. All these measures paved the 
way to the international recognition of 
Rhodesia as the independent state of 
Zimbabwe.  

Queen Elizabeth II exercised her 
constitutional right to encourage to 
the benefit of the Commonwealth in 
various other contexts: the establish-
ment of the Commnonwealth Secre-
tariat, the Commonwealth Games 
and the Commnonwealth Service.  

 
The Commnonwealth 
Secretariat 
 
The establishment of the 

Commonwealth Secretariat in 1965, 
during one of the most difficult 
decades in the existence of the 
Commonwealth, was called for by 
the need to provide the organisation 
with a coherent structure that would 
oversee the cooperation among 
Commonwealth nations. The 
Commonwealth Secretariat is „the 
intergovernmental organisation that 
supports member countries to achieve 
the Commonwealth’s aims of deve-
lopment, democracy and peace”30. 
The Secretariat „organises 
Commonwealth summits, meetings 
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of ministers, consultative meetings 
and technical discussions; it assists 
policy development and provides po-
licy advice, and facilitates multilate-
ral communication among the mem-
ber governments”31. In addition, the 
Secretariat „provides technical as-
sistance to help governments in the 
social and economic development of 
their countries and in support of the 
Commonwealth’s fundamental politi-
cal values”32.  

 The queen’s contribution to 
strengthening the Commonwealth was 
not only moral, but also practical, 
material. She gifted the organisation 
with a beautiful palace in London, 
Marlborough House. Once the home 
of the queen’s paternal grandmother, 
Queen Mary, Marlborough House 
became the headquarters of the 
Commonwealth Secretariat. It is a 
clear symbol of the queen’s firm 
commitment to the Commonwealth, 
made even firmer by the fact that the 
queen’s generous gift could not have 
been offered at a better time.   

According to the Tanzanian prime 
minister, Julius Nyerere, the creation 
of the Commonwealth Secretariat „em-
phasized the equality of all members, 
and gave final discouragement to the 
lingering sentiment that one member 
had a right to some predominance 
over the others. It has enabled the 
Commonwealth to develop along 
independent lines in accordance with 
the interests of all members”33.  

The first Secretary-General of the 
Commonwealth was the Canadian 
diplomat Arnold Smith. The sovereign 
and the Royal Family were careful to 

make the Secretary-General feel wel-
come in London. He was invited to 
„small luncheons or dinners” with the 
queen, her secretary or members of 
the Royal Family. Moreover, the queen 
encouraged Arnold Smith to see her 
before visits to Commonwealth coun-
tries in order to inform her on 
Commonwealth matters34.  

In contrast to the queen’s firm 
support for the Commonwealth, 
Whitehall was quite reserved with 
regard to the close links fostered 
between the British sovereign and 
the Commonwealth Secretary-General 
because „it meant that the chief 
Commonwealth officer had a route 
to Her Majesty which did not go via 
Downing Street”35. Whitehall showed 
their initial frustration during a royal 
reception for the Diplomatic Corps, 
where the Commonwealth Secreta-
ry-General was „placed at the end of 
the line of chargés d’affaires – in 
other words, right at the bottom in 
protocol terms”. The incident did 
not go unnoticed and the queen 
handled it in a way which mirrors 
her understanding and respect for 
the position of the Secretary-Gene-
ral:  „he would in the future be put 
before the line of ambassadors”36.  

 
The Commonwealth Games 
 
The Queen’s commitment to the 

Commonwealth is also illustrated by 
her support for the Commonwealth 
Games, which she called the 
“Friendly Games”37, thus underlining 
the friendly spirit of this particular 
international sports competition. The 
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first sports competition to be orga-
nised within the former British 
Empire was the Inter Empire Sports 
Meeting, held in London, in 1911, 
during the Festival of Empire, which 
celebrated the coronation of King 
George V. The competition proved to 
be a great success and inspired the 
foundation of a quadrennial sports 
competition known as the British 
Empire Games. Its inaugural edition 
took place in 1930, in Hamilton, 
Ontario. The metamorphosis of the 
British Empire into the modern 
Commonwealth is also reflected in 
the name of the competition. In 1962, 
the Games changed their name in the 
British Empire and Commonwealth 
Games. Between 1966 and 1974, the 
Games were known as the British 
Commonwealth Games and since 
1978, they have been known as the 
Commonwealth Games38.  

Although inspired by the Olympic 
Games, the Commonwealth Games 
have developed their own distinct 
features: “[…] the games will be 
different, free from both the exces-
sive stimulus and the babel of the 
international stadium. They should be 
merrier, less stern and will substitute 
the stimulus of novel adventure for the 
pressure of international rivalry”39.  

Two distinct features of the 
Commonwealth Games are their 
common language (English) and the 
royal patronage. Queen Elizabeth II 
was the patron of the Commonwealth 
Games Federation and the Duke of 
Edinburgh was its president since 
1955, and he represented the mo-
narch personally during the Opening 

Ceremony of the Games and read her 
message. She contributed to making 
the Commonwealth Games an in-
creasingly inclusive sports competi-
tion, by supporting athletes from 
smaller Commonwealth countries to 
participate and by defending the 
multi-racial makeup of the Games. 
South Africa, for example, was last 
allowed to take part in the Common-
wealth Games in 1958, because of its 
apartheid policy. As South Africa 
rejoined the Commonwealth in 1994, 
following the end of white rule, the 
South-African athletes were allowed 
to compete in the Commonwealth 
Games held in Victoria, Canada, in 
1994.  

As Head of the Commonwealth 
and patron of the Commonwealth 
Games Federation, the queen also 
supported the so-called Gleneagles 
Agreement on Apartheid in Sport, an 
expression of the Commonwealth’s 
effort to combat racial discrimina-
tion: “ […] The member countries of 
the Commonwealth, embracing 
peoples of diverse races, colours, lan-
guages and faiths, have long recog-
nised racial prejudice and discrimina-
tion as a dangerous sickness and an 
unmitigated evil and are pledged to 
use all their efforts to foster human 
dignity everywhere”40.  

Another distinct feature of the 
Commonwealth Games Opening 
Ceremony was introduced during the 
Cardiff edition, in 1958: the Queen’s 
Baton Relay. According to the tradi-
tion established then, the ceremony 
starts at Buckingham Palace. The 
queen’s message is included in a 
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baton, which is then carried by 
several relay runners throughout the 
Commonwealth to be handed over to 
the sovereign at the beginning of the 
Games. 

The most recent Commonwealth 
Games were held in 2022 in 
Birmingham. It was the twenty-
second edition of the Games, which 
coincided with the queen’s Platinum 
Jubilee. In her message for the 2022 
Commonwealth Games, the queen 
underlined the symbolism of the 
Commonwealth Baton: „On October 
7th last year, this specially created 
Baton left Buckingham Palace to 
travel across the Commonwealth.  
Over the past 294 days, it has 
carried not only my message to you, 
but also the shared hopes and 
dreams of each nation and territory 
through which it passed, as it made 
its way to Birmingham”41. The 
Baton is thus the expression of „the 
shared hopes and dreams of each 
nation and territory through which it 
passed”. In using this phrase, the 
queen must have hinted at potential 
constitutional changes heralded in 
some Caribbean countries such as 
Jamaica, Antigua and Barbuda or 
Saint Vincent and the Grenadines 
which may, in the future, organise 
referendums on severing the link 
with the British Crown and beco-
ming republics. In fact, Barbados, 
another Caribbean state, had just 
declared itself a republic in 2021 
and elected the former Governor-
General, the queen’s representative 
in the realm, Dame Sandra Mason, 
as the first Barbadian president. 

Through the Baton metaphor, the 
queen acknowledges these national 
aspirations.  

 
The Commonwealth Service 
 
The genuineness of the queen’s de-

dication to the Commonwealth is re-
flected in the Commonwealth Service 
– a unique inter-faith ceremony which 
brings together people from all the 
faiths and races in the Common-
wealth. It is organised by the Royal 
Commonwealth Society42, and its 
main purpose is to build and en-
courage young people’s awareness 
of the Commonwealth’s role, values 
and accomplishments. The Common-
wealth Service is held in 
Westminster Abbey, London, and 
has become an annual event in the 
Commonwealth Calendar,  which 
could not have been possible had it 
not been for the queen’s personal 
determined efforts, practical sense 
and broad vision.   

The first Commonwealth multi-
faith service was held in St. Martin-
in-the-Fields, in June 1966. Al-
though both Elizabeth II and the 
Duke of Edinburgh attended the 
ceremony, the event was met with 
some stiff opposition from certain 
circles of the Anglican Church, 
which could not consent to the idea 
of “some heathens” taking part in a 
Christian religious service. Such 
objections were even raised before 
the Archbishop of Canterbury and 
the Synod of the Anglican Church. 
Consequently, for some years the-
reafter, the Commonwealth Service 
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was held in the Guildhall, the admi-
nistrative centre of the City of 
London – a lay venue. Eventually, a 
lasting solution was worked out by 
the queen herself. On the practical 
and unprecedented initiative of the 
monarch as head of the Church of 
England, the Commonwealth Service 
has, since 1972, been held annually 
at Westminster Abbey43. Among 
Anglican churches, Westminster 
Abbey has a special status: it is a 
Royal Peculiar, which means that it 
“belongs directly to the monarch and 
not to any diocese, and does not come 
under the jurisdiction of a bishop”44. 
This allows the queen considerable 
leeway regarding the kind of events 
that can be held in a Royal Peculiar. 
Hence, „if she wants her Common-
wealth to hold its observance in her 
Abbey, she can”45. . Thus, the queen 
avoided ecclesiastical complications 
and proved to be a far-sighted 
leader, capable of finding workable, 
down-to-earth solutions.   

 
Queen Elizabeth II – A 
Charismatic Leader?  
 
As constitutional monarch, bound 

by constitutional restrictions and the 
advice of her ministers, or as Head 
of the Commonwealth, whose uni-
fying symbol she was, queen 
Elizabeth II did not have any political 
power in the sense in which an exe-
cutive leader has. Yet, she proved 
herself capable of exerting firm and 
effective leadership. What was it 
then which enabled Elizabeth II to 
be “an active force”? It must have 

been a kind of power generated by 
personal influence and an under-
stated dynamic force.  

Dorothy Emmet identifies several 
types of power, among which “power 
as personal influence” and “power as 
creative energy”. Power as personal 
influence is “due to (a) moral strength 
of character, (b) prestige, either of 
person or office and (c) ‘charismatic’ 
qualities”. Power as creative energy 
is “shown in stimulating productive 
efforts in other people”46. The queen’s 
moral strength of character is un-
doubted. Throughout her long reign, 
she faced difficulties with stoicism 
and fortitude. If her prestige was, in 
the first years of her reign, more the 
prestige of her royal status, she has 
acquired personal prestige while she 
matured as a monarch. Authentic di-
plomatic qualities, considerable tact 
and moral and physical courage con-
tributed to this development. It must 
not have been easy for her to go to 
Ghana in 1961 and be seen in the 
company of Kwame Nkrumah while 
the capital, Accra, was under bom-
bardment;  or come to London and 
face the London crowds at the death 
of Princess Diana in 1997; or shake 
hands with a former IRA comman-
der, Martin McGuinness, in 2012 in 
Northern Ireland, in a highly sym-
bolic gesture of reconciliation. But 
she did, showing grit and grace.  

Her charismatic qualities meant 
more than her feminine charm. Her 
seductive warmth and good sense of 
humour put people at ease. She was 
an active listener, able to follow and 
understand her interlocutors. In state 
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matters, she demonstrated broad 
knowledge and competence which, 
together with a good sense of pro-
portion, made her be a reliable part-
ner for Commonwealth leaders. Un-
like the Iron Lady, whose leadership 
was marked by an indomitable will, 
Elizabeth II’s leadership style was 
manifest in her ability to inspire 
people. She was a leader who did not 
dominate but, to use Dorothy Emmet’s 
words, was capable “to strengthen 
and train people’s will, yet leaving 
them free to work constructively on 
their own account”47.  

 
The queen’s legacy 
 
The very existence of a much 

larger Commonwealth than the one 
born at the end of the Second World 
War is part of the queen’s legacy. In 
spite of numerous crises that threat-
ened to tear the organisation apart, 
the queen succeeded in bridging the 
divide and helping Commonwealth 
members reach mutual agreements. 
One such agreement was the one 
reached between the Commonwealth 
and Great Britain regarding econo-
mic sanctions against South Africa 
and its apartheid policy. While 
Margaret Thatcher was openly against 
economic sanctions, seeing them as “a 
crime against free trade”48, a position 
which caused considerable friction 
within the Commonwealth, the queen, 
voicing the disquiet of numerous 
Commonwealth members, conside-
red that some sanctions were neces-
sary. She tackled the issue with her 
usual quiet, understated diplomacy, 

and economic sanctions were even-
tually imposed on South Africa, 
which led to the end of apartheid. 
The fact that the Commonwealth has 
divised for themselves a coherent 
administrative structure was also, in 
part, possible due to her support. In 
addition, numerous independent na-
tions within the organisation have 
the queen’s signature on their birth 
certificates. Not only did she oversee 
constitutional changes in these 
countries, but she supported these 
nations “to work constructively on 
their own account” and find their 
own voice.  

The position of Governor-
General (the representative of the 
Crown in a Commonwealth country 
who has retained the British monarch 
as their head of state) has been oc-
cupied by more and more women 
throughout the queen’s reign as the 
sovereign supported women’s educa-
tion and their participation and leader-
ship in political and public life. The 
fact that Mary Simon is Canada’s first 
Inuk Governor-General is also part of 
the queen’s legacy.  

However, Britain’s colonial past 
and its harmful effects is a sensitive 
issue that is yet to be solved. 
Elizabeth II was often criticised for 
not expressing an open apology to 
the peoples harmed by the British 
colonial policy. However, she took 
considerable steps towards reconci-
liation. For instance, her 2011 visit 
to Ireland is a tangible proof of the 
power of royal diplomacy. Her 
speech at Dublin Castle was highly 
appreciated and during her visit she 
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used body language cleverly and 
authentically to communicate her 
feelings and views. Reconciliation 
and unity in Britain and within the 
Commonwealth are her main legacy.  

Her royal dignity, the absolute 
commitment with which she as-
sumed the duties and responsibilities 
of sovereignty and the leadership of 
the Commonwealth, her remarkable 
resilience and stoicism when faced 

with adversity, her tact and diplo-
macy, her humour and extraordinary 
capacity to adapt and move with 
times while remaining relevant are 
some of the fibres that make up the 
fabric of her personality. Whatever 
flaws future analyses may find in the 
way the queen discharged her duties, 
there was ever more in Elizabeth II 
to be praised than to be pardoned.
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Majesty Queen Elizabeth II and the Established Church 

of England 
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Abstract: After the death of Her Late Majesty, Queen Elizabeth II, there was 
much discussion about her faith and the role it played in her life throughout her 
long reign. As monarch, she was also the Supreme Governor of the Church of 
England; a role that has its origins in Henry VIII’s break from Rome and the 
English Reformation. This paper explores the origins and development of this 
role, as well as the particular ways in which Queen Elizabeth II inhabited it. It is 
a historically complex role that must be situated in the context of late-medieval 
legal, political and philosophical debates about authority, the church and the 
state. The relationship between monarch and the Church of England was made 
abundantly clear to the millions of people who watched the Queen’s coronation 
in 1953; the ritual acts, as well as the vows the Queen made, all point to the 
monarch’s role in maintaining and defending the place of the Established 
Church. The Queen’s sense of duty and service, and the desire to live up to the 
promises she made at her coronation, were a strong principle in her public life. 
From her Christmas addresses to her quinquennial inauguration of the Church 
of England’s governing body, the General Synod, Her Late Majesty was 
motivated by her deep faith and personal convictions.  
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Introduction 
  
In the foreword to a booklet 

marking her 90th birthday, Her Late 
Majesty Queen Elizabeth II wrote: ‘I 
have been—and remain—very 
grateful to you for your prayers and 
to God for His steadfast love. I have 

indeed seen His faithfulness’1. 
Following Her Late Majesty’s death, 
even the secular media commentary 
placed significant emphasis on the 
Queen’s faith and its role as a 
guiding principle in her life2. For the 
majority of people, this will have 
been most evident in her Christmas 
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speeches, broadcast on radio and 
television every year on Christmas 
Day. In 2002, for instance, she said, 

‘I know just how much I rely on 
my faith to guide me through the 
good times and the bad. Each day is a 
new beginning. I know that the only 
way to live my life is to try to do 
what is right, to take the long view, to 
give of my best in all that the day 
brings, and to put my trust in God!’3  

Throughout her long reign, 
through the social and political 
change of the last century, and even 
through her own personal loss and 
grief, Queen Elizabeth spoke again 
and again in these Christmas 
messages about the central truths of 
Christianity: love, faithfulness, and 
reconciliation. She did not shy away 
from describing the impact of her 
faith in her own life: ‘For me, the life 
of Jesus Christ, the Prince of Peace, 
whose birth we celebrate today, is an 
inspiration and an anchor in my life. 
A role-model of reconciliation and 
forgiveness, he stretched out his 
hands in love, acceptance and 
healing. Christ’s example has taught 
me to seek to respect and value all 
people of whatever faith or none’4.  

This was an inclusive vision, for 
all her people. In Her Late Majesty’s 
Christmas message in 2013, she said 
‘For Christians, as for all people of 
faith, reflection, meditation and 
prayer help us to renew ourselves in 
God’s love, as we strive daily to 
become better people. The Christmas 
message shows us that this love is for 
everyone. There is no one beyond its 
reach’5. 

The Queen’s fundamental belief 
that human beings are all created and 
loved by God, allowed her to speak 
convincingly about the need for 
tolerance and friendship in British 
society – particularly at difficult times. 
This is evident in her Christmas 
address following the terrorist attacks 
in the United States on 11th Septem-
ber 2001: 

‘We in this country have tried to 
bring comfort to all those who were 
bereaved, or who suffered loss or 
injury in September's tragic events… 
I believe that strong and open com-
munities matter both in good times as 
well as bad. Certainly they provide a 
way of helping one another… [A 
sense of community] helps to over-
come differences and misunderstan-
ding by reducing prejudice, igno-
rance and fear. We all have some-
thing to learn from one another, 
whatever our faith’6. 

These Christmas messages were 
clearly motivated by her strong, 
personal faith; but in addition to this, 
the late Queen had a constitutional 
role as the Supreme Governor of the 
Established Church of England. 
Dating back to the Church of 
England’s foundation, the position of 
the monarch in relation to the Church 
of England underpinned some signi-
ficant moments in Queen Elizabeth 
II’s reign, perhaps most notably her 
coronation. This paper will explore 
the historical development of the 
monarch’s role as Supreme Governor 
and what it meant for the Queen and 
the British people during her seventy 
years on the throne.  
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‘Supreme Governor’: 
background and context 
  
The complex history of the 

Reformation, in England and across 
Continental Europe, lies beyond the 
scope of this paper7. Henry VIII’s 
decision to break with Rome, and 
establish the Church of England, is 
often characterised as the product of 
the king’s desire to divorce Catherine 
of Aragon: whilst history may have 
unfolded differently were the crisis 
resolved in some other way, the issue 
of the king’s divorce does not wholly 
account for the success of the 
Reformation8. Rather, the issue 
enabled evangelical clergy to get a 
foothold in the king’s court, and 
develop their novel theological and 
political ideas, providing they served 
the king’s interests9. The background 
to the English Reformation, there-
fore, lies in the political, religious, 
philosophical and legal debates that 
raged across Europe in sixteenth 
century. During the Medieval period, 
England had been embroiled in the 
same discussions over civil and 
ecclesiastical authority that had pitted 
the Holy Roman Emperor against the 
Pope10. Already in 1519, Martin 
Luther was engaged in debates about 
the nature of papal authority, which 
would lead him to assert that Christ, 
and not the Pope, was the head of the 
church11. The Act of Supremacy of 
1534, which cemented the Reforma-
tion in England and formally 
declared Henry VIII the ‘Supreme 
Head’ of the Church of England, 
must be seen in this broader political, 
philosophical and legal context12. 

The Act of Supremacy, passed by 
Parliament, marked the definitive 
break with the Papacy, and 
established Henry VIII as ‘the only 
supreme head in earth of the Church 
of England, called Anglicana 
Ecclesia.’ The Act also granted the 
king (and his heirs and successors) 
‘all honours, dignities, preeminences, 
jurisdictions, privileges, authorities, 
immunities, profits, and commodities 
to the said dignity of the supreme 
head of the same Church belonging 
and appertaining’13. The king’s title, 
Fidei Defensor, granted to him by 
Pope Leo X in 1521 and subse-
quently revoked by Pope Paul III, 
was confirmed by Parliament in 1543 
and connected to the king’s position 
as Supreme Head of the Church of 
England. Henry VIII’s successors to 
the present day have therefore used 
the title ‘Defender of the Faith.’ 
From the Act of Supremacy of 1534 
onward, the monarch and the Church 
of England were bound together.  

Despite Henry VIII’s break with 
Rome, it was not until the reign of 
Edward VI that many recognisably 
Protestant practices were introduced 
into the life of the English Church14. 
Edward himself was active in 
religious affairs and consciously saw 
himself as the Supreme Head of the 
Church of England15. Following 
Edward VI’s death in 1553 at the age 
of 15, and a failed attempt to prevent 
his Catholic sister acceding to throne, 
Mary I became Queen. She began to 
dismantle the reforms of her father 
and brother, issuing a series of 
injunctions in 1554 that abandoned 
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any reference to the Royal Supre-
macy16. The Act of Supremacy was 
formally repealed by Parliament in 
155517. 

In 1558, the Protestant Elizabeth 
came to the throne and her reign 
began with a series of measures that 
would eventual resolve the religious 
crisis in England, known as the 
Elizabethan Settlement. This pro-
claimed Elizabeth not as the 
‘Supreme Head,’ but rather the 
‘Supreme Governor’ of the Church of 
England18. The change was designed 
to placate the English reformers who 
argued – as Luther had done – that 
Christ was the only Head of the 
Church19. After some twenty-five 
years of turmoil, the matter was 
settled: the Church of England was 
the Established Church in England 
and the monarch was its Supreme 
Governor20.  

 
Church and State in the 
Monarch’s Coronation 
  
The coronation of Queen 

Elizabeth II took place on 2nd June, 
1953. It was the first coronation to be 
broadcast on television, watched by 
some twenty-seven million people, 
with eleven million listening on the 
radio21. For the first time in history, 
the pomp and ceremony of the 
British State entered people’s homes, 
and people would have been able to 
see the relationship established 
between the Church of England and 
its Supreme Governor. Much was 
written about the coronation. Edward 
Ratcliff, Ely Professor of Divinity at 

the University of Cambridge, wrote 
an explanatory pamphlet that set 
Elizabeth’s coronation in historical 
succession to King Edgar’s coro-
nation in 973, and explained the 
unique ritual and ceremonial of the 
coronation service22. The mass media 
available by the 1950s, combined 
with an atmosphere of post-war 
optimism, meant that Queen 
Elizabeth’s coronation attracted an 
unprecedented audience and gave 
them a window into this rare event in 
the life of Church and State. 

The coronation at Westminster 
Abbey was presided over by the 
Archbishop of Canterbury, Dr 
Geoffrey Fisher, with the Archbishop 
of York and the Bishops of the 
ancient sees of Durham and Bath and 
Wells assisting. After the Queen 
entered the Abbey in procession, the 
service formally began with the 
Coronation Oath. The archbishop 
addressed six questions to the Queen: 
two on maintaining law and justice, 
but four on the Church of England.  

‘Will you to the utmost of your 
power maintain the Laws of God and 
the true profession of the Gospel? 
Will you to the utmost of your power 
maintain in the United Kingdom the 
Protestant Reformed Religion esta-
blished by law? Will you maintain 
and preserve inviolably the settle-
ment of the Church of England, and 
the doctrine, worship, discipline, and 
government thereof, as by law 
established in England? And will you 
preserve unto the Bishops and Clergy 
of England, and to the Churches there 
committed to their charge, all such 
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rights and privileges, as by law do or 
shall appertain to them or any of 
them?’23 

The Queen responded, ‘All this I 
promise to do.’ Therefore, from the 
very outset of the coronation service, 
the monarch’s position in relation to 
the Church of England is made clear. 
As ‘Defender of the Faith,’ the 
Queen swore to maintain ‘the true 
profession of the Gospel’ and as 
Supreme Governor, the Queen 
promised three times to maintain the 
laws, rights and privileges of the 
Established Church. 

The rituals of the coronation were 
imbued with religious and sacra-
mental significance. Following the 
Coronation Oath, the Queen was 
presented with a Bible as Dr Fisher 
addressed her: ‘Our gracious Queen: 
to keep your Majesty ever mindful of 
the law and the Gospel of God as the 
Rule for the whole life and govern-
ment of Christian Princes, we present 
you with this Book, the most va-
luable thing that this world affords.’ 
The Bible was given to the Queen as 
a guiding light in the sacred task 
entrusted to her. 

To prepare her for this task, she 
was anointed with holy oil. This was 
a sacred moment in the liturgy: it was 
invested with a mystical quality by 
the ritual surrounding the anointing, 
and also by the fact that this was 
considered too sacred to be shown on 
the television broadcast24. This was a 
solemn moment of transformation: 
before the anointing, the Queen’s 
outer robes were removed, and after 
the anointing, she was dressed in 

cloth of gold (including the quasi-
priestly royal stole), invested with the 
orb and sceptre, and finally crowned25. 

The ceremonial surrounding 
Elizabeth II’s coronation established 
firmly in the minds of the millions of 
people watching and listening that 
the Queen’s reign was as much a 
religious service as a civil and consti-
tutional duty. During the ceremony, 
the inextricable connection between 
the monarch and the Church of 
England was made abundantly clear. 
To be Defender of the Faith and 
Supreme Governor of the Church of 
England was an integral part of the 
life of long service which Queen 
Elizabeth II began at her coronation 
in 1953. 

 
Queen Elizabeth II: Supreme 
Governor of the Church of 
England 
  
Despite the weighty promise 

made at her coronation to ‘maintain 
and preserve inviolably the settle-
ment of the Church of England, and 
the doctrine, worship, discipline, and 
government thereof, as by law 
established in England,’ the late 
Queen’s role as Supreme Governor 
of the Church of England was largely 
ceremonial.  

In former times, the Church of 
England’s bishops were appointed 
directly by the monarch. The 
American writer Ralph Waldo 
Emerson, describing the English 
Church in Queen Victoria’s time, 
wrote: ‘The Queen sends the Dean 
and Canons a congé d'élire, or leave 
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to elect, but also sends them the name 
of the person whom they are to elect. 
They go into the Cathedral, chant and 
pray; and after these invocations 
invariably find that the dictates of the 
Holy Ghost agree with the recom-
mendation of the Queen’26. Queen 
Victoria famously opposed a series of 
nominations made by her Prime 
Minister, Benjamin Disraeli; most 
notably, her steely determination 
ensured that her candidate for the 
Archbishopric of Canterbury won out 
against Disraeli’s candidate in 
186827. The Archbishop who bap-
tised Victoria, Charles Manners-
Sutton, was himself appointed di-
rectly by King George III, provoking 
a row with the Prime Minister, 
William Pitt the Younger28. By the 
time of the reign of Queen Elizabeth 
II, the Supreme Governors of the 
Church of England had shown more 
restraint.  

The Church of England’s gover-
ning body is the General Synod, 
made up of three houses: the House 
of Bishops, the House of Clergy and 
the House of Laity. It is this body 
that creates legislation governing the 
church, approves liturgical texts, 
manages ecumenical relations, and so 
on. The General Synod is reconsti-
tuted after elections every five years, 
and at the inauguration of each new 
synod, the monarch address the 
assembly as the Supreme Governor 
of the Church of England.  

It is very noticeable that Queen 
Elizabeth took this role seriously, and 
opened General Synod every five 
years from the General Synod’s 

creation in 1970 until her death. This 
was in contrast to a number of 
previous monarchs. Queen Anne, 
who was otherwise very devout, 
disliked synods and almost refused to 
allow the Convocation of Canterbury 
to meet in 171029. Likewise, George 
V could not be present at the opening 
of the first Church Assembly (the 
predecessor to the General Synod) in 
1920 because of a prior engagement, 
but he did send a message by 
telegram: the telegram was sent from 
Newmarket racecourse30. 

Queen Elizabeth was unable to be 
present at the inauguration of the 
General Synod in 2021 due to ill-
health, but Prince Edward, Earl of 
Wessex, read a message on Her Late 
Majesty’s behalf. This last message 
to General Synod was an exemplary 
text. The Queen reflected on the 
passage of time but pointed to the 
unchanging nature of the Gospel of 
Christ; she reflected on contemporary 
events, and she did not shy away 
from the particular challenges the 
Synod must address: ‘Your Graces 
and members of the Synod, the next 
five years will not always be straight-
forward. Like every new Synod, you 
have inherited weighty responsibi-
lities with many issues to address, 
reports to debate, and difficult 
decisions to make. You may have to 
consider proposals on governance, on 
conduct, on the use of resources, and 
on other issues; and on a vision for 
the future of the Church31. 

As with Her Late Majesty’s 
Christmas messages, this address to 
General Synod reflected her own 
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personal convictions and strong faith. 
The Queen also indicated her under-
standing, as Supreme Governor, of 
the Church of England’s place and 
role in contemporary English society: 
‘The list of tasks facing that first 
General Synod may sound familiar to 
many of you: Christian education; 
Christian unity; the better distribution 
of the ordained ministry to the needs 
of the population. But one stands out 
supreme: “to bring the people of this 
country to the knowledge and the 
love of God”’32. This last address to 
General Synod in 2021 provides a 
fitting summary of the Queen’s 
priorities and concerns in relation to 
the church over which she governed.  

Whilst the Queen’s role as 
Supreme Governor was largely cere-
monial, providing wisdom, guidance 
and reflections on her faith to the 
British people in general (as in her 
Christmas broadcasts) or to the 
Church of England in particular (as at 
General Synod), this role permeated 
a number of aspects of the church’s 
life. An oath of allegiance to the 
monarch and their heirs and 
successors must be taken by all those 
about to be ordained as priests and 
deacons, and by any member of the 
clergy who takes up a new post in a 
parish in the Church of England33. 
Similarly, the monarch is prayed for 
daily at Morning and Evening Prayer 
according to the Book of Common 
Prayer. In his reflections on English 
religion, Emerson remarked that, 
‘From his infancy, every Englishman 
is accustomed to hear daily prayers 
for the queen, for the royal family, 

and the Parliament, by name; and this 
lifelong consecration of these perso-
nages cannot be without influence on 
his opinions’34. As with the monar-
ch’s image on coinage, the Supreme 
Governor permeates the life of the 
Church of England in subtle yet 
profound ways. 

The diligence with which Queen 
Elizabeth undertook her duties as 
Supreme Governor of the Church of 
England, as well as her openness 
about her Christian faith, go back to 
those promises made at her 
coronation in 1953. In her Christmas 
address in 2013, sixty years after the 
coronation, she said: ‘Service and 
duty are not just the guiding 
principles of yesteryear; they have an 
enduring value which spans the 
generations. I myself had cause to 
reflect this year, at Westminster 
Abbey, on my own pledge of service 
made in that great church on 
Coronation Day sixty years earlier. 
The anniversary reminded me of the 
remarkable changes that have 
occurred since the Coronation, many 
of them for the better; and of the 
things that have remained constant, 
such as the importance of family, 
friendship and good neighbour-
liness’35. The vows that Queen 
Elizabeth promised in 1953 were 
clearly a guiding principle for her 
throughout her long reign.  

 
Conclusion 
 
From the reign of Henry VIII, the 

Church of England was woven into 
the fabric of English political, legal 
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and religious life. The Elizabethan 
Settlement saw the end of the bloody 
struggles of the previous decades, 
and this first Elizabeth would be the 
first monarch to use the title 
‘Supreme Governor’ of the Church of 
England. At her coronation, Queen 
Elizabeth II swore to ‘maintain and 
preserve inviolably the settlement of 
the Church of England, and the 
doctrine, worship, discipline, and 
government thereof, as by law 
established in England.’ She took 
seriously her duties and responsi-
bilities to the Church of England, and 

this is reflected in her addresses to 
the opening sessions of the General 
Synod from its formation in 1970 
through to 2021.  

As Supreme Governor of the 
Church of England, Her Late Majesty 
had a constitutional role stretching 
back centuries, to the formation of 
the modern English state. However, it 
was her deep personal faith, and her 
warmth in sharing it, for which 
Queen Elizabeth II will be re-
membered in the Church of England 
for generations to come. 
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Windsor în armorialul Ordinului Elefantului1 

 
[Heraldry and Royal Diplomacy: Windsors' Coats of Arms in the 

Armorial of the Order of the Elephant] 
 

Drăgan-George BASARABĂ 
 
 

Abstract: This study talks about the British-Danish relations in the context of 
heraldry and orders of chivalry, by analyzing the coats of arms of members of 
the House of Windsor found in the armorial of the Order of the Elephant, 
Denmark’s highest knightly order. Thus, it starts with a history of said chivalric 
order and its use as a diplomatic tool. Then, it briefly talks about the members of 
the British Royal Family who have been inducted into the Order of the Elephant, 
focusing on the armorial entries and stall plates of those who were or are part of 
the House of Windsor, the current ruling dynasty of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland: Prince George (future King George V), 
Prince Edward Albert of Wales (future King Edward VIII), Prince Albert, Duke 
of York (future King George VI), Prince George (future Duke of Kent), Prince 
Henry (future Duke of Gloucester), Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh 
(future Queen Elizabeth II), Prince Philip, Duke of Edinburgh, and, finally, 
Prince Charles of Wales (the current King of Great Britain and Northern Ireland 
as Charles III). The presence of the heraldic achievements of the last five British 
monarchs in the Order’s armorial gives us a glimpse into the British-Danish 
diplomatic relations, as they became more and more cordial starting from the 
19th century. 
 
Key words: British, heraldry, Danish, armorial, Windsor, Mountbatten. 

 
Originile Ordinului Elefantului2 se 

găsesc undeva în veacul al XV-lea, 
când regele Cristian3 I al Danemarcei4 
a fondat o fraternitate religioasă nu-
mită Societatea Maicii Domnului. 
Ceea ce se cunoaște cu siguranță este 
că, în 1451, regele a onorat doi ita-
lieni, conferindu-le „colanul pe care 
obișnuia să îl poarte pe umeri și pe 
care îl dădea cavalerilor și nobililor 

ca semn de prețuire”. În 1462, 
aceeași fraternitate era menționată 
într-o scrisoară papală cu numele de 
„Sfânta Treime, Patimile Domnului 
Nostru Iisus Hristos și Sfânta Maria”. 
O capelă dedicată celor trei magi a 
fost apoi construită pentru fraternitate 
în catedrala din Roskilde5.  

Însemnele acestui ordin se cunosc 
de pe piatra de mormânt a regelui 
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Ioan I al Danemarcei6, fiul sus 
numitului Cristian I, precum și din 
alte câteva surse: un colan alcătuit 
din elefanți cu un turn pe spate, legați 
între ei prin roze sau pinteni. De acest 
colan era prinsă o insignă înfățișând-
o pe Fecioara Maria cu Fiul, 
înconjurată de raze, sub care se afla o 
altă insignă, cu trei cuie și o coroană 
de spini, înconjurată de deviza Vere 
filius Dei erat iste. Asemenea colane 
erau oferite, împreună cu calitatea de 
membru al societății, cavalerilor, 
nobililor, precum și principilor străini 
și suitei lor7. Se prefigura astfel rolul 
diplomatic al ceea ce va deveni 
Ordinul Elefantului, precum și tra-
diția returnării însemnelor cavalerești 
la moartea celui decorat, care se 
practica încă din anul 14748. 

Ca urmare a Reformei și din 
cauza puternicului simbolism catolic, 
ordinul s-a stins oficial în 1536, 
rămânând dormant timp de aproape 
50 de ani, când, pe bazele fostei 
fraternități cavalerești, a luat naștere 
Ordinul Elefantului, existent și astăzi. 
(Re)fondarea ordinului  a avut deci 
loc în anul 1580, sub domnia regelui 
Frederic al II-lea al Danemarcei9, 
care  a preluat elefantul din colanul 
vechiului ordin, plasându-l ca simbol 
central al noilor însemne, unde îl 
găsim atașat unui lanț de aur pe care 
membrii ordinului îl purtau pe 
umeri10. În timpul domniilor regilor 
Cristian al IV-lea11 și Frederic al III-
lea ai Danemarcei12, a fost introdusă 
purtarea Ordinului Elefantului pe o 
panglică de culoare celestină, de la 
umărul stâng la șoldul drept. În 1663, 

a fost introdusă și o stea a ordinului, 
care urma a fi purtată în piept13.  

La 1 decembrie 1693, sub domnia 
regelui Cristian al V-lea al 
Danemarcei14, au fost conferite 
statutele finale ale Ordinului 
Elefantului, unde câteva articole se 
referă la acordarea acestei distincții 
unor străini. Astfel, aflăm că „Toți 
cei care sunt acceptați în acest 
excelent ordin trebuie să susțină 
demnitățile, respectul și supremația 
suveranului ordinului, regele 
Danemarcei și Norvegiei și să apere 
supușii cuvântului Domnului și 
credința adevărată evanghelică”. Or, 
acest lucru se dovedea dificil de 
îndeplinit pentru unii monarhi străini 
aliați ai regelui Danemarcei, care nu 
aderaseră la Reformă, astfel că un 
articol final prevedea că „Regii, 
principii electori și persoanele 
princiare pot fi acceptați în acest 
excelent ordin fără a fi obligați să 
urmeze aceste articole; însă suveranul 
ordinului se bazează că aceștia vor 
menține o bună prietenie și încredere 
în acesta, vor aplica religia evan-
ghelică și vor privi demnitatea 
acestui ordin ca fiind crucială pentru 
ei”15. Din perioada domniei regelui 
Cristian al V-lea și până în zilele 
noastre, Ordinul Elefantului este cel 
mai important ordin cavaleresc danez 
și are o singură clasă [Fig. 1], care 
este rezervată membrilor Casei 
Regale a Danemarcei, șefilor de stat 
străini, membrilor altor case regale, 
precum și unor personalități de o 
importanță deosebită din Danemarca 
sau din străinătate16. 
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Fig. 1. Însemnele Ordinului Elefantului după Jean François Tourcaty. 
Colecție privată 
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* 
 

Între suveranii străini care au fost 
admiși în rândurile cavalerilor 
Ordinului Elefantului se numără și 
membri ai caselor regale britanice, 
începând cu secolul al XIX-lea. 
Astfel, lista începe cu doi monarhi 
din Casa de Hanovra, George al IV-
lea, rege al Marii Britanii și Irlandei, 
decorat la 4 iulie 1815, respectiv 
Vilhelm al IV-lea, rege al Marii 
Britanii și Irlandei și rege al 
Hanovrei, decorat la 15 iulie 1830.  

După căsătoria reginei Victoria cu 
principele Albert de Saxa-Coburg și 
Gotha în 1840, urmașii acestora au 
aparținut dinastiei ernestine. Astfel, 
primul decorat cu Ordinul Elefantului 
a fost chiar soțul reginei, Albert de 
Saxa-Coburg și Gotha, principe 
consort al Marii Britanii și Irlandei, 
decorat la 20 ianuarie 1843, urmând 
Alfred, duce de Saxa-Coburg și 
Gotha, tatăl reginei Maria a 
României, decorat la 4 iulie 1875 și, 
în fine, Albert Victor, duce de 
Clarence și Avondale, decorat la 11 
octombrie 1883.  

Doi ani mai târziu a fost admis în 
rândul cavalerilor Ordinului 
Elefantului viitorul George al V-lea, 
rege al Marii Britanii și Irlandei, fiind 
decorat la 11 octombrie 1885. În 
1917, sub domnia regelui George al 
V-lea, numele tuturor descendenților 
de sex masculin ai reginei Victoria au 
fost schimbate din germanul Saxa-
Coburg și Gotha în cel englezesc 
Windsor, din cauza sentimentului 
antigerman din Regatul Unit în 
timpul Primului Război Mondial17. 
[Fig. 2]18 Următorul decorat a fost 
Eduard al VIII-lea, rege al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord și viitor 
duce de Windsor, la 17 martie 1914, 
pe când era principe de Wales. Lui i-
au urmat principii Artur al Marii 
Britanii și Irlandei, decorat la 10 mai 
1914, viitorul rege George al VI-lea 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
decorat la 30 noiembrie 1920, pe 
când era duce de York, apoi 
principele George, duce de Kent, la 
23 septembrie 1922 și Henric, duce 
de Gloucester, la 24 iunie 1924.
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Fig. 2. A Good Riddance, alegorie renunțării Casei Regale Britanice la moștenirea 

germană. 
Punch, or the London Charivari 

 
După cel de-Al Doilea Război 

Mondial, regele Cristian al X-lea al 
Danemarcei a conferit Ordinul 
Elefantului mareșalului viconte 

Bernard Montgomery de Alamein în 
1945, succesorul său la domnie, 
regele Frederic al IX-lea al 
Danemarcei continuând politica 
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probritanică prin decorarea cava-
lerului Winston Churchill în 1950, pe 
atunci prim-ministru al Regatului 
Unit. Au continuat însă și decorările 
regale. Astfel, viitoarea regină 
Elisabeta a II-a a fost  primită în rândul 
cavalerilor Ordinului Elefantului la 
16 noiembrie 1947, în aceeași zi cu 
soțul ei, viitorul principe consort 
Filip, duce de Edinburgh. Ultima 
decorare regală a unui membru al 
Casei Regale Britanice  a avut loc la 
30 aprilie 1974, când actualul rege 
Carol al III-lea al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord  a primit Ordinul 
Elefantului. 

În total, nouă membri ai Casei de 
Windsor au devenit cavaleri ai celui 
mai înalt ordin danez. Așa cum arăta 
heraldistul Tudor-Radu Tiron în 
studiul său dedicat românilor decorați 
cu Ordinul Elefantului și Ordinul 
„Dannebrog”19, „în categoria ono-
rurilor trebuie amintită și omagierea 
publică a blazoanelor celor decorați. 
[...] În acest sens, secretarii ambelor 
ordine țineau câte un registru al 
blazoanelor cavalerești, fiecare nou 
membru depunând câte o reproducere 
a propriului însemn. Pictate pe plăci 
din metal, aceste blazoane au fost de 
atunci expuse în mod public, spre 
amintirea perpetuă a celor decorați, în 
biserica reședinței regale de la 
Frederiksborg. [...] Pentru cavalerii 
Ordinului Elefantului, ele sunt de 
formă ovală, cu o margine alba în-
cărcată cu lenta albastră a ordinului, 
peste care se suprapune colierul de 
care atârnă însemnul cu elefant 
[…]20”. Practica pictării stemelor 
cavalerilor ordinelor europene nu este 

însă specifică numai spațiului scan-
dinav, ci întregului Occident euro-
pean. Asemenea plăci heraldice  sau 
armoriale au fost realizate pentru 
cavalerii Ordinului Jartierei21, ai Or-
dinului Lânii de Aur22, ai Ordinului 
Bunei Vestiri23, ai Ordinului 
Serafimului24 etc. 

* 
Înainte de a prezenta stemele 

membrilor Casei de Windsor con-
semnate în armorialul Ordinului 
Elefantului, trebuie spus că acestea se 
bazează pe stema de stat a Marii 
Britanii și Irlandei adoptată prin 
Proclamație Regală de către regina 
Victoria la 26 iulie 1837, [Fig. 3]25 
stemă care este în uz și astăzi26. Pe 
cale de consecință, în blazonarea 
stemelor personale ale Windsorilor 
vom descrie pe larg doar acele 
diferențe față de stema de stat, 
aceasta din urmă fiind blazonată mai 
jos.  
 
Scut: Baroc, scartelat; în I și IV, pe 
roșu, trei lei de aur, trecând și 
privind, cu limba și ghearele azurii 
(Regatul Angliei); în II, pe aur, un 
leu roșu cu limba și ghearele azurii, 
înconjurat de o dublă bordură roșie, 
cu flori de crin pe ambele părți 
(Regatul Scoției); în III, pe azur, o 
harpă de aur cu corzile de argint 
(Regatul Irlandei). Scutul, timbrat de 
un coif deschis de aur, încoronat cu 
Coroana Sfântului Eduard și având 
lambrechini de aur, căptușiți cu 
hermină. 
Cimier: Un leu de aur, stând și 
privind, încoronat cu Coroana 
Sfântului Eduard (Regatul Angliei). 
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Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe ornamente de aur de-
corate cu un ciulin (Regatul Scoției), 
roza Tudorilor (Regatul Angliei) și 
un trifoi (Regatul Irlandei), la dextra 
un leu de aur, privind (Regatul 
Angliei), iar la senestra un unicorn 
cu cornul, coama și coada de aur, 

încoronat cu o coroană din cruci și 
flori de crin, având pe gât o coroană 
identică de care atârnă un lanț de 
aur (Regatul Scoției). 
Deviză: Pe o panglică în culorile 
jartierei Ordinului Jartierei, cu litere 
latine de aur: DIEU ET MON 
DROIT. 

 

 
 

Fig. 3. Stema Marii Britanii și Irlandei adoptată de către regina Victoria în 1837. 
College of Arms 
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1. Principele George al Marii 
Britanii și Irlandei (regele 
George al V-lea), 1885 

  
Născut cu numele de George 

Frederick Ernest Albert în Casa 
Marlborough din Westminster la 3 
iunie 1865, acesta a fost rege al 
Marii Britanii și Irlandei între 1910-
1922, apoi al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord între 1922-1936 și 
împărat al Indiei între 1910-1936, 
domnind sub numele regal de 
George al V-lea. A murit la 20 
ianuarie 1936 în Casa Sandringham 
din localitatea omonimă, fiind 
înmormântat în Capela Sfântului 
Gheorghe a Castelului Windsor. 

A devenit cavaler al Ordinului 
Elefantului pe când era doar principe 
britanic, fiu al principelui moștenitor 
din acel moment, fără a avea un titlu 
propriu. [Fig. 4]27 
 
Scut: Gotic, scartelat, cu ecuson; în 
I și IV, Regatul Angliei; în II, 

Regatul Scoției; în III, Regatul 
Irlandei; peste toate, un lambel de 
argint cu cinci vârfuri, cel din mijloc 
fiind încărcat cu o ancoră azurie. 
Ecusonul, gotic, fasciat în zece piese 
aur și negru, peste care se află o 
cranselină verde (Casa de Wettin). 
Scutul, timbrat de o coroană de 
principe britanic fiu al principelui 
moștenitor. 
Cimier: Pe o coroană de principe 
britanic fiu al principelui 
moștenitor, leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană identică, 
încărcat cu lambelul din scut. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe arabescuri de aur, la 
dextra leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană de principe 
britanic fiu al principelui 
moștenitor, încărcat cu lambelul din 
scut, iar la senestra unicornul 
Regatului Scoției, încărcat cu un 
lambel identic. 
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Fig. 4. Stema principelui George, viitorul rege George al V-lea,  
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze  
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Comparând stema pictată în 
armorial cu însemnul de stat adoptat 
în 1837, remarcăm în primul rând 
prezența ecusonului Casei de Wettin 
în inima scutului, însemn principal al 
Casei de Saxa-Coburg și Gotha și al 

Saxoniei [Fig. 5]28, care se afla pe 
stema dinaștilor britanici înainte de 
schimbarea de nume din 1917. 
Cealaltă diferență majoră o reprezintă 
lambelul, brizură specifică tradiției 
heraldice franco-britanice29. 

 

 
 

Fig. 5. Stema Saxoniei după Otto Hupp. 
Colecția autorului 
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2. Principele Eduard Albert de 
Wales (regele Eduard al VIII-
lea, apoi ducele de Windsor), 
1914 

  
Născut cu numele de Edward 

Albert Christian George Andrew 
Patrick David în Casa Albă din 
Surrey la 23 iunie 1894, acesta a fost 
rege al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord și împărat al Indiei în 1936, 
domnind sub numele regal de 
Eduard al VIII-lea. A abdicat în 
urma imposibilității constituționale 
de a se căsători cu Wallis Simpson, 
primind titlul de duce de Windsor. A 
murit la 28 mai 1972 în Vila 
Windsor din Paris, fiind înmor-
mântat în Cimitirul Regal din 
Frogmore. 

A fost decorat cu Ordinul 
Elefantului pe când era principe de 
Wales. [Fig. 6] 
 
Scut: Gotic, scartelat, cu ecuson; în 
I și IV, Regatul Angliei; în II, 
Regatul Scoției; în III, Regatul 
Irlandei; peste toate, un lambel de 
argint cu trei vârfuri. Ecusonul, 
gotic, scartelat; în I și IV, pe aur, un 
leu roșu, cu limba și ghearele azurii, 
trecând și privind, în II și III, pe 

roșu, un leu de aur, cu limba și 
ghearele azurii, trecând și privind 
(Principatul Wales). Scutul și 
ecusonul, timbrate de Coroana 
Principelui de Wales. 
Cimier: Pe o coroană de principe 
britanic fiu al monarhului, leul 
Regatului Angliei, încoronat cu o 
coroană identică, încărcat cu 
lambelul din scut. 
Insigne: La dextra, trei pene de struț 
trecând printr-o coroană de 
principe britanic fiu al suveranului, 
cu deviza ICH DIEN scrisă pe o 
panglică în culorile jartierei 
Ordinului Jartierei, iar la senestra 
un dragon roșu cu limba și ghearele 
albastre, trecând pe o terasă verde, 
încărcat cu lambelul din scut. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe deviză, la dextra leul 
Regatului Angliei, încoronat cu o 
coroană de principe britanic fiu al 
monarhului, încărcat cu lambelul 
din scut, iar la senestra unicornul 
Regatului Scoției, încărcat cu un 
lambel identic. 
Deviză: Pe o panglică în culorile 
jartierei Ordinului Jartierei, cu 
litere gotice de aur: ICH DIEN. 
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Fig. 6. Stema principelui Eduard Albert de Wales, viitorul rege Eduard al VIII-lea și 
mai apoi duce de Windsor, consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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Față de stema de stat, blazonul 
viitorului rege Eduard al VIII-lea are 
atributele specifice principelui de 
Wales, moștenitorul tronului 
britanic. Este vorba, în primul rând, 
de lambelul de argint cu trei vârfuri, 
specific principilor de Wales încă 
din anul 134330, de insigna cu trei 
pene de struț31 a moștenitorului 

coroanei engleze32, de insigna cu 
dragon roșu a principilor galezi33, și 
nu în ultimul rând de ecusonul care 
reia stema ultimului principe de 
Wales autohton, Llywelyn cel Mare, 
consemnată în Chronica maiora, 
[Fig. 7]34 un manuscris din prima 
jumătate a secolului al XIII-lea. 

 

 
 

Fig. 7. Stema lui Llywelyn cel Mare, ultimul principe de Wales,  
consemnată în Chronica maiora. 

Parker Library, Corpus Christi College  
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3. Principele Arthur al Marii 
Britanii și Irlandei, 1914 

  
Născut cu numele de Arthur 

Frederick Patrick Albert în Castelul 
Windsor din localitatea omonimă la 
13 ianuarie 1883, acesta a fost numit 
guvernator-general al Africii de Sud 
între 1920-1924. A murit la 12 sep-
tembrie 1938, la Londra, fiind înmor-
mântat în Capela Sfântului Gheorghe 
a Castelului Windsor. 

A fost decorat cu Ordinul 
Elefantului în 1914. [Fig. 8] 
 
Scut: Gotic, scartelat, cu ecuson; în I 
și IV, Regatul Angliei; în II, Regatul 
Scoției; în III, Regatul Irlandei; peste 
toate, un lambel de argint cu cinci 
vârfuri, cel din mijloc și cele de la 
margine încărcate cu o cruce roșie, 

iar celelalte două cu câte o floare de 
crin azurie. Ecusonul, gotic, fasciat 
în zece piese aur și negru, peste care 
se află o cranselină verde (Casa de 
Wettin). Scutul, timbrat de o coroană 
de principe britanic nepot al 
suveranului. 
Cimier: Pe o coroană de principe 
britanic nepot al suveranului, leul 
Regatului Angliei, încoronat cu o 
coroană identică, încărcat cu 
lambelul din scut. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe arabescuri de aur, la 
dextra leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană de principe 
britanic nepot al suveranului, 
încărcat cu lambelul din scut, iar la 
senestra unicornul Regatului Scoției, 
încărcat cu un lambel identic. 
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Fig. 8. Stema principelui Albert, 
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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4. Principele Albert, duce de 
York (regele George al VI-lea), 
1920 
 
Născut cu numele de Albert 

Frederick Arthur George în Vila 
York din Sandringham la 14 
decembrie 1895, acesta a fost rege al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
între 1936-1952 și împărat al Indiei 
între 1936-1947. Înainte de a ajunge 
rege în urma abdicării fratelui său 
mai, Eduard al VIII-lea, principele 
Albert a purtat titlul de duce de York. 
A murit la 6 februarie 1952, în Casa 
Sandringham din localitatea omo-
nimă, fiind înmormântat în Capela 
Sfântului Gheorghe a Castelului 
Windsor. 

A fost admis în rândul cavalerilor 
Ordinului Elefantului pe când purta 
titlul de duce de York. [Fig. 9] [Fig. 
10] 

Scut: Gotic, scartelat; în I și IV, 
Regatul Angliei; în II, Regatul 
Scoției; în III, Regatul Irlandei; peste 
toate, un lambel de argint cu trei 
vârfuri, cel din mijloc fiind încărcat 
cu o ancoră azurie. Scutul, timbrat 
de un coif deschis, încoronat cu o 
coroană de principe britanic fiu al 
monarhului și având lambrechini de 
aur, căptușiți cu hermină. 
Cimier: Leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană identică, 
încărcat cu lambelul din scut. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe o terasă în culori 
naturale, la dextra leul Regatului 
Angliei, încoronat cu o coroană de 
principe britanic fiu al monarhului, 
încărcat cu lambelul din scut, iar la 
senestra unicornul Regatului Scoției, 
încărcat cu un lambel identic. 
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Fig. 9. Stema principelui Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea,  
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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Fig. 10. Placa heraldică a principelui Albert, duce de York, viitorul rege George al 
VI-lea, în capela Castelului Frederiksborg. 

Fotografie de David B. Appleton 
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5. Principele George al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord 
(ducele de Kent), 1922 

  
Născut cu numele de George 

Edward Alexander Edmund în Vila 
York din Sandringham la 20 
decembrie 1902, acesta a devenit 
duce de Kent în 1934, titlu păstrat 
până la moartea sa într-un accident 
aviatic în Scoția, la 25 august 1942. 
A fost înmormântat în Capela 
Sfântului Gheorghe a Castelului 
Windsor. 

A fost decorat cu Ordinul 
Elefantului înainte să fie numit duce 
de Kent. [Fig. 11] 
 
Scut: Gotic, scartelat; în I și IV, 
Regatul Angliei; în II, Regatul 

Scoției; în III, Regatul Irlandei; peste 
toate, un lambel de argint cu trei 
vârfuri încărcate cu câte o ancoră 
azurie. Scutul, timbrat de o coroană 
de principe britanic fiu al mo-
narhului. 
Cimier: Pe o coroană de principe 
britanic fiu al monarhului, leul 
Regatului Angliei, încoronat cu o co-
roană identică, încărcat cu lambelul 
din scut. 
Suporți: Pe arabescuri de aur, la 
dextra leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană de principe 
britanic fiu al monarhului, încărcat 
cu lambelul din scut, iar la senestra 
unicornul Regatului Scoției, încărcat 
cu un lambel identic. 
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Fig. 11. Stema principelui George, viitorul duce de Kent,  
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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6. Principele Henric al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord 
(ducele de Gloucester), 1924 

  
Născut cu numele de Henry 

William Frederick Albert în Vila 
York din Sandringham la 31 martie 
1930, acesta a devenit duce de 
Gloucester în 1928, fiind apoi numit 
guvernator-general al Australiei 
între 1945-1947. A murit la 10 iunie 
1974 în Conacul Barnwell din loca-
litatea omonimă, fiind înmormântat 
în Cimitirul Regal din Frogmore. 

A primit Ordinul Elefantului 
înainte să îi fie conferit titlul de duce 
de Gloucester. [Fig. 12] [Fig. 13] 
 
Scut: Gotic, scartelat; în I și IV, 
Regatul Angliei; în II, Regatul 
Scoției; în III, Regatul Irlandei; 

peste toate, un lambel de argint cu 
trei vârfuri, cel din mijloc încărcat 
cu un leu roșu, trecând, iar celelalte 
două cu câte o cruce roșie. Scutul, 
timbrat de un coif deschis, încoronat 
cu o coroană de principe britanic fiu 
al monarhului și având lambrechini 
de aur, căptușiți cu hermină. 
Cimier: Leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană identică, 
încărcat cu lambelul din scut. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe o terasă verde, la dextra 
leul Regatului Angliei, încoronat cu 
o coroană de principe britanic fiu al 
monarhului, încărcat cu lambelul 
din scut, iar la senestra unicornul 
Regatului Scoției, încărcat cu un 
lambel identic. 
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Fig. 12. Stema principelui Henric, viitorul duce de Gloucester,  
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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Fig. 13. Placa heraldică a principelui Henric, viitorul duce de Gloucester,  
în capela Castelului Frederiksborg. 
Fotografie de David B. Appleton  
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7. Principesa Elisabeta a Marii 
Britanii și Irlandei, ducesă de 
Edinburgh (regina Elisabeta a 
II-a), 1947 

  
Născută cu numele de Elizabeth 

Alexandra Mary în casa bunicului ei 
matern din Westminster, contele de 
Strathmore și Kinghorne, la 21 
aprilie 1926, aceasta a fost regină a 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
între 1952-2022, având cea mai 
lungă domnie din istoria Insulelor 
Britanice. A murit la 8 septembrie 
2022 în Castelul Balmoral de lângă 
satul Crathie, fiind înmormântată în 
Capela Sfântului Gheorghe a 
Castelului Windsor. 

A fost decorată cu Ordinul 
Elefantului în 1947, împreună cu 
soțul ei, ducele de Edinburgh, pro-

babil cu ocazia căsătoriei celor doi. 
[Fig. 14] [Fig. 15] 
 
Scut: Rombic, scartelat; în I și IV, 
Regatul Angliei; în II, Regatul 
Scoției; în III, Regatul Irlandei; 
peste toate, un lambel de argint cu 
trei vârfuri, cel din mijloc încărcat 
cu o roză roșie, iar celelalte două cu 
câte o cruce roșie. Scutul, timbrat de 
o coroană de principe britanic fiu al 
monarhului. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe o terasă verde, la dextra 
leul Regatului Angliei, încoronat cu 
o coroană de principe britanic fiu al 
monarhului, încărcat cu lambelul 
din scut, iar la senestra unicornul 
Regatului Scoției, încărcat cu un 
lambel identic. 
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Fig. 14. Stema principesei Elisabeta a Marii Britanii și Irlandei, ducesă de 
Edinburgh, viitoarea regină Elisabeta a II-a, consemnată în armorialul Ordinului 

Elefantului. 
Cancelaria Ordinelor Regale Daneze  
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Fig. 15. Placa heraldică a principesei Elisabeta, ducesă de Windsor, viitoarea regină 
Elisabeta a II-a, în capela Castelului Frederiksborg. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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Sub aspect heraldic, se remarcă 
folosirea scutului rombic, rezervat 
blazoanelor feminine în heraldica 
britanică35. 
 

8. Principele Filip, duce de 
Edinburgh, 1947 

 
Născut cu numele de Fílippos în 

Vila Mon Repos din Corfu la 10 
iunie 1921, viitorul principe consort 
britanic a fost nepot al regelui George 
I al Greciei, făcând parte din familia 
regală elenă, la rându-i o ramură a 
familiei regale daneze. Astfel, a 
primit la naștere titlurile de principe 
al Greciei și principe al Danemarcei. 
În 1947, renunță la cetățenia străină 
în favoarea celei britanice, luând 
numele de Philip Mountbatten, după 
familia mamei. Tot atunci, cu o zi 
înainte de căsătoria cu moștenitoarea 
tronului britanic, a primit titlul de 
duce de Edinburgh și apelativul 
Alteță Regală. Zece ani mai târziu, în 
1957, a primit și titlu princiar 
britanic, fiind cunoscut ca principele 
Filip, duce de Edinburgh până la 
moartea sa în Castelul Windsor din 
orașul omonim, fiind înmormântat 
alături de regina Elisabeta a II-a, în 
Capela Sfântului Gheorghe a 
castelului. 

Descendenții săi, la nevoie, poartă 
numele de Mountbatten-Windsor, 
acest nume constituind o ramura 
morganatică a familiei regale 
britanice. 

A fost admis între cavalerii 
Ordinului Elefantului în 1947. [Fig. 
16] [Fig. 17] 
 

Scut: gotic, cu ecuson format din trei 
scuturi, mare, mediu și mic; pe azur, 
o cruce de argint (Regatul Greciei). 
Scutul mare, gotic, scartelat printr-o 
cruce cu extremitățile lățite, de 
argint, cu margine roșie; în I, pe aur, 
semănat cu inimi roșii, trei lei azurii, 
trecând, cu limbile roșii și ghearele 
de aur, încoronați cu câte o coroană 
nobiliară (Regatul Danemarcei); în 
II, pe aur, doi leu azurii, trecând, cu 
limbile roșii și ghearele de aur 
(Ducatul Schleswig); III, tăiat, cu a 
doua parte despicată, în prima parte, 
pe azur, trei coroane nobiliare 
(Uniunea de la Kalmar), în a doua 
parte, pe roșu, un batog de argint, în 
pal, surmontată de o coroană 
nobiliară (Islanda, ca țară a 
Coroanei Daneze), iar a treia parte, 
tăiată, în prima, pe azur, un berbec 
de argint, cu coarnele și copitele de 
aur și limba roșie (Feroe, ca țară a 
Coroanei Daneze), iar în a doua, pe 
azur, un urs polar de argint, cu limba 
roșie (Groenlanda, ca țară a 
Coroanei Daneze); IV, tăiat, în 
prima, pe aur, un leu azuriu, trecând, 
cu limba roșie și ghearele de aur, 
surmontând nouă inimi roșii (regele 
venzilor), iar în a doua, pe roșu, un 
dragon de aur, încoronat cu o 
coroană nobiliară (regele goților). 
Scutul mediu, scartelat; în I, pe roșu, 
o frunză de urzică de argint, 
încărcată cu un ecuson, tăiat argint 
pe roșu (Ducatul Holstein); în II, pe 
roșu, o lebădă de argint, cu zborul 
desfăcut, având pe gât o coroană 
nobiliară (Ducatul Stormarn); în III, 
pe roșu, un cavaler, în armură de 
aur, ținând în dreapta o spadă cu 
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lama de argint și cu garda și mânerul 
de aur, iar în stânga un scut azuriu, 
încărcat cu o cruce cu extremitățile 
lățite, de aur, călare pe un armăsar 
de argint (Ducatul Dithmarschen); în 
IV, pe roșu, un cap tăiat de cal, de 
aur (Ducatul Lauenburg). Scutul mic, 
despicat; în I, pe aur, două fascii 
roșii; în II, pe azur, o cruce cu 
extremitățile lățite, de aur (Casa de 
Oldenburg). În canton, un ecuson 
gotic, scartelat; în I și IV, Regatul 
Angliei; în II, Regatul Scoției, în III, 
Regatul Irlandei; peste toate, un 
lambel de argint cu trei vârfuri, cel 
din mijloc încărcat cu o roză roșie, 
iar celelalte două cu câte o musculiță 
de hermină. Scutul, timbrat de o 
coroană de principe britanic fiu al 
monarhului. Coroana, timbrată de un 

coif deschis de aur, încoronat cu o 
coroană nobiliară și având 
lambrechini de aur, căptușiți cu 
hermină. 
Cimier: Cinci pene de struț, 
alternând negru și argint.. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Tenanți și suporți: Pe o terasă verde, 
la dextra un sălbatic în culori 
naturale (Heracle, reprezentând 
Regatul Greciei), iar la senestra un 
leu de aur cu coada despicată, cu 
limba și ghearele roșii, încoronat cu 
o coroană nobiliară, având pe gât o 
coroană navală azurie (Casa 
Mountbatten). 
Deviză: Pe un pergament, cu litere 
latine negre: GOD IS MY HELP.
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Fig. 16. Stema principelui Filip, duce de Edinburgh, 
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze  
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Fig. 17. Placa heraldică a principelui Filip, duce de Edinburgh, 
în capela Castelului Frederiksborg. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
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Blazonul ducelui de Edinburgh 
constituie o adevărată comoară he-
raldică. În primul rând, avem norocul 
să se fi consemnat chiar stema 
efemeră a acestuia, folosită nici doi 
ani, între 1947-1949. Stema cu 
pricina aduce un omagiu moștenirilor 
grecești ale principelui Filip, la bază 
stând chiar stema Casei Regale a 
Greciei folosită între 1936-1973. 
[Fig. 18] De asemenea, familia 
mamei sale este reprezentată prin 
suportul din senestra și prin cimier, 
preluate din blazonul familiei conților 
Mountbatten de Burma. [Fig. 19] În 
fine, în stema ducelui se regăsesc și 
legăturile sale cu familia regală 

britanică, prin prezența, în canton, a 
unui ecuson ce reia însemnele he-
raldice ale străbunicii sale, principesa 
Alice, căsătorită mare ducesă a 
Hessei și pe Rin, însă omițând 
ecusonul Casei de Wettin36. 

Această stemă a fost însă con-
siderată neadecvată, fiind schimbată 
în 1949 cu un însemn heraldic cu un 
scut mai puțin complicat, dar care 
reușea să puncteze cele mai im-
portante titluri și relații genealogice 
ale ducelui de Edinburgh. Astfel, 
primul cartier reprezintă Danemarca, 
cel de-al doilea Grecia, urmând 
Battenberg și, în fine, Edinburgh. 
[Fig. 20]37 

 

 
Fig. 18. Stema Regatului Greciei între 1936-1973. 

The Royal Forums 
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Fig. 19. Stema contelui Louis Mountbatten de Burma. 
Societatea de Heraldică și Genealogie a Universității din Cambridge 

 

 
Fig. 20. Stema principelui Filip, duce de Edinburgh. 

College of Arms 
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9. Principele Carol de Wales 
(regele Carol al III-lea), 1974 

 
Născut cu numele de Charles 

Philip Arthur George în Palatul 
Buckingham din Londra la 14 
noiembrie 1948, acesta a urcat pe 
tronul Marii Britanii și Irlandei de 
Nord în urma decesului mamei sale, 
la 8 septembrie 2022, după ce a 
purtat titlul de principe de Wales 
timp de mai bine de 64 de ani. Este 
actualul suveran al Regatului Unit. 

A fost decorat cu Ordinul 
Elefantului în 1974, pe când era 
moștenitorul Coroanei Britanice. 
[Fig. 21] [Fig. 22] 
 
Scut: Gotic, scartelat, cu ecuson; în I 
și IV, Regatul Angliei; în II, Regatul 
Scoției; în III, Regatul Irlandei; peste 
toate, un lambel de argint cu trei 
vârfuri. Ecusonul, gotic, scartelat; în 
I și IV, pe aur, un leu roșu, cu limba 
și ghearele azurii, trecând și privind, 
în II și III, pe roșu, un leu de aur, cu 
limba și ghearele azurii, trecând și 
privind (Principatul Wales). Sub 
scutul principal, un ecuson gotic, pe 

negru, 15 bezanți de aur (Ducatul 
Cornwall). Scutul și ecusoanele, 
timbrate de Coroana Principelui de 
Wales. 
Cimier: Pe o coroană de principe 
britanic fiu al monarhului, leul 
Regatului Angliei, încoronat cu o 
coroană identică, încărcat cu 
lambelul din scut. 
Insigne: La dextra, trei pene de struț 
trecând printr-o coroană de principe 
britanic fiu al suveranului, cu deviza 
ICH DIEN scrisă pe o panglică în 
culorile jartierei Ordinului Jartierei, 
iar la senestra un dragon roșu cu 
limba și ghearele albastre, trecând 
pe o terasă verde, încărcat cu 
lambelul din scut. 
Decorații: În jurul scutului, jartiera 
Ordinului Jartierei. 
Suporți: Pe arabescuri de aur, la 
dextra leul Regatului Angliei, 
încoronat cu o coroană de principe 
britanic fiu al monarhului, încărcat 
cu lambelul din scut, iar la senestra 
unicornul Regatului Scoției, încărcat 
cu un lambel identic. 
Deviză: Pe un pergament, cu litere 
latine de aur: ICH DIEN. 
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Fig. 21. Stema principelui Carol de Wales, viitorul rege Carol al III-lea, 
consemnată în armorialul Ordinului Elefantului. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze  
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Fig. 22. Placa heraldică a principelui Carol de Wales, viitorul rege Carol al III-lea, 
în capela Castelului Frederiksborg. 

Cancelaria Ordinelor Regale Daneze 
 

Din punct de vedere heraldic, 
stema principelui Carol de Wales ca 
membru al Ordinului Elefantului nu 
diferă prea mult de însemnul clasic al 
moștenitorului tronului britanic38. 
Remarcăm în schimb prezența unui 
ecuson nou în blazon, anume unul 
reprezentând Ducatul Cornwall [Fig. 
23]39, titlu purtat de către Carol încă 

din 1952, când a devenit moștenitor 
al tronului, cu șase ani înainte de a fi 
desemnat principe de Wales. În orice 
caz, s-ar părea că la Cancelaria 
Ordinelor Regale Daneze a ajuns 
chiar copia oficială a stemei prin-
cipelui Carol, [Fig. 24] care i-a fost 
apoi returnată40. 
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Fig. 23. Stema Ducatului de Cornwall 
 

 
 

Fig. 24. Stema principelui Carol de Wales. 
Colecție privată 
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* 
Am văzut, în cele de mai sus, 

felul în care membrii Casei de 
Windsor, dinastia domnitoare 
britanică, au fost onorați în Regatul 
Danemarcei, prin admiterea în cel 
mai înalt ordin cavaleresc danez, 
Ordinul Elefantului.  

Or, aceste decorări au avut și un 
rol diplomatic41, danezii reușind să 
și-i apropie pe britanici, în contextul 
relațiilor tot mai cordiale din secolul 
al XIX-lea. În acest context, nunta 
viitoarei regine Elisabeta a II-a cu 
ducele Filip de Edinburgh, născut cu 
titlul de principe al Greciei și 
Danemarcei, a contribuit și ea decisiv 
la strângerea legăturilor diplomatice 
dintre cele două națiuni. De altfel, 

regina Margareta a II-a a Danemarcei 
a efectuat vizite de stat în Regatul 
Unit în două rânduri, anume în 1974 
și 2000, asemeni reginei Elisabeta a 
II-a, care a întreprins vizite cu 
caracter diplomatic la Copenhaga în 
1957 și 1979. Exemplul le-a fost 
urmat de liderii politici, prim-
miniștrii Danemarcei întâlnindu-se cu 
omologii lor britanicii în două 
rânduri, în 2010 și 2022.  

Cele două state cooperează și 
militar, fiind membre fondatoare a 
NATO, prilej cu care forțele armate 
ale Regatului Unit și Danemarcei au 
întreprins acțiuni militare comune în 
Irak și Afganistan. 
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London, 2014, p. 148-149. În 
continuare, Slater, The Complete 
Book of Heraldry. 

23 Isabella Massabò Ricci, Marco 
Carassi, Luisa Clotilde Gentile, Blu 
Rosso & Oro, Electa, Milano, 1998, 
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Wales a fost discutată la punctul 2. 
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Oaspeți regali la nunta Principesei Elisabeta  
(20 noiembrie 1947) 

și prestigiul monarhiei britanice 
 

[Royal wedding guests of Princess Elizabeth (20 November 1947) 
and the prestige of the British monarchy] 

 
Tudor VIȘAN-MIU  

 
 

Abstract: Royal weddings and funerals, rather than coronations, are usual 
moments of gathering for the monarchs. This is because no other monarch can 
be present when another sovereign is crowned, while no such restriction exists 
when one future or reigning monarch is married is buried. On 20 November 
1947, Princess Elizabeth, heir presumptive to the British Throne, married Philip 
Mountbatten. The groom, born as a Prince in the Royal Family of Greece, first 
cousin to King Paul of Greece, was forced to renounce his former titles and 
religion, becoming a British subject. The list of royal wedding guests, compared 
to previous events, can give us an insight on the world monarchies’ state of 
affairs at that time. A special attention is given to the presence of King Michael 
of Romania, the last monarch on the Eastern side of the Iron Curtain, who used 
this occasion for political discussions regarding the situation of the Soviet-
occupied Romania, hoping to receive any kind of advice. On 6 February 1952, 
Princess Elizabeth ascended the throne as Queen Elizabeth II, being crowned on 
2 June 1953. Our paper will close with observations regarding the unanimous 
presence of European monarchs at Queen Elizabeth II’s state funerals on 19 
September 2022. 
 
Keywords: Cold War, Prince Philip Mountbatten, King Michael of Romania, 
royal coronation. 

  
Reprezentarea monarhiilor la 
nunțile regale britanice,  
1863-1947 
 
În anul noiembrie 1947, pe con-

tinentul european existau două-
sprezece monarhii constituționale, 
dintre care zece funcționează și 

astăzi1: Regatul Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Regatul Belgiei, 
Regatul Danemarcei, Regatul 
Norvegiei, Regatul Olandei, Regatul 
Spaniei (fără dinastie)2, Regatul 
Suediei, Marele Ducat de Luxemburg, 
Principatul Liechtenstein, Principatul 
Monaco. Celelalte două, Regatul 
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României și Regatul Greciei, se 
aflau în părți diferite ale Cortinei de 
Fier. În anii de după al Doilea Război 
Mondial, își încetaseră existența: în 
noiembrie 1945, Regatul Iugoslaviei; 
în ianuarie 1946, Regatul Albaniei; 
în februarie 1946, Regatul Ungariei 
(fără dinastie)3; în iunie 1946, 
Regatul Italiei; în septembrie 1946, 
Regatul Bulgariei.  

Înainte de al Doilea Război Mondial, 
în Europa domneau 15 monarhi4, iar 
înainte de Primul Război Mondial, 
215. În 1947 rămăseseră pe tron 11 
suverani. Raportând aceste date6 la 
listele de invitați regali la nunțile unor 
moștenitori ai Tronului Britanic7, 
remarcăm următoarele:  

(1) la 10 martie 1863, la nunta 
principelui de Wales (viitorul rege 
Edward al VII-lea) cu principesa 
Alexandra a Danemarcei, nu a fost 
prezent niciun monarh străin. Două 
monarhii au fost reprezentate de 
moștenitorii tronului: a Germaniei 
(cumnatul mirelui8) și a Danemarcei 
(tatăl miresei9); Belgia – de fratele re-
gelui10, iar restul, la nivel diplomatic. 

(2) la 6 iulie 1893, la nunta 
ducelui de York (viitorul rege 
George al V-lea)11 cu fiica unui 
nobil austriac (Mary de Teck), un 
singur monarh străin a fost prezent: 
regele Danemarcei (bunicul patern 
al mirelui)12. Rusia a fost repre-

zentată de moștenitorul tronului 
(viitorul împărat Nicolae al II-lea); 
Germania – de fratele împăratului13, 
Belgia, de fiul moștenitorului pre-
zumtiv (viitorul rege Albert I)14, iar 
restul, la nivel diplomatic.   

(3) la 26 aprilie 1923, la nunta 
ducelui de York (viitorul rege 
George al VI-lea) cu o aristocrată 
britanică (Elizabeth Bowes-Lyon), 
au fost prezenți patru monarhi 
străini: regele Danemarcei (Cristian 
al X-lea), regele Greciei (George al 
II-lea), regele Norvegiei (Haakon al 
VII-lea) și regele Spaniei (Alfonso 
al XIII-lea). România a fost repre-
zentată de regina consoartă (regina 
Maria) și de moștenitorul tronului 
(viitorul Carol al II-lea), Suedia de 
moștenitorul tronului (viitorul rege 
Gustav al VI-lea)15, iar restul, la 
nivel diplomatic.  

(4) în fine, la 20 noiembrie 1947, 
la nunta principesei Elisabeta cu 
Philip Mountbatten, au fost prezenți 
trei monarhi străini: regele 
Danemarcei (Frederic al IX-lea), 
regele Norvegiei (Haakon al VII-
lea) și regele României (Mihai I). 
Belgia a fost reprezentată de regent16; 
Grecia – de regina consoartă17; 
Olanda, Luxemburg și Suedia, de 
moștenitorii tronului (viitoarea re-
gină Juliana, viitorul mare duce 
Jean, viitorul rege Gustav VI). 
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Nunta Dinastii 

domnitoare din 
monarhii 

europene în 
relații 

diplomatice cu 
Marea 

Britanie18 

Dinastii 
reprezentate de 

suveran19 

Dinastii 
reprezentate de 
alți membri ai 

familiei 

Familii regale 
reprezentate la 

nivel diplomatic 

1863 12 
Prezente: 100% 

 3 
(24%) 

9 
(69%) 

1893 16 
Prezente: 69% 

1 
(6%) 

3 
(19%) 

7 
(44%) 

1923 12 
Prezente: 92% 

4 
(33%) 

2 
(17%) 

5 
(42%) 

1947 8 
Prezente: 
100%20 

4 
(50%) 

4 
(50%) 

 

Tabelul 1: Nivelul de reprezentare al monarhiilor europene la nunțile regale 
britanice 
 

Contabilizând aceste date (vezi 
tabelul 1), remarcăm faptul că, pe 
măsură ce relațiile de înrudire între 
familiile regale au devenit tot mai 
complexe, nivelul de reprezentare la 
nunțile regale britanice a fost sporit.  

 
Oaspeți regali în anul 1947  
 
Dintre monarhii străini prezenți, 

cel mai longeviv era regele Haakon 
al VII-lea, întemeietorul dinastiei 
norvegiene, care domnea din 1905. 
Regele Frederic al IX-lea al 
Danemarcei domnea de șapte luni, 
ca și regele Paul al Greciei, prezent 
prin soția sa, regina Frederica. 
Contele de Flandra era regentul 
Belgiei de trei ani, din 1944. Toți 
reprezentau țări care fuseseră inva-
date de Germania în al Doilea 
Război Mondial. Regele Mihai, care 

domnea de șapte ani, din 1940, era 
singurul monarh care domnea în 
blocul statelor comuniste.   

În privința moștenitorilor Tronului 
prezenți, aceștia erau succesorii ur-
mătorilor monarhi: regina Wilhelmina 
a Olandei (domnea din 1890), regele 
Gustav al V-lea al Suediei (domnea 
din 1907) și marea ducesă Charlotte 
de Luxemburg (domnea din 1919). 

Din partea familiilor regale foste 
domnitoare au participat regele 
Petru al II-lea al Iugoslaviei; văduva 
regelui Alfonso al XIII-lea al 
Spaniei, regina Ena (nepoata reginei 
Victoria) și infantele Juan, conte de 
Barcelona. Din afara Europei a fost 
prezent regele Faisal al II-lea al 
Irakului (aflat sub regență).  
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Regele Mihai și contactele sale 
politice  

 
Nunțile și funeraliile regale, re-

unind pentru câteva zile șefi de stat 
și reprezentanții acestora, puteau 
oferi suveranilor care se confruntau 
cu situații grave pe plan intern sau 
extern ocazia unor tatonări mai 
directe decât cele permise prin 
canalele diplomatice obișnuite. De 
exemplu, regele Carol al II-lea al 
României a valorificat prezența sa în 
Marea Britanie cu prilejul fune-
raliilor regelui George al V-lea (28 
ianuarie 1936) pentru întâlniri ofi-
ciale ce priveau interesele României21.   

Pentru regele Mihai, călătoria de 
la Londra din 1947 era prima 
deplasare externă de la instaurarea 
guvernului Groza, la 6 martie 1945. 
Era însoțit de regina-mamă Elena, 
care călătorise în străinătate mai 
recent. Din suita regală au făcut 
parte mareșalul Curții, Dimitrie 
Negel; aghiotantul regal generalul 
de brigadă Emilian Ionescu; doamna 
de onoare Elena Catargi; ofițerul de 
ordonanță Jacques Vergotti; și șeful 
Siguranței Palatului, Eugen Bianu.  

Ajungând la Londra cu avionul în 
ziua de sâmbătă, 15 noiembrie 1947, 
Majestățile Lor și însoțitorii, deși 
aveau posibilitatea șederii la Palatul 
Buckingham, au preferat să se ca-
zeze la Hotelul Claridges din Londra, 
„ca să nu fie stănjeniţi în diferitele 
deplasări pe care intenţionau să le 
facă în puţinul timp disponibil la 
Londra”22.  

„Un lucru mi se pare cert” – scria 
un însoțitor – „familia regală româ-

nească se află la Londra nu numai 
pentru a participa la ceremoniile 
căsătoriei, cât pentru a tatona pă-
rerile și eventualul sprijin politic 
occidental în legătură cu disputa 
dintre [regele] Mihai și guvern”23. În 
aceste discuții, vestita platitudine a 
diplomației englezești a strălucit din 
plin: cu prilejul unei recepții la 
Palatul Buckingham, prim-ministrul 
Clement Attlee a evitat să intre în 
amănuntele problemelor din 
România cu regele Mihai: suveranul 
„mărturisind că la București sunt 
destule puncte de neînțelegere între 
guvern și Tron, viitorul monarhiei 
fiind nesigur”, Attlee „se întoarce  
brusc spre un tablou și-l întreabă pe 
[regele] Mihai ce părere are despre 
autorul celebrei pânze”24. La finalul 
discuției cu regele Mihai, diplomatul 
american Lewis Williams Douglas, 
ambasador la Londra de opt luni, s-a 
mărginit să comenteze: „Wait and 
see!”25, sfătuindu-l să nu se gră-
bească să se înapoieze în ţară. 

Cu prilejul festivităților de la 
Londra, regele Mihai a cunoscut-o, 
la o recepție oferită de familia regală 
de Luxemburg, pe principesa Ana de 
Bourbon-Parma, cu care s-a logodit 
ulterior. 

 
Prestigiul monarhiei britanice 
după anul 1947 
 
La 29 iulie 1981, principele de 

Wales (actualul rege Carol al III-lea) 
s-a căsătorit cu Diana Spencer, iar, 
la 29 aprilie 2011, principele William 
(fiul moștenitorului tronului) s-a 
căsătorit cu Catherine Middleton. La 
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ambele nunți au fost reprezentate 
toate dinastiile domnitoare euro-
pene26, cu o excepție (în 1981 
Spania, în 2011 Liechtenstein)27.  

La nunta din 1981 au fost 
prezenți opt suverani străini: regele 
Belgiei (Baudouin I), regina 
Danemarcei (Margareta a II-a), 
regina Olandei (Beatrice), regele 
Norvegiei (Olaf al V-lea), regele 
Suediei (Carol al XVI-lea). marele 
duce de Luxemburg (Jean) și 
principele de Liechtenstein (Franz 
Iosef al II-lea). Principele de Monaco 
a fost reprezentat de soția sa28. 

La nunta din 2011 au fost pre-
zenți patru suverani străini: regina 
Danemarcei (Margareta a II-a), 
regele Norvegiei (Harald al V-lea), 
marele duce de Luxemburg (Henri) 
și principele de Monaco (Albert al 
II-lea). Belgia și Olanda au fost 

reprezentate de moștenitorii tronului 
(actuallii regi Filip și Wilhelm-
Alexandru), ca și Suedia29, iar 
Spania, de regina consoartă30. 
Ceilalți suverani au lipsit mai de-
grabă din cauza datei31.  

La 19 septembrie 2022, la 
funeraliile de stat reginei Elisabeta a 
II-a, toți monarhii europeni au fost 
prezenți la Londra. Putem vorbi, 
prin urmare, despre cea mai largă 
participare regală la funeraliile unui 
suveran britanic32. Defunctei suve-
rane – cel mai longeviv monarh al 
secolelor XX-XXI – i se datorează, 
negreșit, aducerea prestigiului mo-
narhiei britanice la un nivel la care 
nu titlurile imperiale, ci valorile 
Coroanei se constituie într-un model 
și un reper. 
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Anexe 

 
Anexa 1: Nivelul de reprezentare al dinastiilor europene la nunțile regale 
britanice, 1863-1947 
 
Dinastia 
europeană 
domnitoare33 

Nivel de reprezentare la nunți regale britanice 
(1) 1863 (2) 1893 (3) 1927 (4) 1947 

Austria  Diplomatic Diplomatic   
Belgia  Alt membru 

de familie 
Alt membru 
de familie 

Diplomatic Suveran 
(regent) 

Bulgaria   Diplomatic  
Danemarca  Moștenitorul 

tronului34 
Suveran Suveran Suveran 

Germania  Moștenitorul 
tronului 

Alt membru 
de familie 

  

Grecia  Diplomatic35 Diplomatic Suveran Consoartă 
Italia Diplomatic Diplomatic Diplomatic  
Liechtenstein - - - - 
Luxemburg  - 36 - Moștenitorul 

tronului 
Monaco  - - - - 
Muntenegru  -   
Norvegia   Suveran Suveran 
Olanda Diplomatic - Diplomatic Moștenitorul 

tronului 
Otomană Diplomatic Diplomatic   
Portugalia Diplomatic Diplomatic   
România   Diplomatic Consoartă, 

Moștenitorul 
Tronului 

Suveran 

Rusia  Diplomatic Moștenitorul 
tronului 

  

Serbia  - 37 Diplomatic  
Spania Diplomatic Diplomatic Suveran  
Suedia Diplomatic - Moștenitorul 

tronului 
Moștenitorul 
tronului 
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Anexa 2: Nivelul de reprezentare al dinastiilor europene la nunțile regale 
britanice după 1947 
 
Dinastia 
europeană 
domnitoare 

Nivel de reprezentare la nunți regale britanice 
1981 2011 

Belgia  Suveran Moștenitorul Tronului 
Danemarca  Suveran Suveran 
Liechtenstein Suveran - 
Luxemburg Suveran Suveran 
Monaco  Consoartă Suveran 
Norvegia Suveran Suveran 
Olanda Suveran Moștenitorul Tronului 
Spania Suveran Moștenitorul Tronului 
Suedia Suveran Moștenitorul Tronului 
 
Anexa 3: Nivelul de reprezentare al dinastiilor europene la funeraliile 
suveranilor britanici 
 
Dinastia 
europeană 
domnitoare 

Nivel de reprezentare la nunți regale britanice38 
(1) 1901 (2) 1910 (3) 1936 (4) 1952 

Austria  Moștenitorul 
tronului 

Moștenitorul 
tronului 

  

Belgia  Suveran Suveran Suveran - 
Bulgaria   Suveran  
Danemarca  Moștenitorul 

tronului 
Suveran Suveran Suveran 

Germania  Suveran Suveran   
Grecia  Suveran Suveran Moștenitorul 

tronului 
Suveran 

Italia Alt membru de 
familie 

Alt membru de 
familie 

Moștenitorul 
tronului 

 

Liechtenstein - - - - 
Luxemburg  - Alt membru al 

familiei 
Suveran 

Monaco  - - - - 
Muntenegru - Moștenitorul 

tronului 
  

Norvegia  Suveran Suveran Suveran 
Olanda - Consort - Suveran 
Otomană - Moștenitorul 

tronului 
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Dinastia 
europeană 
domnitoare 

Nivel de reprezentare la nunți regale britanice38 
(1) 1901 (2) 1910 (3) 1936 (4) 1952 

Portugalia Suveran Suveran   
România  Moștenitorul 

tronului 
Moștenitorul 
tronului 

Suveran  

Rusia  Alt membru de 
familie 

Alt membru de 
familie 

  

Serbia  Moștenitorul 
tronului 

-  

Spania - Suveran   
Suedia Moștenitorul 

tronului 
Alt membru de 
familie 

Moștenitorul 
tronului 

Suveran 

 
Note 
 
1 Peter Conradi, Supraviețuitorii: 

monarhia la începutul secolului 
XXI, trad. Diana Mihaela Bălteanu, 
cu un cuvânt înainte și un capitol 
despre monarhia română de Adrian 
Cioroianu, Editura Corint, 
București, 2013. 

2 Printr-un referendum desfășurat în 
iulie 1947, Spania a revenit la un 
principiu monarhic: la sfârșitul 
vieții sale, Franco, șeful statului 
spaniol, urma să aducă un monarh 
pe Tronul Spaniei. 

3 Din 1920, amiralul Horthy a condus 
Ungaria ca regent. În perioada in-
terbelică, statele „Micii Înțelegeri” 
s-au opus unei restaurații habsbur-
gice la Budapesta. 

4 Nu am numărat Spania și Ungaria. 
5 Nu am numărat monarhii care dom-

neau în cadrul Imperiului Germaniei 
domneau, pe lângă împăratul 
Germaniei (regele Prusiei): trei regi, 
șase mari duci, cinci duci și șase 
principi suverani. 

6 Vezi Tabelul 1. 
7 Anterior anului 1947, ultima nuntă 

a moștenitorului Tronului petrecută 
în timpul vieții suveranului britanic 
a fost cea din 1863, a principelui de 

Wales (viitorul rege Edward al VII-
lea) cu principesa Alexandra (fiica 
moștenitorului prezumptiv al tro-
nului danez, viitorul rege Cristian al 
IX-lea). 

8 Viitorul împărat Friedrich al III-lea, 
căsătorit în 1858 cu principesa 
regală Victoria. 

9 Viitorul rege Cristian al IX-lea. 
10 Principele Filip, conte de Flandra, 

din 1869 moștenitor prezumtiv al 
tronului belgian. 

11 Regina Victoria era în viață, moște-
nitorul ei fiind Principele de Wales 
(viitorul rege Edward al VII-lea). 

12 Regele Cristian al IX-lea (1863-1906) 
a urmat pe tronul Danemarcei opt 
luni după căsătoria fiicei sale cu 
principele de Wales. 

13 Principele Henric (1862-1929), fra-
tele împăratului Wilhelm al II-lea. 

14 Principele Albert era fiul contelui 
de Flandra - fratele regelui Leopold 
al II-lea (1865-1909), devenit 
moștenitorul său prezumtiv după 
moartea unicului său fiu legitim. 
Contele de Flandra a murit în 1905, 
înaintea fratelui său. 

15 Familia regală română a fost repre-
zentată și de regina Maria. 

16 În anii 1944-1950, principele Charles, 
conte de Flandra, a fost regentul 
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Belgiei, în timpul în care fratelui 
său, regele Leopold al III-lea, i-a 
fost interzis să revină în țară. 

17 Frederica a Greciei (1914-1981), 
soția regelui Paul al Greciei (1947-
1964). 

18 Nu am socotit Monaco și Liechtenstein, 
care nu au avut misiuni diplomatice 
permanente în Marea Britanie. 
Pentru detalii vezi Anexa 1. 

19 Am menționat un singur nivel de 
reprezentare. 

20 Belgia, Danemarca, Grecia, 
Luxemburg, Norvegia, Olanda, 
România, Suedia.; ulterior, ambasa-
dorul britanic în Belgia a repre-
zentat Regatul Unit și în 
Luxemburg până în 1944,. În  

21 Marusia Cîrstea, Din istoria 
relațiilor anglo-român (1936-1939), 
Editura Mica Valahie, București, 
2004, pp. 112-113. 

22 Jacques Vergotti, Fără drept de 
înapoiere în ţară. Amintiri, Editura 
Albatros, Bucureşti, 2000, p. 122. 

23 Emilian Ionescu, Contemporan cu 
veacul douăzeci, Editura Militară, 
Bucureşti, 1983, p. 209. 

24 Ibidem, pp. 209-210.  
25 Jacques Vergotti, Amintiri, p. 125. 
26 În 1973, regele Constantin al II-lea 

a fost detronat iar monarhia a fost 
abolită în Grecia. În 1975, regele 
Juan Carlos I a urcat pe tronul 
Spaniei. 

27 Vezi Anexa 2. 
28 Grace de Monaco (1929-1982), 

fostă actriță americană, consoarta 
principelui Rainier al III-lea (1949-
2005). 

29 Victoria a Suediei (1977), fiica 
regelui Carol al XVI-lea al Suediei 
(domnește din 1973). 

30 Sofia a Spaniei (1939), principesă 
greacă, consoarta regelui Ioan Carol 
I al Spaniei (1975-2014). 

31 În preajma nunții a avut loc beati-
ficarea papei Ioan Paul al II-lea (la 
care au participat regele Belgiei, 
principele de Liechtenstein, princi-
pele moștenitor al Spaniei), ziua 
națională a Olandei, aniversarea 
regelui Norvegiei etc. 

32 Vezi Anexa 3 pentru nivelul de 
reprezentare la funeraliile suvera-
nilor britanici: Victoria (2 februarie 
1901), Eduard al VII-lea (20 mai 
1910), George al V-lea (28 ianuarie 
1936), George al VI-lea (15 fe-
bruarie 1952). 

33 Am marcat cu o culoare gri deschis 
căsuțele aferente anilor în care di-
nastia reprezentativă se afla pe tro-
nul țării amintite. Am notat numai 
statele suverane.  

34 În 1863 domnea încă casa de 
Oldenburg. Desemnat moștenitor al 
regelui Frederic al VII-lea, care nu 
avea urmași, Cristian al IX-lea a 
întemeiat dinastia de Glücksburg. 

35 George I a fost ales regele Greciei 
la 18/30 martie 1863 (două săptă-
mâni după nunta principelui de 
Wales).  

36 Până în 1890, regele Olandei era și 
mare duce de Luxemburg.  

37 În 1893 domnea încă dinastia 
Obrenovici. 

38 Nu am menționat reprezentarea la 
nivel diplomatic. 

39 Paginile citate au liste cu invitații 
prezenți. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Weddi
ng_of_Albert_Edward,_Prince_of_
Wales,_and_Princess_Alexandra_of
_Denmark. 

40 https://en.wikipedia.org/wiki/Weddi
ng_of_Prince_George,_Duke_of_Y
ork,_and_Princess_Mary_of_Teck.  

41 https://en.wikipedia.org/wiki/Weddi
ng_of_Prince_Albert,_Duke_of_Yo
rk,_and_Lady_Elizabeth_Bowes-
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Lyon. Din pagină lipsește o lipsă cu 
invitați; am preluat aceste date de 
la: 
https://www.unofficialroyalty.com/
wedding-of-king-george-vi-of-the-
united-kingdom-and-lady-elizabeth-
bowes-lyon/.    

42 https://en.wikipedia.org/wiki/Weddi
ng_of_Princess_Elizabeth_and_Phil
ip_Mountbatten.  

43 https://en.wikipedia.org/wiki/Weddi
ng_of_Prince_Charles_and_Lady_
Diana_Spencer.  

44 https://en.wikipedia.org/wiki/Weddi
ng_of_Prince_William_and_Catheri
ne_Middleton.  

45 https://en.wikipedia.org/wiki/Death
_and_state_funeral_of_Queen_Vict
oria.  

46 https://en.wikipedia.org/wiki/Death
_and_state_funeral_of_Edward_VII.  

47 https://en.wikipedia.org/wiki/Death
_and_state_funeral_of_George_V.  

48 https://en.wikipedia.org/wiki/Death
_and_state_funeral_of_George_VI.  

49 https://en.wikipedia.org/wiki/List_o
f_dignitaries_at_the_state_funeral_
of_Elizabeth_II.
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INTERVIU 
 
 
Ioan-Luca Vlad: „«Republica Britanică» ar fi un mare 
pas înapoi, o gogoaşă fără miez, căreia i-ar lipsi exact 

firul care o ţine laolaltă” 
  

Interviu realizat de Tudor VIȘAN-MIU 
 
Tudor Vișan-Miu: Stimate domnule 
Ioan-Luca Vlad, vă mulțumesc 
pentru că ați acceptat să evocăm, 
sub forma acestui interviu, aspecte 
ale monarhiei britanice în timpul 
domniei Reginei Elisabeta a II-a. Vă 
propun să începem prin a ne 
explica, ca specialist al dreptului, 
cum se definește „Regatul Unit al 
Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord” în raport cu termenii de 
„națiune”, „patrie” și „țară”?  
 
Ioan-Luca Vlad: În primul rând, vă 
mulţumesc pentru oportunitatea unui 
interviu atât de interesant. Tema este 
una incitantă, pentru că se află la 
intersecţia dintre regalitate, drept şi 
ştiinţele sociale. Chiar această primă 
întrebare este un prilej de con-
textualizare, pentru că, într-adevăr, 
Regatul Unit este orice numai nu un 
stat unitar.  

În mod tradiţional şi istoric, 
organele centrale ale statului britanic 
(un stat, aici lucrurile sunt clare) au 
încercat să promoveze ideea unei 
naţiuni unitare – naţiunea britanică, 
lucru care a atins apogeul în secolul 

XIX şi în timpul războaielor mon-
diale. 

De fiecare dată, însă, acestea s-au 
lovit de realitatea demografică şi 
etnică a auto-identificării unora 
dintre locuitorii lor cu alte naţiuni: 
galezi, scoţieni, irlandezi, respectiv 
(şi) cu o anumită religie (irlandezi-
protestanţi, afiliaţi ideii de unire cu 
Marea Britanie, şi irlandezi-catolici). 

În secolul XXI, terminologia 
oficială britanică recunoaşte aceste 
realităţi şi, pornind de la dreptul 
individual la auto-identificare şi 
dreptul naţional la auto-determinare, 
recunoaşte că Marea Britanie este un 
stat multi-naţional, compus din 
„ţările” Anglia, Ţara Galilor, Scoţia 
şi Irlanda de Nord, care corespund 
„naţiunilor” engleză, galeză, sco-
ţiană şi irlandeză. Realitatea însă 
este mereu înaintea terminologiei, 
deoarece acum Marea Britanie 
trebuie să aibă în vedere că limba 
poloneză, şi apoi cea română, sunt 
printre limbile cele mai des vorbite, 
după engleză, şi ca atare că, în 
cadrul naţiunilor „tradiţionale” brita-
nice şi-au găsit loc comunităţi cu o 
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identitate proprie dar care şi-au unit 
destinul cu cel al statului britanic, pe 
termen lung, provenite nu din ve-
chiul imperiu, ci din transferul uman 
facilitat de Uniunea Europeană. 

Modul cum Marea Britanie se va 
raporta la această nouă realitate va fi 
definitoriu pentru viitorul ei ca stat.  

Cât despre „patrie”, acesta este 
un concept pe care fiecare este liber 
să îl definească pentru sine, inclusiv 
să refuze asocierea sa la o „patrie”. 
Statul britanic a dovedit că poate să 
unească toate naţiunile componente 
în jurul patriei britanice, în războaie-
le mondiale. Abordarea sa în raport 
cu cererile de descentralizare şi cu 
noile populaţii imigrate în Marea 
Britanie va determina dacă această 
unitate poate exista şi în viitor. 
 
T.V.M.: Cum funcționează federa-
lismul în Regatul Unit? Mă refer 
aici și la un caz concret: în anul 
2014 s-a organizat acel referendum 
în care scoțienii au fost consultați 
privind eventuala reorganizare a 
Scoției ca un stat independent. Dacă 
majoritatea ar fi răspuns „Da”, cum 
s-ar fi intitulat statul de care s-ar fi 
desprins - Regatul Angliei, Țării 
Galilor și Irlandei de Nord? 
 
I.L.V.: Marea Britanie nu se con-
sideră un stat federal din cauza 
modului cum ţările componente au 
intrat în Uniune – prin cucerire, 
respectiv prin tratat de uniune 
„veşnică”. Totodată, aspectul dizol-
vării uniunii este unul „centralizat” 
în sensul că ţine de competenţa 
exclusivă a organelor naţionale de 

stat şi, finalmente, a Parlamentului 
Britanic. 

Referendumul din 2014 cu pri-
vire la desprinderea Scoţiei a fost 
organizat în acest context legal, cu 
acordul special, dat exclusiv pentru 
acel moment, al Guvernului Britanic, 
şi s-a concretizat într-un tratat între 
guvernele britanic şi scoţian, care 
prevedea paşii de urmat dacă votul 
ar fi fost majoritar în favoarea inde-
pendenţei Scoţiei. Acest acord a ex-
pirat, iar guvernul actual a clarificat 
faptul că nu îl va reînnoi, chiar la 
finalul anului 2022 Curtea Supremă 
a Marii Britanii dând dreptate 
acestei poziţii. 

Referitor la denumirea părţii 
rămase din Regatul Unit, aceasta 
este o întrebare foarte bună. Numele 
oficial actual al statului este Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord. Marea Britanie este compusă 
din Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia. 
Problema este că, la data constituirii 
Marii Britanii (1707), ce s-a unit cu 
Scoţia era Regatul Angliei, Ţara 
Galilor fiind încorporată în acesta. 
Ţara Galilor a re-primit autonomie 
mult mai târziu, în secolul XXI.  

Autorităţile de stat nu au căzut de 
acord asupra unui nume potenţial, 
formula adoptată fiind una de con-
venienţă: „rUK” (restul Regatului 
Unit). Există inclusiv posibilitatea 
păstrării numelui actual, deoarece el 
nu include în mod explicit Scoţia. 
Dar şi varianta enunţată în întrebare 
este posibilă. În orice caz, cel mai 
probabil s-ar păstra adjectivul 
„Unit”, deoarece el provine de la 
Actul de Unire din 1801, care a 
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incorporat Irlanda. Aceasta, partea ei 
de nord, ar continua să fie parte din 
stat, deci ar trebui păstrată şi par-
ticula „Unit”. 
 
T.V.M.: Monarhul care „poartă” 
Coroana Sf. Eduard moștenește o 
serie de titulaturi speciale: „Stăpân 
al Lebedelor” (în Anglia), „Duce de 
Lancaster”, „Duce de Normandia”, 
„Lord de Man” etc. Ce funcții con-
crete au acestea? Poate un monarh 
să dețină alte titluri decât cele 
„contopite cu Coroana” și, dacă nu, 
care este motivația? 
 
I.L.V.: Monarhia britanică este 
printre cele mai neobişnuite din 
lume deoarece ea s-a contopit orga-
nic la un nivel foarte local cu 
întreaga organizare statală, econo-
mică şi socială a Marii Britanii. 
Altfel spus, Suveranul nu este numai 
în vârful statului, ci este, prin 
avatarurile sale (Lorzii Locotenenţi 
locali, Maestrul Lebedelor, prin 
Ducatul de Lancaster etc.), prezent 
în fibra şi în venele funcţionării 
statale de zi cu zi. 

Fiecare dintre titlurile enunţate 
reflectă poziţii care au început foarte 
pragmatic, din necesităţi practice, şi 
nu şi-au pierdut relevanţa nici astăzi, 
deşi existenţa lor practică s-a 
schimbat ca scop şi natură. Să le 
luăm în ordine: 
- Stăpân al Lebedelor este titlul 

care reflectă dreptul exclusiv de 
a vâna, prinde şi ţine lebede. În 
evul mediu, lebedele erau o 
sursă foarte importantă de penaj 
de calitate, dar şi de hrană. 

Regele, ca stăpân feudal suprem, 
şi-a păstrat dreptul exclusiv de a 
exploata această resursă. În 
secolul XX-XXI titlul a fost 
convertit într-o modalitate foarte 
bună de conservare a naturii: 
lebedele nu mai sunt prinse 
pentru mâncare şi penaj, ci sunt 
capturate anual, temporar, 
pentru cântărire, marcare cu 
coliere electronice, şi evaluare 
din punct de vedere al sănătăţii, 
pentru a se observa calitatea me-
diului în care trăiesc. 

- Ducatul de Lancaster este unul 
dintre domeniile feudale (în ţările 
române s-ar fi numit moşii cu 
drepturi regaliene) păstrate direct de 
Coroana Britanică, al cărui scop este 
să ofere un venit independent (de 
stat, de Parlament) Suveranului. El 
este administrat separat de 
Domeniile Coroanei, având natura 
unei posesiuni feudale private. 
Aspectul feudal se reflectă în 
excluderea unor competenţe statale 
din atribuţiile autorităţilor de stat, şi 
exercitarea lor, în Ducatul de 
Lancaster, de către persoane private, 
în numele Ducelui de Lancaster, 
prin Cancelarul acestuia (care este şi 
membru al guvernului britanic). 
Exemple de astfel de funcţii sunt: 
culegerea moştenirilor vacante, 
culegerea de datorii feudale pentru 
chirii ereditare (în română se 
numeau embaticuri, când au existat), 
dreptul feudal de a culege materiale 
(vreascuri, turbă) de pe pâmânturile 
celor care locuiesc acolo ş.a.m.d. 
Ducatul de Cornwall este la fel, doar 
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că în beneficiul succesorului la 
Coroană. 
- Ducele de Normandia este titlul 

moştenit de suveranii britanici 
de la William Cuceritorul. Să nu 
uităm că în 1066 Anglia a fost 
cucerită de Normandia. Ulterior, 
deoarece centrul intereselor 
suveranilor anglo-normanzi s-a 
mutat peste Canalul Mânecii, 
teritoriile lor continentale au fost 
reduse până la dispariţie prin 
războaie. Insulele Canalului 
Mânecii (Jersey, Guernsey, 
Alderney şi Sark) reprezintă, de 
fapt, ultimele posesiuni ale 
Suveranilor britanici ca stăpâni 
feudali francezi (normanzi), şi, 
ca atare, nu fac parte formală din 
statul britanic, fiind numite 
„Crown Dependencies”, deoa-
rece ţin direct de Coroană, nu de 
statul britanic. În aceste teritorii, 
care nu sunt formal nici state, 
nici membre în UE sau în 
Commonwealth, Suveranul bri-
tanic exercită prerogativele stă-
pânului feudal suprem, printr-un 
comitet al Consiliului Privat 
britanic, în raport de dreptul şi 
constituţiile cutumiare ale fiecă-
ruia, care sunt toate de origine 
normandă (de altfel, cărţile lor 
de drept sunt în franceză), nu 
engleză / common law. 

- Lord de Man este titlul similar 
corespunzător Insulei Man. 
Insula Man are o istorie cu totul 
aparte, fiind colonizată de 
populaţii de origine norvegiană, 
şi fiind de altfel supusă direct 
Norvegiei până la 1266. În acel 

an a început seria transmiterilor 
prin vânzare a drepturilor su-
preme feudale asupra insulei, 
din mână în mână, chiar şi către 
persoane private, până în anul 
1765 când a ajuns în patrimoniul 
Coroanei Britanice, dar, ca şi 
Insulele Canalului, nefiind in-
clusă în statul britanic sau în 
organizaţii internaţionale. Coroana 
Britanică îşi exercită acolo atri-
buţiile în conformitate cu legile 
aprobate de Tynwald, unul 
dintre cele mai vechi parlamente 
din lume încă în existenţă. 

Fundamental vorbind, deoarece 
Marea Britanie nu are o constituţie 
scrisă care să prevadă o interdicţie 
(cum are, de exemplu, Belgia), 
Suveranul britanic poate deţine câte 
coroane, funcţii şi poziţii, ereditare 
sau nu, doreşte. De altfel, Marea 
Britanie este în uniune personală cu 
alte state care au acelaşi monarh, 
Coroana în acest caz nefiind unică, 
ci divizată între acestea. Încă de la 
primul război mondial s-a adoptat 
această idee, deoarece Africa de Sud 
a refuzat pentru o perioadă să intre 
în război cu Germania. Or, în 
această situaţie, nu se putea consi-
dera că Coroana (unică) era şi în 
acelaşi timp nu era în război cu un 
alt stat: soluţia logică a fost să se 
admită formal diviziunea Coroanelor 
(ale fiecărui Dominion, acum a 
fiecărui stat independent), care 
fiecare au o politică externă şi de 
apărare proprie, având în comun 
numai persoana Suveranului şi 
regulile de succesiune. 
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T.V.M.: Monarhii britanici moște-
nesc, pe lângă titluri, bunuri și 
proprietăți: unele sunt domenii ale 
Coroanei, altele personale (precum 
Ducatul de Lancaster). Care este 
deosebirea și cum sunt organizate 
cele două categorii?  
 
I.L.V.: Ca orice funcţiune de stat, 
Suveranul trebuie să fie susţinut de 
acesta în exercitarea atribuţiilor sale. 
Acest lucru este făcut, în monarhiile 
mai „noi”, de ex. Belgia, exclusiv 
prin Lista Civilă (altfel spus, bugetul 
administraţiei regale plus salariul 
membrilor Familiei Regale), şi prin 
punerea la dispoziţie a unor imobile 
cu titlu de protocol de stat. În mo-
narhiile mai vechi, cum este cea 
britanică, susţinerea de stat s-a orga-
nizat pe principiile epocilor ante-
rioare, principalmente prin oferirea 
unor metode de independenţă 
financiară a Familiei Regale faţă de 
stat şi bugetul acestuia. Asta sunt 
Ducatele de Lancaster şi Cornwall. 
Domeniile Coroanei sunt şi ele o 
formă de susţinere financiară, numai 
că, în acest caz, sunt mult mai mult 
supuse controlului parlamentar, care 
le poate lua, ele având, spre deose-
bire de Ducate, natura unor pro-
prietăţi de stat (cum de altfel erau şi 
în România). Aceasta este deose-
birea principală. Din ea rezultă şi o 
distincţie ca formă de organizare: în 
Ducate, Regele, respectiv Ducele de 
Cornwall, numesc proprii repre-
zentanţi, precum şi pe ofiţerii admi-
nistratori şi celelalte oficialităţi 
locale; pe când Domeniile Coroanei 
sunt supuse regulilor de administrare 

normală (ca orice altă proprietate), 
sub verificarea unor cenzori care 
raportează guvernului şi parlamen-
tului. 

În plus, potrivit unui acord cu 
statul încheiat în timpul Reginei 
Elisabeta a II-a şi prelungit de 
Regele Charles al III-lea, venitul din 
Domeniile Coroanei se duce astăzi 
la stat, de fapt, în schimbul lui Regele 
primind o Listă Civilă. Diferenţa 
este majoră, Lista Civilă fiind un 
procentaj relativ mic din totalul 
veniturilor care acum ajung la stat. 
 
T.V.M.: Monarhul britanic dom-
nește astăzi și în alte 14 monarhii, 
numite, laolaltă cu Regatul Unit, 
„ținuturi ale Commonwealth-ului”. 
Cum funcționează acest sistem? 
 
I.L.V.: Realitatea actuală a „uniunii 
personale” dintre Marea Britanie şi 
celelalte 14 monarhii care au acelaşi 
suveran este o urmare a Imperiului 
Britanic, şi o etapă de dezvoltare a 
acestor 14 state de la colonii 
(respectiv dominioane) către state 
independente cu o identitate consti-
tuţională şi naţională proprie. 

Există două tipuri de state între 
aceste 14 „Regate ale 
Commonwealth-ului” (care apreciez 
că este traducerea mai corectă): 
primele sunt fostele Dominioane, 
adică, acele teritorii colonizate în 
principal cu colonişti de origine 
britanică, şi care au copiat sistemul 
parlamentar britanic încă de tim-
puriu, preluând cu mândrie întregul 
repertoriu legislativ şi constituţional 
britanic. Acestea sunt Canada, Noua 
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Zeelandă şi Australia. De altfel, 
„patrierea” constituţiilor lor s-a 
produs foarte târziu, reflectând lipsa 
unor tensiuni reale legate de aso-
cierea cu statul britanic. 

Celelalte sunt foste colonii, care, 
la momentul independenţei, deşi 
sunt populate majoritar cu persoane 
native, şi au o identitate naţională 
pronunţată, au considerat că păstrarea 
Suveranului britanic în fruntea sta-
tului (mereu reprezentat de un 
Guvernator General, numit la avizul 
prim-ministrului local, deci, cu 
acordul reprezentanţilor aleşi ai 
naţiunii) oferă garanţia unei stabi-
lităţi şi continuităţi constituţionale 
necesare unor state în curs de dez-
voltare. Acestea sunt: Antigua şi 
Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, 
Jamaica, Papua Noua Guinee, Sf. 
Christofor şi Nevis, Sf. Lucia, Sf. 
Vincenţiu şi Grenadinele, Insulele 
Solomon şi Tuvalu. 

Este de urmărit dacă, pe măsura 
dezvoltării lor şi a schimbării atitu-
dinilor faţă de moştenirea colonială, 
acestea nu vor urma calea republi-
cană sau dacă, prin dezbateri şi 
reflecţie onestă, nu cumva vor 
ajunge la concluzia că sistemul 
monarhic este, pentru ele, cel care 
oferă cea mai mare stabilitate şi 
prestigiu la cel mai mic cost (Casa 
Regală fiind, de fapt, absentă fizic 
de acolo). 

Din punct de vedere structural-
legal, Regele Charles al III-lea are 
15 coroane, din care una, cea brita-
nică, are şi o formă fizică, ei fiindu-i 
ataşate şi drepturile suverane asupra 
celorlalte teritorii menţionate mai 

sus (Ducatul Normandiei, Insula 
Man) dar şi asupra teritoriilor 
britanice de peste mări încă existente 
(de ex., Insula Pitcairn, Sfânta Elena 
etc.). Parlamentul Britanic nu are 
dreptul de legiferare în aceste state. 
Regele are, formal, Consilii Private 
în fiecare dintre aceste state (majo-
ritatea neconstituite în realitate).  

Ca o problemă de nişă, mai există 
două legături juridic-constituţionale 
păstrate între ele, în afară de per-
soana Suveranului şi linia unică de 
succesiune: 

a. Unele dintre state păstrează 
Comitetul Judiciar al Consiliului 
Privat (britanic) ca instanţă supremă, 
în anumite cauze (deoarece este mai 
simplu şi eficient economic, şi oferă 
mai multe garanţii de imparţialitate, 
fiind departe de comunităţile mici 
ale acestor state); 

b.       b. Atribuţiile Colegiului 
Armoariilor (College of Arms) pe 
linie heraldică nu au fost împărţite, 
fiind în continuare exercitate în 
acele state care nu le-au „patriat” 
prin instituţii heraldice proprii (de 
ex. Canada). 
 
T.V.M.: Regina Elisabeta a II-a și-a 
început domnia în anul 1952, 
preluând de la tatăl Majestății Sale 
șefia Commonwealth-ului, care este 
o asociație de state independente. 
Titlul este pe viață dar nu este ere-
ditar, astfel încât Regele Charles al 
III-lea a trebuit ales ca succesor, 
când era Principe de Wales, la 
întâlnirea șefilor de state din 2018. 
Care este rolul șefului 
Commonwealth-ului? Ar putea 
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altcineva decât monarhul britanic – 
în mod practic, dincolo de un exer-
cițiu teoretic – să fie ales și să poată 
îndeplini acest rol? 
 
I.L.V.: Capul Commonwealth-ului 
este o persoană cu un rol pur ono-
rific. Titlul a fost creat în conside-
rarea rolului istoric unic al Reginei 
Elisabeta a II-a, care a semnat „certi-
ficatele de naştere” ale majorităţii 
statelor din Commonwealth, şi a fost 
nevoie de dezbateri destul de strânse 
pentru a se accepta ideea transmiterii 
sale către Regele Charles al III-lea, 
ca principiu. 

Atât teoretic, cât şi practic, se pot 
concepe două opţiuni: fie alegerea 
unei alte persoane (deşi, realist, 
aceasta este opţiunea mai puţin 
practică, deoarece ar intra în conflict 
cu Secretarul General, care este deja 
o poziţie electivă), fie dispariţia 
acestui titlu, oricând, eventual după 
domnia Regelui Charles al III-lea. 

Din punct de vedere al orga-
nizării sale ca instituţie interna-
ţională, atribuţiile executive în 
Commonwealth revin exclusiv 
Secretarului General al acestuia. Ca 
atare, menţinerea poziţiei de Cap al 
Commonwealth-ului este o decizie 
exclusiv politică a statelor membre, 
care va trebui reînnoită cel puţin la 
fiecare succesiune la Coroana 
Britanică. 
 
T.V.M.: Suveranul britanic este, 
prin tradiție, „guvernator suprem” 
al Bisericii Anglicane iar, în Regatul 
Unit, Canada și Noua Zeelandă, 
poartă și titlul de „Apărător al 

Credinței”. Ce înseamnă acest titlu 
și este el direct legat de confesiunea 
anglicană? Dacă nu, de ce majo-
ritatea ținuturilor Commonwealth-
ului au renunțat să-l mai folosească 
(sau nu l-au utilizat niciodată)? 
 
I.L.V.: Biserica Anglicană îşi are 
existenţa legată indisolubil de mo-
narhul englez (atunci), deoarece a 
fost creată de acesta. Ca atare, mo-
narhul (acum britanic) este şi 
Guvernatorul său Suprem, în prezent 
el oferind nu doar rolul de lider 
simbolic al comunităţii credin-
cioşilor, ci şi garanţia independenţei 
funcţionale a cultului, prin organi-
zarea proprie a adunărilor legislative 
bisericeşti, şi menţinerea acesteia ca 
Biserică de Stat a Angliei şi Ţării 
Galilor. 

Titlul de „apărător al credinţei” 
nu este asociat strict Bisericii 
Anglicane, deoarece în Scoţia el 
face referire la biserica Scoţiei, 
independentă protestantă. De altfel, 
singurul jurământ pe care Regele 
Charles al III-lea a trebuit să îl 
depună în prima zi de domnie a fost 
cel faţă de păstrarea şi protejarea 
drepturilor Bisericii Scoţiei, ca parte 
a aranjamentului din anul 1707. 

De altfel, a existat o discuţie sau 
propunere referitoare la schimbarea 
titlului în „apărător al credinţelor”, 
ideea Regelui Charles fiind de a 
accentua aspectul protejării cre-
dinţei, în general, ca mod de rapor-
tare la existenţa umană şi divinitate, 
şi nu a unui cult în special. Propu-
nerea a fost abandonată, dar mesajul 
rămâne: în prezent, chiar dacă el 



POLIS 

 92

însuşi trebuie să fie de confesiune 
anglicană (mai exact, catolicii nu pot 
veni la Coroană), Suveranul nu mai 
este doar protectorul Bisericii 
Anglicane sau a Scoţiei, ci în gene-
ral al ideii de raportare la lume prin 
credinţa în divinitate. 
 
T.V.M.: Mulțumindu-vă pentru 
toate explicațiile oferite, nu aș putea 
să nu aduc în discuție relațiile dintre 
Familia Regală Britanică și Familia 
Regală Română. Am putea spune că 
acestea au fost mai strânse ca 
niciodată înainte în timpul vieții 
Reginei Elisabeta a II-a și Regelui 
Mihai I? 
 
I.L.V.: Din punctul meu de vedere, 
relaţiile dintre cele două Familii 
Regale dau dovadă de o constanţă 
multiseculară. Dacă ne uităm la tipul 
de activităţi comune şi la momentele 
în care cele două familii s-au în-
tâlnit, ele sunt cumva repetitive şi 
constante încă de la Carol I încoace: 
participarea la evenimente de fami-
lie; participarea la evenimente de 
stat; întâlniri în cadru internaţional; 
şi diferite forme de legături de 
familie, de prietenie şi personale. 
Ceea ce a crescut în timpul domniei 
Reginei Elisabeta a II-a au fost 
oportunităţile de întâlnire, datorate 
pe de o parte uşurinţei călătoriilor, şi 
pe de altă parte exilului Regelui 
Mihai I, care a făcut ca Majestatea 
Sa Margareta să îşi petreacă o bună 
parte din viaţă şi în Marea Britanie 
(în special Scoţia).  

Sigur că aici există şi un element 
de legătură personală, care din 

punctul meu de vedere este cea mai 
strânsă chiar acum, în generaţia 
Majestăţii Sale Margareta şi a 
Regelui Charles al III-lea, care se 
cunosc mai bine şi au petrecut mai 
mult timp în aceleaşi contexte decât 
oricare dintre alte două perechi de 
suverani români-britanici din trecut. 
Legătura aceasta este deja obser-
vabilă şi aduce deja o deschidere 
mai mare României: de exemplu, 
vizita Regelui Charles în sprijinul 
eforturilor noastre de ajutor pentru 
refugiaţii din Ucraina; invitaţia şi 
prezenţa proeminentă a Familiei 
Regale la Funeraliile Reginei 
Elisabeta etc. Consider că există o 
bază suficient de solidă pentru ca 
această legătură să crească şi să dea 
roade pe termen mediu şi lung în 
sensul apropierii şi mai strânse 
dintre aceste două state. 
 
T.V.M.: Dincolo de întâlnirile pro-
tocolare, ce fel de relații există între 
șefii familiilor regale? De exemplu, 
putem crede că se sfătuiesc privind 
chestiunile dinastice, mai ales când 
trebuie luate anumite decizii, sau cel 
puțin discută asupra situațiilor 
respective? În mod concret, mă refer 
la comunicarea între suveranul 
român și britanic. 
 
I.L.V.: Relaţiile acestea de sfătuire 
şi dezbatere, dacă vreţi, dintre 
Suverani sunt o chestiune pe cât de 
strict confidenţială, pe atât de ne-
organizată în mod formal. Ele se pot 
desfăşura în mai multe moduri, atât 
în scris (scrisori, documente de tipul 
„non-paper”, „briefing” etc.), cât şi 
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verbal (telefonic, în persoană), şi în 
contexte diferite (în marja unor 
întâlniri internaţionale, cu ocazia 
vizitelor bilaterale tematice, sau fără 
niciun context, în viaţa de zi cu zi). 
În special în generaţia actuală comu-
nicarea dintre Majestatea Sa 
Margareta şi Regele Charles al III-
lea există şi este una de durată.  

Trebuie însă înţeles că fiecare 
suveran are limitările sale cu privire 
la ce poate spune, ce poate spune 
public, şi la domeniile în care se 
poate exprima, date de guvernul său 
şi de situaţia politică internă. De 
aceea, nu este întotdeauna o pre-
zumţie realistă că toate subiectele 
majore vor fi discutate între suve-
rani. De multe ori, se poate să nu se 
întâmple asta deoarece primul ştie că 
al doilea nu ar putea răspunde, sau 
nu ar putea răspunde public, sau 
relevant, din cauza limitărilor na-
ţionale arătate mai sus. 

Ca atare, deşi nu este nici rară 
situaţia unor consultări, în afara în-
tâlnirilor din cadrul vizitelor bilate-
rale (care întotdeauna sunt efectuate 
cu ştiinţa guvernelor, şi cu unele 
teme de discuţii cunoscute şi dez-
bătute anterior cu acestea) ele sunt 
întotdeauna strict confidenţiale şi cu 
caracter informal. 
 
T.V.M.: Închei interviul cu o între-
bare, poate, destul de brutală, 
ținând cont de discuțiile de până 
acum: în Regatul Unit există și un 
curent republican, dar personal 
recunosc că nu am citit vreodată un 
plan concret despre cum ar arăta o 
„republică britanică”. Vă propun, 

deci, un exercițiu de imaginație: cât 
de mult ar trebui să se transforme 
statul și societatea britanică pentru 
a trece de la monarhie la republică? 
Mă gândesc, cu oarecare amuza-
ment, la o situație de genul Andorrei, 
în care un ipotetic președinte al 
republicii britanice ar fi rege sau 
regină al Canadei, Australiei și celor-
laltor ținuturi ale Commonwealth-ului 
(a cărui șefie, în continuare, ar fi 
deținută de monarhul în viață, 
nu?)...  
 
I.L.V.: Întrebarea este incitantă, dar 
să fiu sincer mi-aş închpui multe alte 
state ca republici înaintea Marii 
Britanii. Motivul este simplu: aşa 
cum arătam la început, Coroana 
britanică este prezentă în miezul 
societăţii prin avatarurile sale juri-
dice. Politicienii britanici, de toate 
nivelele, au constatat, prin lungă 
experienţă, că întotdeauna este 
necesar un arbitru, sau măcar un 
punct de reper, legal şi personalizat, 
care să ofere garanţiile a) stabilităţii; 
b) respectului regulilor; c) conti-nu-
ităţii; d) echităţii şi e) imparţialităţii. 

Coroana joacă acest rol, şi nu 
doar în politica mare, naţională, ci şi 
cea locală, prin Locotenenţi. Aceştia 
sunt numiţi de Suveran, iar apoi au 
un rol esenţial (de convocator / 
preşedinte / certificator etc.) pentru 
o puzderie de comitete şi comisii 
unde se iau decizii locale (de ex.: 
comitetele privind numirea judecă-
torilor de pace; comitete privind 
dezvoltarea rurală etc.). Sigur că 
votul aparţine tuturor membrilor, dar 
persoana care asigură că regulile 
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jocului sunt respectate şi că votul 
este corect este reprezentantul 
Coroanei. Tot acesta, în calitate de 
moderator şi unificator al comu-
nităţii locale, face propuneri şi aduce 
alături în administraţia locală per-
soanele cele mai destoinice, pe care, 
prin rolul său public, ajunge să le 
cunoască direct. 

Ca atare, „Republica Britanică” 
ar fi un mare pas înapoi, o gogoaşă 
fără miez, căreia i-ar lipsi exact firul 
care o ţine laolaltă, şi între cele patru 
naţiuni, şi pe plan local, şi în siste-
mul judiciar etc. 

În fine, Anglia (aici specific 
Anglia) încă este un stat de drept 
feudal cu privire la legile pro-
prietăţii, la unele domenii cum sunt 
Lancaster şi Cornwall, şi cu privire 
la unele atribuţii care în alte ţări ar fi 

„de stat”. Cine să preia aceste 
drepturi? Ar însemna o expropriere a 
Familiei Regale, în calitatea lor de 
proprietari ai acestor drepturi (în 
feudalism, există stăpânire privată 
nu numai asupra bunurilor, ci şi 
asupra funcţiunilor, inclusiv celor de 
stat). Cum s-ar putea face asta în 
secolul XXI? Şi ce prestigiu ar avea 
Marea Britanie în faţa celorlalte 
state aflate în Uniune Personală 
dacă, intempestiv şi unilateral, le-ar 
văduvi Constituţii proprii exact de 
instituţia din fruntea sistemului – 
Coroana?  

Punând cap la cap aceste argu-
mente, nu cred că vom vedea prea 
curând o republică britanică. 

Şi cu aceasta, vă mulţumesc încă 
o dată pentru provocările adresate! 
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Introducere 
 
După pierderile teritoriale din 

vara anului 1940, regimul lui Carol 
al-II-lea devenise în ochii opiniei 
publice principalul vinovat față de 
dezastrul țării.  

Toate forțele politice îi erau ostile 
și din 3 septembrie 1940 legionarii 
organizează manifestații de stradă în 
București prin care cer abdicarea 
regelui. În acest context tulbure regele 
îl însărcinează pe 4 septembrie pe 
generalul Ion Antonescu cu formarea 
unui nou guvern, cu speranța că acesta 
va satisface cererile armatei, care la 
rândul ei l-ar fi ajutat să-și păstreze 
tronul. 

Regele nu știa că Antonescu se 
sfătuise pe 1 septembrie cu Iuliu 
Maniu, liderul țărănist condiționând 
o posibilă colaborarea a sa cu 
Antonescu de înlăturarea lui Carol, 
iar ministrul german la București, 
Wilhelm Fabricius, îl sfătuise pe 
Antonescu să ceară imediat puteri 
dictatoriale. 

Carol al II-lea îi acordă lui 
Antonescu, pe 5 septembrie, puteri 
dictatoriale pentru a forma guvernul. 
Partidul Național Țărănesc și 
Partidul Național Liberal sunt 
invitate de Antonescu să participe la 
formarea unui guvern de uniune 
națională, dar este refuzat de liderii 
ambelor formațiuni politice, care 
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condiționează sprijinul lor de abdi-
carea regelui. 

La 6 septembrie, Carol al II-lea 
trece „grelele sarcini ale domniei” 
fiului său Mihai și părăsește țara 
urmărit de gloanțele legionarilor. 
Partidele politice refuză din nou să 
participe la guvernare, chiar dacă 
condiția cea mai importantă pe care 
o cereau, anume abdicarea regelui, 
fusese îndeplinită, Antonescu fiind 
nevoit să apeleze la Mișcarea 
Legionară fapt ce va mulțumi 
Germania. 

La 14 septembrie 1940, prin 
decret regal, România este procla-
mată „stat național-legionar”. Le-
giunea va încerca să acapareze toată 
puterea în stat, dublând practic 
instituțiile acestuia pentru a-l pro-
voca pe Antonescu la o luptă care ar 
fi dus la înlăturarea sa. 

Politica legionarilor nu era văzută 
cu ochi buni nici de Antonescu, nici 
de factorii conducători ai cercurilor 
armatei germane din România, 
deoarece factorii militari bănuiau un 
război iminent cu URSS și doreau 
liniște în spatele frontului nu agitații 
ideologice, care provocau haos. 

Tensiunile dintre Antonescu și 
Legiune ating apogeul la 21 ianuarie 
1941, când legionarii se revoltă și se 
baricadează în clădiri administrative, 
fiind necesară intervenția armatei 
pentru a restabili ordinea.  Din 23 
ianuarie 1941, Ion Antonescu va 
guverna singur având sprijinul 
armatei, care vedea în general 
persoana care îi va restabili onoarea 
pierdută după rușinoasele cedări fără 
luptă din vara lui 1940. 

Noul guvern, format la 27 ia-
nuarie 1941, este compus în majo-
ritate din militari, iar prefecții 
legionari din județe sunt înlocuiți cu 
cadre militare active pentru a pre-
întâmpina orice încercare de agitație 
legionară. 

Obiectivul suprem al politicii lui 
Ion Antonescu era reîntregirea teri-
toriului național și pentru a atinge 
acest obiectiv a căutat să mobilizeze 
populația într-un efort de reconstruc-
ție națională sub conducerea sa. 

Guvernul Antonescu urmărea să 
impună în mentalul colectiv spiritul 
revanșei, prin popularizarea situației 
din Transilvania și Basarabia unde 
românii erau persecutați datorită 
etnicității lor. Informațiile despre 
soarta acestora avea rolul de a 
induce în opinia publică o stare de 
revoltă. 

Ministerul Propagandei Naționale 
a strâns metodic informații despre 
soarta românilor din Basarabia, 
Bucovina și Transilvania abandonați 
sub stăpânire străină. Despre Basarabia 
se găsesc informații asupra so-
vietizării acestei provincii într-un 
referat întocmit de Ministerul 
Propagandei pentru a pune în gardă 
factorii de decizie din România 
asupra propagandei sovietice. Radio 
Moscova, la 12 octombrie 1940, 
orele 22.30 anunța că: „Muncitori 
basarabeni în număr de 20.000 au 
fost trimiși la minele din Ural”, iar 
Radio Chișinău, transmitea la 11 
octombrie 1940: „Mii de oameni 
sunt trimiși la minele din Donbas și 
Kuban la construcția de fabrici din 
Zaporoje, Voronej. Lucrătorii Vasile 
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Talpă și Vasile Bunaescu din co-
muna Ambileşti jud. Chișinău, în 
scrisorile către rude, vorbesc de 
viața fericită de la Donbas”1. Aceste 
acțiuni de propagandă au rolul de a 
masca deportările masive de po-
pulație românească în Asia Centrală 
sub pretextul unei vieți mai bune în 
patria muncitorilor. 

Transformările economice din 
Basarabia sunt obsesiv trâmbițate de 
propaganda sovietică prin anunțarea 
depășirilor de plan în comparație cu 
fosta administrație românească, dar 
această ridicare economică este una 
de fațadă „adevăratul motiv al 
creșterii producției este standar-
dizarea producției și introducerea 
monopolului comunist”2. 

Educația tineretului a fost o altă 
preocupare importantă a admi-
nistrației sovietice, aceștia fiind mai 
ușor de educat în spiritul noilor 
valori. Sunt înființate pentru acest 
scop „403 de organizații komso-
moliste și 4460 de centre de studiu 
ale Constituției Staliniene”3. Învăță-
mântul este și el organizat pentru a 
sluji îndoctrinarea populației, acțiune 
mascată de lupta împotriva analfa-
betismului. Radio Chișinău, 28 
octombrie 1940 ora 17.15 transmitea: 
„În școli domnește disciplina prin 
însușirea programului analitic; în 
clasele 6-7 de liceu se predă biografia 
lui Stalin, în clasele 8-9-10 se asi-
milează cunoștința organizării tinere-
tului comunist”4. Ziarul Pravda din 4 
decembrie 1940 anunța: „În Chișinău 
există 25 de școli rusești, 17 moldo-
venești și 5 evreiești”5. 

Informații despre organizarea 
culturii și artei în Basarabia găsim în 
ziarul „Izvestia” din 20 noiembrie 
1940: „Institutul de cercetare a 
limbii, literaturei, istoriei și econo-
miei din Republica Moldova pre-
gătește trei publicații pentru ediție 
despre viața poporului moldovean, 
povești, poezie, proză, balade, viața 
de colhoz, armata roșie și un dic-
ționar ruso-moldovenesc de 70.000 
de cuvinte”6. Se urmărea astfel pro-
pagarea modului de viață sovietic în 
teritoriile ocupate.  „Izvestia” scria 
la 17 noiembrie 1940: „Fabrica 
Cinema din Odessa traduce în 
moldovenește filmul Lenin în 
Octombrie. La Cernăuți, expoziție 
fotografică a modului de viață 
sovietic”. Radio Moscova completa 
știrile despre propagarea noului mod 
de viață în provinciile ocupate în 
urma ultimatumului adresat României 
și transmitea la 12 noiembrie 1940: 
„La cinematografele din Kiev va 
rula filmul Bucovina Sovietică re-
prezentând viața și bucuria popo-
rului izbăvit de robia boierilor 
români”. Știrile continuă și la 2 
ianuarie 1941 la Radio Moscova se 
anunță: „Ediție de 40.000 de exem-
plare în moldovenește a cărții Istoria 
Republicii Moldova și legăturile sale 
cu U.R.S.S. de profesor universitar 
Sestocov, precum și traduceri în 
moldovenește a Capitalului de Marx 
a Însemnărilor lui Lenin și a Pro-
blemelor Leninismului de Stalin”7. 

Agricultura a fost o preocupare 
importantă a autorităților sovietice, 
pe 1 iulie 1940 fiind promulgat de-
cretul de trecere a tuturor pămân-
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turilor în proprietatea statului, țăranii 
recalcitranți fiind trimiși forțat în 
Ural acțiunea fiind mascată în presa 
ca o ofertă de muncă în raiul sovietic. 

Propaganda stalinistă nu uită de 
„vina” României pentru că a răpit un 
teritoriu „din cele mai vechi timpuri 
sovietic” și, deși oficial se anunța că 
URSS nu dorește decât o bună 
vecinătate cu românii, acum că nu 
mai există litigii de nici o natură, în 
ziarul „Izvestia” din 7 noiembrie 
1940 găsim o amenințare fățișă la 
adresa „boierilor români”, care nu 
puteau vreodată să câștige încre-
derea sovietică; „Să recunoaștem 
toată perfidia boierilor și a capita-
liștilor români; pe când Rusia 
mântuise România de jugul turcesc 
și luptase alături de ea în războiul 
mondial, aceasta a profitat de slăbi-
ciunea militară temporară a 
Sovietelor și a înțeles să acapareze 
parte din teritoriul nostru”8. 

O mărturie despre situația din 
Basarabia, făcută de un om fără o 
funcție oficială în statul român ne 
este oferită de patriotul basarabean 
Ion Codreanu9, semnatar al unirii 
Basarabiei cu România în 1918, la 
eliberarea sa de către sovietici în 
schimbul Anei Pauker, închisă în 
România. Impresiile sale au fost 
notate de Constantin Argetoianu și 
sunt relevante datorită percepției 
individuale asupra situației din 
teritoriul ocupat de sovietici: „S-a 
înapoiat Moș Codreanu, simpaticul 
răzeș de la Soroca, din Basarabia. A 
fost schimbat cu Ana Pauker, 
cunoscuta comunistă. Codreanu a 
fost arestat în iulie trecut, îndată 

după intrarea rușilor în Basarabia. A 
fost dus la Soroca, la Bălți și de 
acolo la Chișinău, unde a stat închis 
până în februarie trecut, când a fost 
transferat la Tiraspol de unde vine. 
Povestește multe. De reținut: 
Pământurile sătenilor n-au fost 
confiscate și sunt toate muncite. 
Armata rusească s-a purtat foarte 
bine, n-a brutalizat sau ucis pe 
nimeni, dimpotrivă a intervenit de 
câte ori ajutorul ei a fost cerut 
împotriva derbedeilor, care s-au dat 
la jafuri și la omoruri după plecarea 
armatei române și până să sosească 
cea sovietică. Rușii au arestat dintre 
români pe toți cei care au avut 
legătură cu Sfatul Țării și cu Unirea 
din 1918 (în această calitate a fost 
arestat și Codreanu). Au fost închiși 
și foarte mulți evrei. Țara Sovietelor 
raiul jidanilor este o legendă. În 
închisoare toată lumea a fost bine 
tratată. Nicio brutalizare sau violență. 
Mâncare: o pâine albă și un borș bun 
cu carne, pe zi. Numai strâmtoare la 
locuință: în Chișinău erau 20 închiși 
într-o cameră de 7 metri pe 4 și 
dormeau pe jos. Sovieticii au in-
ventat un neam nou de oameni: 
moldovenii, pe care îi consideră 
deosebiți de români. Au făcut 
anchete, au adus specialiști să scrie 
și au publicat lucrări ca să dove-
dească că moldovenii, corciți cu 
sânge slav, sunt deosebiți de români. 
Și ei pretind că n-au nici o pretenție 
asupra românilor, dar că au drept la 
moldoveni. Aceasta e teoria nouă. 
La instrucție, pe toți ai noștri care se 
declarau români, judecătorul îi 
înjura și le dovedea că nu sunt 
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români, ci moldoveni. Moș 
Codreanu e om cinstit și nu minte. 
Oricât de triste sunt cele povestite de 
el, atitudinea rușilor față de români 
mă liniștește puțin în ipoteza 
întinderii dezastrului până la noi. 
Moș Codreanu a fost primit și de 
generalul Antonescu, care, încântat 
de simplicitatea și franchețea lui, i-a 
oferit o moșioară din cele luate de la 
evrei, dar bătrânul a refuzat”10. 

 
Imaginea inamicului intern și 
extern în propaganda oficială a 
statului 
 
Majoritatea românilor simțea că 

povara cedării fără luptă a teri-
toriului național se datorează lașității 
lui Carol al-II-lea. În opoziție cu 
acesta,  generalul Ion Antonescu 
impunea imaginea unui conducător 
militar hotărât să lupte până la capăt 
pentru drepturile românilor. Un 
episod relevant despre atitudinea lui 
Ion Antonescu față de Carol al-II-lea 
este relatat în însemnările sale 
zilnice de Constantin Argetoianu: 
„Colonelul Dragomir, care a trăit 
ceasurile din preajma abdicării 
Regelui Carol, alături de generalul 
Antonescu, povestea zilele trecute 
lui Filip, că, în ajunul abdicării, 
Urdăreanu telefona mereu gene-
ralului dându-i veste că mulțimea 
manifestează ostil la Palat și ame-
nință să pătrundă înăuntru. Comu-
nicările telefonice erau primite la 
Președinție de Dragomir. Acesta 
transmițând generalului că Urdăreanu 
protestează împotriva stărilor de 
lucru care țin de 10 ore pe rege sub 

presiune – Antonescu a răspuns: 
Spune lui Urdăreanu că țara e de 10 
ani sub presiunea pungășiilor și 
porcăriilor regale”11. 

Propaganda oficială condamna și 
regimul carlist și pe cel legionar ca 
fiind răspunzătoare de dezastrul 
țării, regimul carlist fiind caracte-
rizat prin totalul dezinteres față de 
problemele țării, care a fost siste-
matic jefuită de camarila regală 
patronată de Carol. Fostul suveran 
este condamnat în lipsă de Înalta 
Curte de Casație și Justiție, prin 
decizia de la 26 noiembrie 1941 să 
restituie unele proprietăți obținute 
ilegal și să plătească statului român 
suma de 11.617.624.354 de lei, care 
reprezenta veniturile ilegal obținute 
în timpul domniei sale. Suma n-a 
fost vreodată restituită. Regimul 
legionar era acuzat că a dus la 
dezbinarea poporului în numele unor 
interese străine de neam și țară. 

Regimul instaurat de generalul 
Ion Antonescu după înfrângerea 
legionarilor nu urmărea transfor-
marea României într-un stat ima-
ginat conform unei utopii motivată 
ideologic, ci doar o bună gestionare 
a oamenilor și resurselor pentru  a 
rezista ca stat și de a recupera ce a 
fost pierdut, dar în practică s-a 
instituit o dictatură militară. Ade-
ziunea la noul regim este confirmată 
oficial prin referendumul de la 2-5 
martie 1941cu un scor de 99%, 
„adversarii” regimului fiind doar 
0.1%12. Votul era nesecret cu liste 
speciale pentru cei ce votau împo-
trivă, dar chiar și în aceste condiții 
adeziunea pentru Antonescu era 
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reală în momentul respectiv, pentru 
că era văzut ca un reprezentant al 
armatei, singura forță capabilă să 
asigure stabilitatea după falimentul 
partidelor politice. 

Măsurile luate de Ion Antonescu 
pentru presă și propagandă erau 
nedemocratice, dar țara era în război 
și într-o conjunctură nefavorabilă pe 
plan extern cu o Ungarie ostilă și cu 
o Germanie gata să cucerească 
România dacă regimul lui Ion 
Antonescu ar fi tolerat o depărtare 
de scopurile germane în această 
parte a Europei.  

Primele măsuri inițiate pentru un 
control mai ferm al opiniei publice 
după rebeliunea legionară din ia-
nuarie 1941 a fost setul de directive 
date presei, radiodifuziunii și agen-
ției telegrafice, în care se afirma: „În 
statul autoritar al României, toate 
mijloacele de răspândire a ideilor și 
știrilor sunt controlate și dirijate”. 
Pentru Germania se anunță în 
directive că „învingem sau cădem 
alături de ea”; față de Ungaria vom 
păstra rezervă, vom restabili rece și 
obiectiv informațiile false pe 
socoteala noastră. Campaniile de 
presă pe această temă sunt oprite 
fiind socotite agitații dăunătoare 
chiar dacă pornesc din sentimente 
îndreptățite; față de Rusia Sovietică 
aceeași atitudine; ne vom struni 
durerea”13. Dar, la 28 martie 1941, 
ziarul „Universul” publică pe prima 
pagină următorul text cu titlul „27 
martie 1918”. Textul este surprin-
zător de direct și ofensiv la adresa 
URSS, cu care România oficial nu 
dorea decât relații de bună veci-

nătate: „Ziua de 27 martie 1918 este 
o dată însemnată în istoria neamului 
românesc căci Sfatul Țării convocat 
la Chișinău și din care au făcut parte 
atât reprezentanții populației majo-
ritare cât și cei ai grupurilor etnice 
minoritare au votat revenirea[subl. 
ns.] la patria mamă. Acel vot liber, 
manifestat în plină revoluție ru-
sească, a fost manifestarea voinței 
unei națiuni care, pe temeiul drep-
tului de dispozițiune al tuturor 
națiunilor, a hotărât soarta sa”14. 

Ungaria era a doua mare ame-
nințare pentru România, Dictatul de 
la Viena, din 30 august 1940, a 
amplificat revolta populației din 
România față de Ungaria, creând în 
mentalul colectiv o puternică dorință 
de revanșă și de recuperare a teri-
toriului pierdut. Astfel, o direcție 
prioritară a propagandei românești a 
fost menținerea spiritului revanșei în 
populația românească și pe plan 
extern a fost dusă o campanie de 
popularizare a drepturilor României 
asupra Transilvaniei. Inițial s-a 
încercat o adaptare la realitățile 
existente (relațiile româno-maghiare 
din cadrul Axei fiind reglementate 
printr-un armistițiu de presă și pro-
pagandă), fiind indicate pentru 
perioada de început a Campaniei din 
Est tipărirea de cărți care „să men-
țină trează conștiința românească, 
atât pentru populația rurală, cât și 
pentru tineretul școlar universitar 
din centrele orășenești”15. Era indi-
cată o posibilă cale de acțiune prin 
finanțarea unei instituții care nu se 
afla sub controlul autorităților 
maghiare și prin intermediul căreia 
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puteau fi editate lucrări în limba 
română, în special carte religioasă 
(Viețile Sfinților, rugăciuni, sfaturi 
practice pentru țărani). În același 
plan intra și tipărirea lucrărilor cla-
sicilor români, permiși de legislația 
maghiară în vigoare la acea dată: 
„După nevoile de acolo și îndru-
mările noastre de aici se va începe 
tipărirea câtorva din aceste cărți, 
care, în prealabil, ar fi bine să fie 
hotărâte de minister de comun acord 
cu o persoană de cultură din 
Ardealul cedat”16. Rațiunile acestor 
campanii au constat în stoparea 
procesului de deznaționalizare la 
care erau supuși românii din 
teritoriile cedate. Din perspectiva lui 
Mihai Antonescu, Timocul și 
Ardealul cedat erau regiuni cheie 
deoarece „ungurii cheltuiau miliarde 
nu milioane pentru propagandă”17.  

Nu erau prevăzute măsuri si-
milare pentru Cadrilater, conside-
rându-se că în urma schimbului de 
populație, din august-septembrie 
1940, problema românilor din 
această zonă nu mai era considerată 
una stringentă. De altfel, România a 
încercat să detensioneze relațiile cu 
Bulgaria în încercarea de a obține 
mai multă libertate de mișcare în 
raport cu Ungaria. Încheierea unui 
armistițiu de presă nu însemna 
renunțarea la propagandă pentru 
teritoriile cedate. Mihai Antonescu 
imagina activitățile pentru aceste 
teritorii dintr-o dublă perspectivă 
internațională și documentară: „1. să 
se transmită informațiile la timp și, 
dacă se poate, chiar imediat după ce 
se produce un eveniment. 2. să se 

desfășoare o propagandă mai activă 
în toate domeniile ce vizează teri-
toriul cedat, căci dreptatea este de 
partea noastră”. 

 
Pregătirea pe plan propagan-
distic a intrării României în 
război 
 
Presei și radiodifuziunii li se 

dădeau zilnic directive față de 
problemele interne și externe ce 
trebuiau comentate sau trecute cu 
vederea, cenzura fiind extrem de 
activă, dar nu atât de strictă încât să 
nu permită redactorilor opinii 
personale prudente. 

După 23 ianuarie 1941, directiva 
oficială a presei a fost „unitatea 
națională” în jurul generalului Ion 
Antonescu, care, alături de armată, 
se prezenta ca singura forță capabilă 
să conducă România. Ziarele erau 
invadate de mesaje de la diverse 
grupări legionare care se desoli-
darizau de cei care au organizat 
rebeliunea și se puneau la dispoziția 
regimului militar „pentru luptele 
grele ce stau înainte”. 

Lumea rurală a fost un obiectiv 
principal al propagandei regimului 
prin ziarul „Cuvântul generalului 
către săteni” editat în 60.000 de 
exemplare săptămânal plus 40.000 
de afișe-sinteză ale acestuia pentru a 
fi expuse în fața primăriilor. 

Concomitent, autoritățile dez-
voltă sistemul subvențiilor acordate 
publicațiilor. Pe anul fiscal  1941-
1942, acestea sunt: „Țara” – Sibiu – 
6.275.000 lei, „Tribuna” – Brașov – 
4.200.0000 lei, „Ardealul” – 
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Bucureşti – 100.000 lei, „Dacia” – 
Timișoara – 150.000 lei, „Luceafărul” 
– Sibiu – 240.000, „Arhivele Olteniei” 
– 60.000 lei, „Gândirea” – 300.000, 
„Argeșul” 45.000 lei, „Revista istorică 
română” – 45.000 lei, „Știrea” – Arad 
– 60.000 lei, „Vatra” – 60.000. 
Potrivit regulamentului de acordare a 
subvențiilor, ziarul respectiv „va 
trebui să publice zilnic cel puțin un 
articol de comentariu sau de doctrină 
politică în sensul preocupării domi-
nante a zilei”18. 

 Rusia a reprezentat întotdeauna 
în mentalul colectiv românesc o 
amenințare datorită expansionismu-
lui acesteia pe seama teritoriilor 
românești precum și a originii slave 
a acestora, atât de diferită de cea 
românească.  

Comunismul sovietic a preluat 
țelurile de expansiune ale țarilor și 
toată perioada interbelică a fost un 
factor constant de amenințare, 
ideologică și fizică la adresa statului 
român. Provocări directe, precum 
insurecția armată de la Tatar-Bunar 
în 1924 sau propaganda anti-româ-
nească în presă, și mai ales crearea 
R.S.S. Moldovenești pe teritoriu 
sovietic, au dus la o teamă constantă 
de acest mare vecin ostil. 

Ocuparea Basarabiei și a 
Bucovinei de Nord în vara anului 
1940 a amplificat psihoza colectivă 
anti rusă, iar provocările pe graniță 
ale armatei sovietice și ocuparea 
insulelor de pe brațul Chilia au 
transformat războiul cu URSS într-o 
realitate palpabilă pentru români. 

În prima parte a anului 1941 este 
reorganizată Direcția Presei. Presa 

externă trebuia să: „a) îndrume, 
coordoneze și să supravegheze ser-
viciile române de pe lângă legațiile 
și consulatele din străinătate; 2) să 
mențină legăturile cu corespondenții 
străini acreditați în România; c) să 
redacteze un buletin zilnic al știrilor 
publicate în presa străină. Presa 
internă urma: a) să îndrume presa 
din capitală și din provincie prin 
normative zilnice; b) să centralizeze 
și să transmită ziarelor toate comu-
nicatele, înștiințările, avizele care 
proveneau de la diferite departa-
mente și instituții de stat; c) să 
coordoneze și să controleze activi-
tatea corespondenților români din 
străinătate; d) să alcătuiască un 
buletin zilnic al articolelor publicate 
de presa română din provincie și de 
peste hotare, precum și de presa 
minoritară. Alte departamente re-
dactau referate care tratau probleme 
ale politicii interne și externe, 
realizau articole pentru susținerea 
unei campanii de presă în sprijinul 
intereselor superioare de stat, 
pregăteau articole de propagandă 
pentru presa străină prin intermediul 
serviciilor române”19. 

Noile directive date presei sunt 
aduse la cunoștința publicului prin 
ziarul „Universul” care le publică pe 
prima pagina în numărul din 20 
februarie. Acest gest dorea să 
impună ideea că regimul lui Ion 
Antonescu nu dorea o dictatură ci un 
consens național și căuta să explice 
publicului motivele pentru care era 
nevoie să se aplice o anumită 
îngrădire a libertății de exprimare: 
„În statul actual toate mijloacele de 
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răspândire a ideilor și știrilor sunt 
controlate și dirijate. Aceasta nu 
însemnează sugrumarea libertății de 
gândire, ci îndrumarea ei în folosul 
exclusiv al națiunii și al statului. 
După marile lovituri îndurate 
România trece azi prin perioada de 
reconstrucție totală de jos în sus, de 
la țăran și muncitorime care vor 
alcătui temelia sănătoasă a noii 
așezări politice și sociale. După 
sfâșierile dintre noi lozinca ceasului 
de față e înfrățirea tuturor pentru a 
înfrunta destinul vrăjmaș și a 
recuceri țării prestigiul știrbit. Nu e 
în intenția generalului Antonescu să 
creeze un partid, ci un regim politic 
unanim acceptat, la care să participe 
toate forțele constructive ale na-
țiunii. Vechile partide s-au prăbușit 
prin greșelile lor. E zadarnic orice 
atac împotriva persoanelor ce le-au 
reprezentat”20. 

În raportul asupra activității 
Direcției presei din perioada 6 sep-
tembrie 1940-15 august 1941 se su-
blinia că „războiul sfânt al României 
a fost pentru presa românească nu o 
temă de exploatat, ci însăși rațiunea 
ei de a exista. El a provocat cea mai 
mare campanie de presă anului, 
edificând opinia publică asupra 
pericolului comunismului agresiv și 
educându-i încrederea și conduita 
precum și înțelegerea și prețuirea 
jertfei, acomodarea la economia de 
război și stârpirea speculei, mărirea 
activității diferitelor compartimente 
ale vieții noastre publice, reactuali-
zarea problemei țărănești, răsplătirea 
vredniciei românești, armata țării și 
misiunea sa istorică, organizarea și 

necesitatea ei, împrumutul reîntre-
girii și refacerii naționale”21. În 
opinia Direcției, campania „războ-
iului sfânt” crease o „solidaritate 
perfectă în jurul Tronului și a 
Conducătorului”. 

  
Reconstrucția imaginii Armatei 
Române  
  
Presa reprezintă într-un stat 

oglinda moralului populației precum 
și o punte de dialog între puterea 
politică și corpul alegătorilor. Liber-
tatea presei este foarte importantă și 
esențială pentru un stat democratic, 
jurnaliștii având misiunea de a ex-
pune toate aspectele politice, econo-
mice și sociale ale societății din care 
fac parte și de a critica aspectele 
sociale negative și greșelile politi-
cienilor. 

În timpul unei crize care ame-
nință ființa statului un anumit 
control al presei se impune deoarece 
jurnaliștii sunt și ei oameni și pot fi 
corupți, sau printr-un idealism 
exagerat se pot opune efortului 
puterii politice de a redresa situația. 

România interbelică a beneficiat 
de o presă liberă în care s-au dez-
bătut evenimente curente, monde-
nități, scandaluri, dar și idei filo-
zofice sau doctrine politice și eco-
nomice care au animat două decenii 
societatea românească. 

Singurele publicații cenzurate în 
perioada interbelică au fost cele 
comuniste, începând cu 1924 când a 
fost interzis partidul și pe parcursul 
deceniului 1930-1940 anumite 
publicații ale Mișcării Legionare, 
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care de obicei reapăreau sub alt 
nume. Cel mai mare ziar al acestei 
perioade a fost „Universul” care 
avea un tiraj de 200.000 de exem-
plare zilnic și era condus de un 
ziarist pur-sânge, anume, Stelian 
Popescu. Cu relații privilegiate în 
cercul oamenilor politici și în 
serviciile secrete, „Universul” oferea 
primul știrile zilei și mișcările de la 
vârful piramidei puterii. Această 
situație nu s-a schimbat nici în timpul 
regimului Ion Antonescu, Stelian 
Popescu fiind în relații personale cu 
conducătorul statului, iar în baza 
acestor relații „Universul” se menține 
ca ziar de mare tiraj, chiar dacă se 
observă o renunțare la părerile cate-
gorice în editorialele politice. 

După cum am menționat în 
directiva pentru presă a guvernului 
Antonescu era specificat: „În statul 
autoritar al României, toate mijloa-
cele de răspândire a ideilor și știrilor 
sunt controlate și dirijate”, cenzura 
suprimând orice referire care con-
travenea intereselor și obiectivelor 
regimului, accentul fiind pus pe arti-
cole despre economie și agricultură 
dorind să se implementeze în men-
talul colectiv ideea muncii de 
refacere a țării după ce politica de 
partid a dat faliment. 

Pierderile teritoriale ale României 
din vara anului 1940 nu sunt foarte 
des menționate, datorită conjuncturii 
externe, dar ideea de revanșă și de 
reîntregire a ceea ce este de drept al 
românilor este subtil întreținută de 
maeștrii condeiului. 

Armata a beneficiat de o largă 
acoperire în presa vremii, fiind 

prezentată ca un gardian al națiunii 
și singura forță din stat care a rămas 
incoruptibilă și în slujba țării. 

După rebeliunea legionară din 
21-23 ianuarie 1941, armata a 
beneficiat de o largă acoperire în 
presă. Aceasta era prezentată ca 
acționând la ordinele personale ale 
generalului Ion Antonescu și a 
restabilit situația în țară înfrângând 
anarhia celor care acționau „în 
numele unor interese străine de 
popor”. Astfel în ziarul „Universul” 
din 2 februarie 1941 găsim urmă-
torul articol intitulat „Conducătorul 
statului a ordonat armatei să pro-
cedeze cu ultimă energie în cazul 
unor noi răzvrătiri” în care se mani-
festă intransigența lui Ion Antonescu 
față de cei care tulbură liniștea 
publică, dar se arată și modul legal 
și fără exces de zel în care s-a 
comportat armata față de rebelii 
capturați: „Cu ocazia rebeliunii din 
zilele 21, 22 și 23 ianuarie forțele 
armate au fost chemate să apere 
existența țării contra dezordinilor 
dinlăuntru, au avut ordin precis de la 
conducătorul statului să nu execute 
pe loc pe rebelii cu arma în mână, 
deși regulamentele militare și uzan-
țele generale impuneau aceasta. 
Datorită acestei dispozițiuni  dată 
dintr-un  spirit de părinte iertător, de 
generalul Antonescu nu s-a executat 
pe întregul cuprins al țării nici unul 
din numeroșii rebeli prinși cu arma în 
mână sau trăgând contra armatei”22. 

Distingem din acest articol ideea 
de uniune națională care a dirijat 
politica antonesciană în presă și 
propagandă. Chiar dacă s-au răz-
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vrătit rebelii pot fi iertați de „părin-
tele” Antonescu în speranța că vor 
renunța la ideile lor și se vor alinia 
procesului de reconstrucție naționa-
lă. De subliniat că nu se amintește 
de apartenența la Mișcarea Legiona-
ră a răzvrătiților, făcându-se clar 
distincția dintre legionarii fideli țării 
și trădătorii rebeli, o coloană întreagă 
din pagina a doua din acest număr 
din „Universul” este plină de tele-
grame și scrisori, unele reale altele 
fabricate de Ministerul Propagandei, 
de desolidarizare față de rebeli 
semnate de membrii „adevăratei” 
Mișcări Legionare. 

„Universul” din 3 februarie con-
tinuă seria de articole pe pagina întâi 
despre „Jertfa Armatei în apărarea 
ordinei în stat – răspunsul generalului 
la telegramele regelui Mihai I”. 
Acțiunea armatei române din timpul 
rebeliunii este astfel înregistrată la 
cel mai înalt nivel și regele expune 
în public încrederea pe care o are în 
armata sa: „Majestății Sale regelui 
Mihai I, rog pe Majestatea Voastră 
să primească cea mai fierbinte măr-
turie de dragoste și de recunoștință a 
țării și a oștirii pentru simțămintele 
de înaltă semnificație etică, cu care 
ați însoțit răsplătirea post-mortem cu 
insigna bravurei, a celor căzuți 
pentru apărarea ordinei în stat 
precum și pentru nobila contribuție a 
Majestății Voastre la fondul ajuto-
rării familiilor acestor mucenici ai 
Neamului Românesc”23. În această 
ultimă propoziție putem întrevedea 
deja viitoarea temă de propagandă a 
„războiului sfânt”, doar că în acest 
context armata luptă contra inami-

cului intern transformat într-un 
agent al diavolului, fără o identitate 
bine stabilită, el urmărind doar să 
distrugă ce a mai rămas din România. 

În fiecare număr din „Universul” 
din perioada ianuarie-iunie 1941 
găsim un articol despre sport ca 
necesitate națională pentru a asigura 
formarea unor tineri puternici. Tema 
sportului la nivel național este 
folosită de state aflate în pragul unui 
iminent război, când accentul propa-
gandei nu mai este pus pe intelec-
tuali, ci pe oameni cu trup de fier, 
care au performante sportive deose-
bite pentru a motiva populația să-și 
depășească limitele fizice, poate și 
în dauna dezvoltării intelectuale 
pentru că un trup vânjos cu o minte 
mediocră, dar totuși destul de abilă 
pentru a înțelege și ordine complexe, 
constituie modelul soldatului perfect. 

Lipsurile instrucției militare și 
lipsa echipamentului armatei în 
perioada interbelică sunt foarte bine 
cunoscute în prezent, dar trebuie să 
stăruim un pic și asupra percepției 
contemporanilor asupra acestor 
chestiuni. Pentru tânărul de la țară, 
viitor soldat, instrucția defectuoasă 
însemna o moarte sigură în cazul 
unui război, și, deși s-au tras 
numeroase semnale de alarmă din 
1920 până în 1940, nimeni nu a avut 
voința sau interesul să schimbe 
această situație. În memorialistica 
interbelică, armata este văzută ca un 
mijloc de îmbogățire pentru generali 
și politicieni, care mințeau nerușinat 
la fiecare aniversare a înfăptuirii 
României Mari că avem „cea mai 
bună armată din Balcani, că am 
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învins în Marele Război și că, 
soldatul român are șapte vieți”, 
uitându-se prea ușor cele aproape 1 
milion de victime din timpul războ-
iului și înfrângerile dezastruoase din 
1916, care s-au datorat în egală 
măsură slabei dotări tehnice, dar și 
viciilor de comandă ale generalilor.  

Generalul Ion Antonescu a 
încercat să formeze o armată bine 
instruită și dotată în eventualitatea 
unui război contra Ungariei sau 
URSS, dar timpul a fost prea scurt 
ca să-i permită acestuia realizarea 
planurilor. Propaganda a avut un rol 
important în mecanismul pornit de 
stat pentru realizarea acestor sco-
puri, trebuia schimbată imaginea 
armatei ca o corvoadă unde tinerii 
erau bătuți de superiori fără motiv, 
iar anii petrecuți în armată un timp 
pierdut. 

Măsurile guvernului Antonescu 
de reformare a armatei, deși nu au 
reușit să fie aplicate în totalitate au 
constituit și ele un motiv de pro-
pagandă pentru a induce în populație 
ideea că armata este pregătită pentru 
război din punctul de vedere al 
aprovizionării: „În timpul scurs de la 
6 septembrie 1940 până în prezent 
armata noastră sa reorganizat pe 
baza învățămintelor ultimelor răz-
boaie. Reorganizarea Ministerului 
Apărării Naționale a realizat o eco-
nomie de personal prin concentrarea 
de atribuțiuni. Au fost excluși evreii 
de la obligațiunea serviciului militar 
activ stabilindu-se regimul la care 
vor fi supuși în viitor; de asemenea 
au fost excluși din armată toți 
ofițerii și funcționarii de origine 

evreiască. În cadrul reorganizării 
serviciului de apărare pasivă au fost 
instruiți 800 de arhitecți și ingineri, 
s-au întocmit programe de apărare 
pasivă pentru școli.[…] S-a com-
pletat și continuă să se completeze 
înzestrarea armatei cu mijloace 
moderne de luptă, fabricate în țară şi 
comandate în Germania și Italia. S-a 
aprovizionat armata cu tot necesarul 
de hrană până la noua recoltă.[…] 
Au fost sancționați ofițerii vinovați 
de abuzuri și înșelăciuni prin 
excluderea din rândurile armatei a 
acestora, s-au fixat criterii de notare 
a competenței ofițerilor”24. 

„Universul” din 17 februarie 
1941 conține un articol semnat de 
generalul C. Dragu, care face apo-
logia vieții de ostaș și a rolului 
instructorilor în viața tinerilor recruți 
cu un ton de patetic patriotism pro-
pagandistic, lucru ce nu era nou 
astfel de articole fiind folosite și în 
timpul domniei lui Carol al II-lea 
pentru a mobiliza tineretul: „Vin 
recruții în cazărmi veseli, voioși și 
mândri că îmbracă uniforma ostă-
șească. Vin cântând cântece ostășești 
și patriotice. Vine tot tineretul 
neamului în stare de a purta armele 
țării, de a învăța să îndeplinească 
sfânta datorie de apărători ai Regelui, 
Patriei și Neamului Românesc. Căci 
nu este vorba numai de a pregăti de 
luptă pe tinerii ostași ai unui con-
tingent, ci mai ales de a le cuceri 
sufletele, a le făuri și ridica puterea 
morală, de a-și jertfi viața pe altarul 
patriei de bună voie și din convin-
gere. Ofițerii și gradații sunt chemați 
a îndeplini acest nobil apostolat, 
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această întreită misiune de educator, 
instructor, comandant. Ei au în mâna 
lor viața ostașilor ce comandă și de 
a-i aduce pe calea biruinței gloriei 
strămoșești”25. 

Prin texte de acest tip, armata 
trebuia să devină în conștiința popu-
lației cea mai puternică forță din stat 
și o adevărată școală de formare a 
tinerilor români. Propaganda nu a 
putut șterge diferențele majore între 
statutul ofițerilor și cel al soldaților 
după cum remarca în memoriile sale 
și feldmareșalul german Erich von 
Manstein. În opinia sa, slăbiciunile 
armatei române își aveau originea 
în: nivelul scăzut de educație și 
instrucție al soldatului român; per-
petuarea unor practici învechite 
(„bătaia nu era deloc de natură să 
îmbunătățească calitățile trupei”26); 
lipsa unui corp de cadre profesionist 
(„mare parte dintre ofițerii români 
cu grade medii și superioare nu 
corespundeau din punctul de vedere 
al pregătirii”27); neadaptarea coman-
danților militari la exigențele vremii 
(„conducătorii militari ai României 
erau obișnuiți să raționeze în ter-
menii Primului Război Mondial”28); 
armamentul rudimentar și inadecvat; 
teama față de ruși transformată 
adeseori în panică („ideea de a 
avansa în continuare prin Rusia, țară 
de care se temeau atât de mult nu 
avea cum să fie bine primită de 
români”29). Dar în ciuda acestor 
deficiențe, aprecierile generalului 
german au fost pozitive, fiind impre-
sionat de eroismul românilor și de 
modul în care executau directivele 
germane: „Spre deosebire de alți 

aliați ai noștri, românii, nu au sacri-
ficat interesele militare pentru 
chestiuni de prestigiu”30. 

Pe fondul schimbărilor majore de 
la nivelul continentului european, 
factorii militari au înțeles importanta 
propagandei pentru pregătirea mo-
rală a armatei. Atât Rusia sovietică, 
cât și Germania nazistă, și-au ali-
mentat planurile prin propagandă. 
Realitate sesizată și de generalul 
Radu R. Rosetti, care, într-una din 
„conferințele intime” ale Academiei 
Române ținută la 17 noiembrie 1939, 
sublinia că „războiul actual este și va 
fi mai ales un război al nervilor”, iar 
„slăbirea nervilor” avea ca rezultat 
demoralizarea și înfrângerea31. 

În opinia generalului Rosetti, 
exemplul finlandez (noiembrie 
1939-martie 1940) era relevant 
pentru un război purtat din profunde 
motivații patriotice și a cărui re-
zistență a surprins întreaga Europă. 
URSS pornise la război împotriva 
unui adversar inferior numeric, dar 
superior din privința motivației: „Un 
popor oricât de mic, dar cunoscând 
în amănunțimi cauza pentru care se 
bate, conștient de rosturile și da-
toriile sale, bine înarmat și mobilizat 
din vreme, poate opune o puternică 
rezistență chiar unui adversar 
copleșitor numeric. […] Un război 
astfel înfăptuit aduce patrioticului 
popor care îl înfăptuiește stima lumii 
întregi și îi dă dreptul la pacea 
finală”32. 

Un sondaj pentru uzul intern al 
armatei despre nivelul de educație al 
recruților oferă o perspectivă sumbră 
asupra posibilităților de înțelegere 
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ale soldaților a celor mai simple idei 
de propagandă33. Raportul eviden-
țiază nivelul foarte scăzut al recru-
ților chestionați pe teme elementare 
de istorie și geografie: „Dacă toți 
cetățenii acestei țări știu cine a fost 
Traian, Decebal și Mihai Viteazul, 
Cuza Vodă, Regele Carol și 
Ferdinand și ce fapte sunt legate de 
dânșii, atunci avem o bază sigură și 
minunată pentru educația național-
patriotică”. Statistica din același 
sondaj asupra nivelului de școla-
rizare al recruților este îngrijorătoare 
și ridică multe semne de întrebare 
asupra realităților din România 
interbelică, considerată o perioadă 
de apogeu cultural a poporului 
român: „Față de procentul de 58% al 
știutorilor de carte, una din an-
chetele noastre ne servește urmă-
toarele date statistice: 13% au mai 
mult de cinci clase primare; 23% au 
câte patru clase primare; 20% au 
câte trei clase primare; 18% au câte 
două clase primare, 9% au câte o 
clasă primară. Deducem că apogeul 
este atins de clasa a IV-a primară și 
că școala realizează în fiecare an 
simțitoare pierderi de la învățământ. 
Se constată că 36% din dintre sol-
dații unei divizii nu știau rugăciunile 
și nici măcar Tatăl Nostru. Această 
constatare este gravă și dureroasă. 
Ea dezvăluie un mare neajuns, de 
care suferă neamul nostru în vremea 
din urmă”34. 

Realizatorul sondajului s-a arătat 
îngrozit față de răspunsurile primite 
de la recruți: „Răspunsurile cele mai 
utopice le-au dat știutorii de carte și 
spre marea noastră surprindere, unii 

dintre cei cu 4 sau 5 clase primare. 
Întrebat de Ștefan cel Mare, un ostaș 
cu patru clase primare a răspuns că a 
fost regele turcilor; a fost domnul 
Poloniei (unul cu cinci clase pri-
mare); despre Mihai Viteazul – a 
fost un băiat din timpurile vechi; a 
fost un luptător cu calul; a domnit în 
Moldova. Așa ne răspund trei anal-
fabeți artileriști și infanteriști; la fel 
despre regele Carol I că – a fost 
grec; s-a bătut cu dacii și, în sfârșit, 
a domnit în Transilvania”35. 

În privința cunoștințelor geogra-
fice, situația era la fel de catastro-
fală, foarte mulți dintre cei sondați 
având cunoștințe sumare sau 
aproape deloc asupra provinciilor 
istorice. În fața unei asemenea 
situații realizatorul anchetei conclu-
ziona dezamăgit: „Cum rămâne cu 
solidaritatea individului cu trecutul 
și aspirațiile viitorului”36. Chestiona-
rul punea în evidentă eșecul pro-
gramelor educative. Primele preocu-
pări pentru realizarea unui serviciu 
de propagandă, care să răspundă și 
necesităților războiului, cât și spa-
țiului intern au apărut cu câteva luni 
înainte de declanșarea Campaniei 
din Est. Mihai Antonescu a cerut 
Marelui Stat Major să-și armonizeze 
planurile de propagandă cu cele ale 
Ministerului Propagandei. Astfel 
Marele Stat Major trebuia să elabo-
reze o strategie de propagandă 
funcțională într-un timp foarte scurt. 

Evenimentele din vara anului 
1940, soldate cu neintervenția mili-
tară, au afectat armata și au ridicat 
numeroase semne de întrebare față 
de corectitudinea deciziilor Consili-
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ilor de Coroană. Sosirea misiunii 
militare germane a sporit starea de 
nervozitate din cadrul armatei. 
Rapoartele informative semnalau 
nemulțumiri la nivelul ofițerilor 
referitoare la tratamentul inegal (de 
la solde la echipament) aplicat celor 
două armate. Toate acestea nu l-au 
oprit pe generalul Antonescu să 
considere că prezența instructorilor 
germani a avut un rol benefic. În 
opinia acestuia ei au contribuit la 
redresarea și instrucția armatei 

române: „Într-un timp foarte scurt, 
am redresat nu instrucția și moralul 
armatei noastre, ci încrederea în ea, 
pentru că soldatul român a văzut că 
poate să facă și el ce face soldatul 
german. A venit soldatul german cu 
ținuta, cu disciplina și cu spiritul lui 
de ascultare și am câștigat și noi în 
această direcție”. La 22 iunie 1941, 
planul de mobilizare prevedea: 
1.139.594 de oameni, din care 
39.476 ofițeri, 57.002 subofițeri și 
1.043.116 soldați. 
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Consacrarea constituțională a inegalității în republicile 

comuniste românești 
 

[Constitutional Establishment of Inequality in the Romanian 
Communist Republics] 

 
Cristian BOCANCEA 

 
 

Abstract: During the 42 years of "official" communism, Romania had three 
successive constitutions (1948, 1952 and 1965), which served as the legal basis 
of the Soviet-style social, economic and political order. The main paradox of 
these texts was the constitutional enshrinement of inequality between citizens, 
despite the proclamation of their equality, the criteria for discrimination being 
private property and political capacity. Thus, the 1948 Constitution established 
for the first time the 'qualitative' difference between state property (generating 
general prosperity) and private property (susceptible to nationalisation); in the 
1952 Constitution, the owners of private property came to be labelled exploiters 
and enemies of the people. Finally, the 1965 Constitution heralds the victory of 
socialist property, ignoring the crumbs of private property, which are harmless 
to the 'working people'. From a political perspective, communist constitutions 
forge inequality on the basis of membership of the workers'/communist party (the 
leading political force of the whole society): citizens who have achieved 
advanced workers' consciousness form the "vanguard detachment" of society; 
the others – of the second rank – must follow the communists, enrolled in the 
great Front of Socialist Democracy and Unity. 
 
Keywords: constitution, political capacity, inequality, property. 

 
Introducere 
 
Războiul mondial de la mijlocul 

veacului trecut a generat o uriașă 
confuzie axiologică, în siajul căreia 
avea să se accelereze resemnificarea 
conceptelor tradiționale ale politicii 
și dreptului constituțional. Victima 
imediată a contorsionismului ideo-
logic prin care se născuseră alianțe 
contra naturii (între nazism și 

comunism, apoi între democrația 
liberală clasică și bolșevism) a fost 
însăși noțiunea de democrație, căreia 
i s-a atașat determinativul „popu-
lară”. Nici conceptul wilsonian de 
națiune nu a scăpat teafăr, la termi-
narea războiului pierzând într-un 
număr semnificativ de țări statutul 
de titular al puterii constituante. 
Printre ruinele fumegânde ale vechii 
Europe, răzbăteau acordurile unei 
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noi mitologii a egalității, în care per-
sonajul central, Poporul (cu sono-
rități mitologice medievale), urma să 
decidă soarta monarhiilor constitu-
ționale și a parlamentarismului bazat 
pe pluripatidism. El trebuia să se 
pronunțe și asupra temeiurilor vieții 
publice: grația divină și voința 
națională (în tandem), sau voința 
populară (într-o solitudine teleolo-
gică)? La această intersecție ideolo-
gică și de teorie constituțională, 
reapăreau constructele juridice ale 
normativismul abstract al lui Hans 
Kelsen, în opoziție cu voința 
constituantă teoretizată de Carl 
Schmitt1. 

Glisarea puterii constituante de la 
națiune la popor putea să pară 
insignifiantă – o simplă chestiune de 
limbaj –, întrucât cele două concepte 
erau considerate interșanjabile. Or, 
în esența lor, ele trimiteau la prin-
cipii opuse ale ordinii politice: în 
cazul națiunii, semințele de suvera-
nitate aflate în mâinile indivizilor 
liberi; în cazul poporului, un șuvoi 
de voință cu profunde conotații 
biologice, dizolvând individul în 
magma irezistibilă a mișcării istorice 
care poartă genul uman de la co-
muna primitivă la orânduirea comu-
nistă (tot primitivă și ea!). 

În Occident, noua ordine postbe-
lică a reușit să conserve bună parte 
din aranjamentele constituționale 
demo-liberale garantate de națiuni 
(chiar și atunci când au sacrificat 
monarhia, ca în cazul Italiei). În 
partea de lume intrată sub influență 
sovietică, schimbările constituționa-
le de după 1945 au fost operate pe 

calapodul așa-numitei „democrații 
populare” – un sistem alergic la 
individualism și libertate, dar atașat 
de ideea egalității, pe linia filosofică 
rousseauisto-marxistă ce condamna 
proprietatea privată generatoare a 
exploatării și alienării umane. 

 
Inegalitatea de tratament 
constituțional dictată de 
proprietatea privată 
 
În atmosfera bipolarismului 

postbelic, constituțiile democrațiilor 
populare au reformatat societățile 
răsăritene în baza unei presupuse 
voințe a popoarelor de a distruge or-
dinea economică inegalitară capita-
listă. Egalitatea căpăta, în acest con-
text, o formă care privea finișul 
evoluției sociale a individului și nu 
condiția startului (ca în liberalism). 
Egalitatea finală a bunăstării fiecă-
ruia (în realitate, a pauperizării 
tuturor) presupunea „justa repartiție” 
a valorilor produse prin muncă 
(exprimată sub forma principiului 
constituțional din 1952 „cine nu 
muncește nu mănâncă” – art. 15). În 
fond, poziția constituțională a sta-
tului comunist față de proprietatea 
privată s-ar putea exprima prin para-
frazarea uneia dintre „Fericirile” 
creștine, cu necesare corecturi mar-
xiste: fericiți cei fără proprietate, că 
a lor va fi puterea în stat (sau, după 
caz: fericiți cei săraci, că ei vor 
scăpa de eticheta de exploatator și 
de temnița grea). 

În anii dificili de după război, 
idealul egalitarist părea pe deplin 
justificat, el confundându-se cu va-
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loarea politică a dreptății sociale2. 
Adoptarea unor constituții care să 
cultive acest ideal părea și ea justă și 
inevitabilă. Dar ce valori trebuiau 
sacrificate pe altarul egalității eco-
nomice? Mai aveau drept de cetate, 
în democrațiile populare, libertatea 
(sub toate aspectele ei), dreptul la 
proprietate privată și alte asemenea 
vechi achiziții politice moderne?  

Tensiuni între valorile politice de 
bază (libertate și egalitate), ca și 
diluări ale substanței egalității, 
existaseră și în constituțiile monar-
hice. De exemplu, Constituția din 
1866 dădea dreptul de naturalizare 
numai străinilor de rit creștin (art. 
7), în timp ce art. 10 spunea că „toţi 
Românii sunt egali înaintea legii şi 
datori a contribui fără osebire la dările 
şi sarcinile publice”. În Constituția 
din 1923, art. 6 promitea niște legi 
speciale, votate cu majoritate de 
două treimi, pentru a se determina 
condiţiile în care femeile pot avea 
exerciţiul drepturilor politice, în 
timp ce drepturile civile ale femeilor 
se stabileau pe baza „deplinei egali-
tăţi a celor două sexe”. Art. 5 din 
Constituția carlistă afirma că: „Toţi 
cetăţenii români, fără deosebire de 
origine etnică şi credinţă religioasă, 
sunt egali înaintea legii”, dar în art. 
19 se proceda la o discriminare reli-
gioasă, prin desemnarea Bisericii 
Ortodoxe ca dominantă în Statul 
Român, iar a celei greco-catolică ca 
având întâietate faţă de celelalte culte. 

Spre deosebire, însă, de limitele 
egalității politice din edificiile consti-
tuționale monarhice, în constituțiile 
republicane ale regimului comunist 

vicierea principiului egalității se va 
manifesta în domeniul proprietății 
private. Pe acest traiect, oamenii vor 
fi împărțiți în două categorii: popo-
rul muncitor, pe de o parte; pe de 
alta, clasa burghezo-moșierească ce 
trebuia deposedată de bunurile ei și 
lichidată fizic, într-un crescendo al 
mâniei proletare, de la o constituție 
la alta. 

Așa cum observa Ioan Stanomir, 
„cele trei constituţii ale epocii comu-
niste autohtone se cer recuperate ca 
fiind textele la nivelul cărora muta-
ţiile politice şi legale sunt men-
ţionate şi învestite cu forţă juridică. 
Abandonarea neutralităţii statului 
este indicată ca axiomă în chiar le-
gile fundamentale, o dată cu inven-
tarul caracteristicilor ordinii social-
economice şi cu trecerea în revistă a 
libertăţilor individuale. Din acest 
punct de vedere, analiza diacronică a 
tipului de reglementare rezervat unui 
domeniu anume (proprietatea de 
stat, proprietatea particulară) relevă, 
pe de o parte, o continuitate previ-
zibilă la nivelul principiilor, dar şi o 
evoluţie ce face să transpară avansul 
totalitar, în direcţia controlului asu-
pra întregii societăţi. Restrângerea 
progresivă a sferei «proprietăţii par-
ticulare», datorită extinderii proce-
sului de socializare al mijloacelor de 
producţie, ca şi al operaţiunii de co-
lectivizare, sunt dimensiuni identifi-
cabile atât în textele constituţionale, 
cât şi în textele de partid”3. 

Pentru început, Constituția din 13 
aprilie 1948 păstra aparențele egali-
tății tradiționale, ba chiar lăsa im-
presia că o duce la un nivel pe care 
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nu-l atinsese niciuna dintre legile 
fundamentale anterioare. Art. 16 
proclama faptul că: „Toţi cetăţenii 
Republicii Populare Române, fără 
deosebire de sex, naţionalitate, rasă, 
religie sau grad de cultură, sunt egali 
în faţa legii”. În art. 18 se spunea că: 
„Toţi cetăţenii, fără deosebire de 
sex, naţionalitate, rasă, religie, grad 
de cultură, profesiune, inclusiv mili-
tarii, magistraţii şi funcţionarii pu-
blici, au dreptul să aleagă şi să fie 
aleşi în toate organele Statului”. 
Articolul 21 proclama egalitatea 
dintre sexe. Dar, la adăpostul acestor 
articole generoase, încep să se pro-
fileze, „mici excepții” de la prin-
cipiul egalității, acestea fiind legate, 
desigur, de blestemata proprietate 
privată. Astfel, Constituția Republicii 
Populare Române se grăbea să 
anunțe, imediat după definirea statu-
lui în simbioză cu poporul, o apro-
piată schimbare în structura social-
economică a țării. Recunoscând 
existența proprietății private, alături 
de cea de stat și cooperatistă, arti-
colul 6 promitea (sau amenința cu) 
desființarea proprietății private: „Bo-
găţiile de orice natură ale subsolului, 
zăcămintele miniere, pădurile, apele, 
izvoarele de energie naturală, căile 
de comunicaţie ferate, rutiere, pe apă 
şi în aer, poşta, telegraful, telefonul 
şi radio-ul aparţin Statului, ca bunuri 
comune ale poporului. Prin lege se 
vor stabili modalităţile de trecere în 
proprietatea Statului a bunurilor enu-
merate în alineatul precedent, care, la 
data intrării în vigoare a prezentei 
Constituţii, se aflau în mâini parti-
culare”. 

E adevărat că proprietatea parti-
culară şi dreptul de moştenire erau 
recunoscute şi garantate prin lege, 
potrivit art. 8 din Constituție, speci-
ficându-se totodată că „proprietatea 
particulară agonisită prin muncă şi 
economisire se bucură de o protecţie 
specială” (termenul de „protecție” 
poate fi considerat genitorul ideolo-
gic al termenului de „ocrotire”, pe 
care îl vom regăsi în prima consti-
tuție postcomunistă, din 1991); dar 
numai „bunurile comune ale popo-
rului constituiesc temelia materială a 
propăşirii economice şi a indepen-
denţei naţionale a Republicii Populare 
Române” (art. 7). Prin urmare, 
trebuia ca românii să se aștepte la 
privilegierea bunurilor comune și la 
prigonirea celor deținute în regim 
privat de clasele înstărite. În art. 11, 
se spunea explicit: „Când interesul 
general cere, mijloacele de produc-
ţie, băncile şi societăţile de asigu-
rare, care sunt proprietate particulară 
a persoanelor fizice sau juridice, pot 
deveni proprietatea Statului, adică 
bun al poporului, în condiţiunile pre-
văzute de lege”. „Profeția” din art. 
11 avea să se împlinească prin Legea 
naționalizării din... 11 iunie 1948. 

O amenințare constituțională aparte 
era formulată la adresa categoriei de 
cetățeni care nu munceau efectiv, în 
fabrici sau la câmp, trăind din 
exploatarea dreptului de proprietate: 
„Munca este factorul de bază al vieţii 
economice a Statului. Ea este o datorie 
a fiecărui cetăţean. Statul acordă 
sprijin tuturor celor ce muncesc, 
pentru a-i apăra împotriva exploatării 
şi a ridica nivelul lor de trai” (art. 12). 
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Inegalitățile ajung la un „nivel 
superior” de consacrare constitu-
țională în 1952. În Capitolul intro-
ductiv al Constituției din 27 septem-
brie, se arată clar că în România 
există un popor muncitor de la orașe 
și sate, care a luptat cu regimul capi-
talisto-moșieresc, și care va mai 
avea puțin de luptat până la lichi-
darea exploatării omului de către 
om. Poporul care deține puterea în 
RPR începe să fie „selectiv”, inclu-
zând doar muncitorimea și țărăni-
mea muncitoare și excluzând bur-
ghezia și moșierimea (art. 2 și 3). 
Pentru „rămășițele vechii societăți” 
se anunță vremuri de prigoană: 
Articolul 11 (ca într-un obsesiv tratat 
de numerologie) îi numește explicit 
pe cei care își așteaptă pedeapsa po-
pulară: „Formaţiunea particular-capi-
talistă în Republica Populară Română 
cuprinde gospodăriile chiabureşti, 
întreprinderile comerciale particu-
lare, micile întreprinderi industriale 
nenaţionalizate, bazate pe exploa-
tarea muncii salariate. Statul demo-
crat-popular realizează în mod con-
secvent politica de îngrădire şi 
eliminare a elementelor capitaliste”. 

Anticipând o posibilă reacție a 
celor excluși de noua orânduire so-
cialistă, pe criteriul proprietății, 
Constituția din 1952 fixa ca sarcină a 
statului democrat-popular să asigure 
securitatea internă a cetăţenilor, fă-
când inofensivi şi reprimând pe 
duşmanii poporului (art. 17, lit. a și e).  

 
 
 

Inegalitatea constituțională pe 
baze de partid 
 
După consacrarea constituțională 

a inegalității pe motiv de proprietate 
privată, în actul fundamental din 
1952 se avansează către o altă divi-
zare inegalitară a societății, pe care o 
instituie printre reglementările refe-
ritoare la dreptul de asociere, în art. 
86: „În conformitate cu interesele 
celor ce muncesc şi în scopul dez-
voltării activităţii politice şi obşteşti 
a maselor populare, cetăţenilor RPR 
li se asigură dreptul de asociere în 
organizaţiile obşteşti, în sindicate 
profesionale, uniuni cooperatiste, 
organizaţii de femei, de tineret, or-
ganizaţii sportive, asociaţii culturale, 
tehnice şi ştiinţifice. Orice asociaţie 
cu caracter fascist sau antidemo-
cratic este interzisă. Participarea la 
astfel de asociaţii este pedepsită de 
lege. Cetăţenii cei mai activi şi cei 
mai conştienţi din rândurile clasei 
muncitoare şi din rândul celorlalte 
pături de oameni ai muncii se unesc 
în PMR, detaşamentul de avangardă 
al oamenilor muncii, în lupta pentru 
întărirea şi dezvoltarea regimului de 
democraţie populară şi pentru con-
struirea societăţii socialiste. PMR 
este forţa conducătoare atât a organi-
zaţiilor celor ce muncesc, cât şi a 
organelor şi instituţiilor de stat. În 
jurul lui se strâng laolaltă toate 
organizaţiile celor ce muncesc din 
Republica Populară Română”. 

Ultima dintre constituțiile repu-
blicane din perioada comunistă, 
adoptată în 1965, nu a mai avut de 
„sanctificat” inegalități economice. 
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Odată reprimați dușmanii poporului 
care avuseseră cândva fabrici, tere-
nuri agricole, păduri sau case pro-
prii, generalizându-se proprietatea 
socialistă, a mai rămas de consfințit 
inegalitatea politică a românilor. 
Încă din 1948 se avansase idea ro-
lului conducător în societate al clasei 
muncitoare, acest fapt trimițând la o 
ierarhie simbolică a oamenilor, într-o 
manieră orwelliană: e bine să fii 
parte a clasei muncitoare; nu e bine 
să fii intelectual, de exemplu4.  

În 1952 se vorbea despre „detașa-
mentul de avangardă” politică – 
Partidul Muncitoresc Român. În 1965, 
poporul rămâne titularul puterii, dar 
sfera noțiunii de popor este lărgită 
dincolo de alianța muncitorimii cu 
țărănimea; intelectualii și func-
ționarii nu mai sunt ținuți în zona gri 
a încrederii politice, câtă vreme acceptă 
rolul conducător al clasei munci-
toare în ansamblul societății (art. 2). 
Clasa muncitoare devine „prima 
dintre egali”. În art. 17 se preciza că: 
„Cetăţenii Republicii Socialiste 
România, fără deosebire de naţiona-
litate, rasă, sex sau religie, sunt egali 
în drepturi în toate domeniile vieţii 
economice, politice, juridice, sociale 
şi culturale. Dar ierarhia nu se 
oprește aici: partea leului este stabi-
lită în art. 3 al Constituției: „În 
Republica Socialistă România forţa 
politică conducătoare a întregii so-
cietăţi este Partidul Comunist Român”. 

Două categorii de cetățeni ajung 
să formeze poporul „liber și stăpân 
pe soarta sa”: oamenii muncii de la 
orașe și sate, pe de o parte, și mem-
brii Partidului Comunist (forța 

politică conducătoare), pe de altă 
parte. Egalitatea menționată în art. 
17 este completată cu dreptul cetățe-
nilor de a alege şi de a fi aleşi în 
Marea Adunare Naţională şi în con-
siliile populare (art. 25); dar „dreptul 
de a depune candidaturi aparţine 
Frontului Democraţiei şi Unităţii 
Socialiste, cel mai larg organism 
politic permanent, revoluţionar, de-
mocratic, cu caracter reprezentativ, 
care constituie cadrul organizatoric 
de unire, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a forţelor politice 
şi sociale ale naţiunii noastre socia-
liste, a tuturor organizaţiilor de masă 
şi obşteşti, pentru participarea între-
gului popor la înfăptuirea politicii 
interne şi externe a partidului şi 
statului, la conducerea tuturor dome-
niilor de activitate”. 

Suprema inegalitate politică este 
proclamată în art. 26: „Cetăţenii cei 
mai înaintaţi şi mai conştienţi din 
rândurile muncitorilor, ţăranilor, 
intelectualilor şi ale celorlalte cate-
gorii de oameni ai muncii se unesc 
în Partidul Comunist Român, cea 
mai înaltă formă de organizare a 
clasei muncitoare, detaşamentul ei 
de avangardă. Partidul Comunist 
Român exprimă şi slujeşte cu fide-
litate năzuinţele şi interesele vitale 
ale poporului, îndeplineşte rolul con-
ducător în toate domeniile construc-
ţiei socialiste, îndrumă activitatea 
organizaţiilor de masă şi obşteşti, 
precum şi a organelor de stat”. 
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Concluzii  
 
În istoria statului modern român, 

două Constituții monarhice (din 
1866 și 1923) au proclamat și insti-
tuit drepturi și libertăți de factură 
liberală, conservând totodată unele 
inegalități (etnice și de gen) speci-
fice epocii și prezente în toate demo-
crațiile acelor vremuri. 

După abdicarea forțată a Regelui 
Mihai I, la 30 decembrie 1947, con-
ducătorii comuniști ai României au 
impus forma republicană de guver-
nământ. Cele trei constituții comu-
niste republicane au proclamat legi-
timitatea noului regim, prin titularul 
suveranității numit „Popor”. Toto-
dată, deși au utilizat excesiv noțiuni 

politice clasice ca democrația și ega-
litatea, le-au dat au conținut im-
propriu, în marja paradoxului. Astfel, 
în locul unei egalități a cetățenilor, 
de facto și de jure, Constituțiile co-
muniste au consacrat o inegalitate de 
substanță între două categorii anta-
gonice, definite prin poziționarea lor 
față de proprietatea privată și față de 
partidul comunist. Într-un autentic 
spirit maniheist, au fost delimitate 
cohortele celor ”răi” pentru societate 
(deținătorii de proprietăți, văzuți ca 
exploatatori și dușmani ai poporului, 
care merită exterminarea) și ale 
celor buni (săraci, din perspectivă 
economică; devotați partidului 
comunist și făcând astfel parte dintr-
o nouă elită politică). 

 
Note 
 
1 „Puterea constituantă este voinţa 

politică a cărei putere sau autoritate 
este în măsură să ia decizia globală 
concretă cu privire la genul şi forma 
existenţei politice proprii, altfel 
spus, să determine existenţa unităţii 
politice în ansamblul său. Din 
deciziile acestei voinţe rezultă vali-
ditatea tuturor prescripţiilor ulte-
rioare ale legilor constituţionale” 
(Carl Schmitt, Théorie de la 
Constitution (1927), Presses 
Universitaires de France, Paris, 
1993, pp. 211-212). 

2 Într-un interviu luat de Mădălina 
Șchiopu lui Lucian Boia, istoricul 
bucureștean distingea două motive  
ale valului egalitarist de după al 
Doilea Război Mondial: mai întâi, 
uriașele inegalități economice spe-
cifice erei de început a industriali-
zării generaseră în mod firesc „o 

aspiraţie spre o anumită egalitate, 
mergând până la răsturnarea 
sistemului care îi trata pe oameni în 
asemenea fel. Celălalt aspect (...) 
poate fi găsit în rădăcinile mai 
adânci ale tentaţiei egalitarismului 
social. E o istorie care vine de 
departe, poate fi urmărită cel puţin 
spre sfârşitul Evului Mediu şi în 
primele secole ale modernităţii, în 
special în mişcările milenariste. 
Ideologia milenaristă anunţa reve-
nirea lui Mesia pe pământ şi 
instaurarea unei ere de dreptate, de 
armonie, în spirit religios, dar în 
acelaşi timp şi într-un sens social şi 
economic cât se poate de precis. 
Apoi trece printr-un proces de 
secularizare, începem să întâlnim 
un milenarism fără Dumnezeu, în 
afara religiei” („Tentația egalita-
rismului social”, Dilema Veche, nr. 
316 din 4-10 martie 2010, 
https://dilemaveche.ro/sectiune/tem
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a-saptamanii/tentatia-egalitarismu-
lui-social-610431.html). 

3 Ioan Stanomir, „Despre «stat», 
«oamenii muncii» şi «suverani-
tate»: Ordinea comunistă şi arti-
culaţiile ei legale”, Annals of the 
University of Bucharest / Political 
science series, nr. 4, 2002, p. 57. 

4 Într-o euforică autoculpabilizare 
pentru condiția sa intelectuală, 
George Călinescu spunea: „Într-a-
devăr două cusururi avem noi, 
intelectualii: cultul ideii în sine şi 
sentimentalismul! Cum să vă explic 
aceasta? Ideea este o abstracţiune, o 
sublimare a experienţei, aşadar în 
ultimă analiză este o formă de 
adaptare prin întârziere. Intelec-
tualul începe prin a se pasiona 
pentru întârzierea în sine, făcându-
şi ceea ce se numeşte o plăcere 
gratuită care-l reţine şi îl face 

rezistent la mişcările vremii. Noi, 
intelectualii, suntem ca nişte copii. 
Aceştia, dacă acadeaua are formă 
de floare sau de pasăre nu se-ndură 
s-o mănânce şi o gustă cu limba. 
Domnilor, ceea ce ne poate îm-
piedica pe noi, bieţii intelectuali, să 
fim sinceri democraţi este fantezia, 
capacitatea de visare” (Discursul d. 
Prof. G. Călinescu, în Naţiunea,  
anul III, nr. 555/1948, p. 1). În 
schimb, „muncitorul deţine în 
viziunea călinesciană un avantaj 
important prin faptul că este mai 
aproape de «adevărul suprem» 
marxist-leninist decât intelectualul” 
(Petre-Florian Drăghici, „Gâlceava 
înțeleptului cu reacțiunea. George 
Călinescu și publicistica politică 
(1946-1949)”, Polis, Volum IX, Nr. 
4 (34), Serie nouă, septembrie-
noiembrie 2021, p. 295. 
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Mandatul imperativ și democrația: o considerație 
asupra regimului românesc 

 
[Imperative mandate and democracy: considerations  

for the Romanian democracy] 
 

Roberta OGARU 
 
 

Abstract: As the history of political ideas shows, the discussion of the 
imperative mandate is part of the debate about democracy. Starting from the 
theories of sovereignty, passing through the theory of the representative mandate 
with its models, the present text shows that, although despised by constitu-
tionalism, the imperative mandate under certain conditions and the instruments 
similar to the imperative mandate can even be beneficial for democracy in 
general, and for the Romanian democracy in particular. The article aims to 
show that the imperative mandate can subsist in various procedures of 
democratic control and that in the Romanian case, an opening of the debate 
about the delegate-type representation and even the recall-type instrument would 
be required. 
 
Keywords: imperative mandate, representative mandate, electoral system, 
Romania. 

 
Introducere 
 
Mandatul imperativ al legiuito-

rului în opoziție cu mandatul repre-
zentativ nu se bucură de susținerea 
morală și nici conceptuală a cerce-
tătorilor în știința politică. Dezba-
terile constituționale înfierează și 
acestea mandatul imperativ. Totuși, 
deși nu are o reputație bună, acest 
instrument politic în mâinile 
alegătorilor și nu al partidelor, poate 
deveni un instrument cu adevărat 
democratic. În plus, există și alte 
forme, mai ușoare, ale mandatului 

imperativ, precum modelul de 
reprezentare de tip delegat, care 
deopotrivă poate aduce contribuții la 
creșterea calității democrației. În 
continuare, articolul de față își pro-
pune să arate sorgintea democratică 
a conceputului de mandat imperativ, 
să arate că, mai ales, constituționa-
lismul este ferm în privința refuzului 
de a considera mandatul imperativ 
drept de natură democratică și să 
arate că în România discuțiile despre 
mandatul imperativ ar putea aduce 
beneficii pentru democrație.  

 



POLIS 

 120 

Teorii ale suveranităţii 
 
Pentru a fi înţeleasă natura man-

datului parlamentarului, este nec-
esară aşezarea sa în contextul 
teoriilor filosofice care i-au stat la 
bază; este vorba despre teoriile suve-
ranităţii. Există două teorii funda-
mentale privitoare la democraţia de 
astăzi, aflate în opoziţie: suvera-
nitatea populară şi suveranitatea 
naţională. O teorie din care man-
datul reprezentativ îşi trage prove-
nienţa este doctrina suveranităţii 
populare a lui Jean Jacques 
Rousseau, dezvoltată în Contractul 
Social1 Primul corolar al acestei 
doctrine este sufragiul universal, 
conform căruia fiecare are dreptul de 
a alege, al doilea este democraţia di-
rectă şi al treilea corolar este puterea 
celor din adunări, toate aflându-se în 
interdependenţă. Sub auspiciul 
acestei viziuni, mandatul devine 
imperativ, parlamentarii fiind văzuţi 
ca reprezentanţi ai unui grup specific 
de cetăţeni, a unei circumscripţii2. 
Argumentele suveranităţii populare 
au fost însuşite de vocile socialiste 
din Europa Centrală şi de Est, pentru 
a justifica adoptarea mandatului 
imperativ3. 

A doua teorie, cronologic prece-
dentă celei dintâi, este doctrina asu-
pra suveranităţii a lui Montesquieu, 
care atribuie suveranitatea poporului 
înglobat într-un singur trup, sub 
denumirea de naţiune, începând cu 
secolul al XIX-lea. După 
Montesquieu, suveranitatea aparţine 
corpului politic al naţiunii ca întreg, 
iar una din caracteristicile sale este 

indivizibilitatea. Reprezentantul este 
mandatar al întregii naţiuni şi nu 
răspunde cu titlu individual în faţa 
celor ce l-au ales4. 

 
Parlamentarul – reprezentan-
tul națiunii sau al circumscrip-
ției  
 
Fiind un subiect ce s-a bucurat de 

foarte multă atenţie, există o sume-
denie de descrieri asupra reprezen-
tanților. În general, orice încercare 
de descriere a reprezentanților este 
atașabilă unei teorii de model de 
reprezentare. Cheia înțelegerii mo-
delului de reprezentant trebuie 
înțeleasă în relație cu cetățenii, cu 
circumscripția, cu statul şi cu 
națiunea.  

Literatura de specialitate abundă 
în texte de reflecție filosofică și în 
cercetări referitoare la conceptul de 
reprezentare politică. Dintre aceştia, 
Hanna Pitkin are meritul de a fi 
mutat centrul conceptului de repre-
zentare dinspre relaţia interpersonală 
şi de comunicare între reprezentant 
şi circumscripție, spre o relație mult 
mai complexă, răspândită de-a lungul 
întregii suite de structuri institu-
ționale. Pitkin definește reprezen-
tarea politică ca un „aranjament 
instituționalizat, public” în care 
„reprezentarea nu apare dintr-o sin-
gură acţiune a oricărui participant, ci 
din totalitatea structurii şi func-
ţionării sistemului”5. Pitkin distinge 
două concepte privind reprezentarea, 
reprezentarea ca standing for (a sta 
în locul unei persoane, votantului, 
aici) şi reprezentarea ca acting for (a 
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acționa în locul altei persoane, 
alegătorului, aici). Reprezentarea de 
tip standing for este mai mult 
formală şi presupune doar prezenţa 
reprezentantului în parlament, în 
vreme ce reprezentarea de tip acting 
for se referă la măsura în care repre-
zentantul răspunde şi acţionează 
conform intereselor şi preferinţelor 
celor care l-au ales. Reprezentarea 
văzuă ca acting for (a acţiona 
pentru) a dat naştere unor dezbateri 
privitoare la modul ideal de a repre-
zenta. Astfel, au apărut modelele de 
tip trustee (mandatar sau împu-
ternicit să ia decizii în locul alegă-
torului) şi de tip delegat (delegat de 
către alegător să aplice o agendă 
prestabilită). Modul trustee a fost 
propus de Edmund Burke şi cons-
finţit prin intermediul unui discurs 
„Speech to the Electors of Bristol at 
the Conclusion of the Poll”, în care 
se adresează celor care l-au ales. 
Modelul propus de Burke estom-
pează funcţia de reprezentare a 
preferinţelor cetăţenilor ţării, în 
detrimentul unei funcţii de deli-
berare în interesul cetăţenilor, din 
poziţia de membru al Parlamentului, 
deoarece, spune el, „Parlamentul nu 
este un congres (cu sensul de 
reuniune) de ambasadori din interese 
diferite și ostile; care interesează 
fiecare trebuie să mențină, ca agent 
și avocat, împotriva altor agenți și 
avocați; dar parlamentul este o 
adunare deliberativă a unei singure 
națiuni, cu un singur interes, cel al 
întregului; unde, nu scopurile locale, 
nu prejudecățile locale, ar trebui să 
ghideze, ci binele general, care 

rezultă din rațiunea generală a 
întregului. Îți alegi într-adevăr un 
membru; dar când l-ai ales, nu este 
membru al Bristolului, ci este 
membru al parlamentului.[traducere 
proprie]”. Al doilea model, cel de 
delegat, face ca parlamentarul să se 
constituie în depozitarul şi expo-
nentul unor preferinţe, interese sau 
necesităţi, fie ale tuturor cetăţenilor 
ţării, după modelul propus de James 
Madison, unul dintre părinţii 
Constituţiei americane6, fie, cu 
precădere, ale circumscripţiei care l-
a ales, aşa cum susţine Anthony 
Downs7. Conform acestui model, 
reprezentanții iau vocea celor care 
nu sunt prezenţi. Ulterior, a apărut 
un al treilea mod, al politicianului, 
care este o mixtură între primele 
două modele, trustee şi delegat, 
fiind asociată cu carierele de 
politicieni, în care reprezentanții se 
comportă aproape oricum îi ajută să 
fie realeşi8. 

Dilema mandatului reprezentativ 
versus mandatul imperativ poate fi 
înţeleasă în cheia alegerii unui tip de 
suveranitate şi a unui model de 
reprezentare politică. Suveranitatea 
naţională şi modelul trustee fac 
imposibilă ataşarea instrumentelor 
asociate mandatului imperativ, în 
timp ce suveranitatea populară şi 
modul de tip delegat încurajează 
instrumente de control, care să ţină 
parlamentarii conectaţi la interesele 
şi preferinţele cetăţenilor şi ai cir-
cumscripţiei în particular.  
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Teoriile mandatului 
reprezentativ şi mandatului 
imperativ 
 
Democraţia de astăzi este o de-

mocraţie reprezentativă, denumită 
indirectă. Democraţia repezentativă 
presupune divizarea cetăţenilor în 
circumscripţii pe criteriul geografic, 
circumscripţii care vor trimite unul 
sau mai mulţi reprezentanţi în 
adunarea legislativă9. Relaţia dintre 
democraţie şi reprezentarea politică 
ajunge până într-acolo încât autori 
recenţi, ca David Plotke, au aşezat 
semnul aproape egal între acestea10.  

 Ce este un mandat? Mandatul 
este o împuternicire de autoritate 
către cineva pentru a face ceva 
specific în numele acelei persoane11. 
Mandatul poate fi văzut ca un 
contract sau un cvasi contract între 
reprezentant şi electorat, în care 
mandatarul este nevoit să-şi 
onorează promisiunile12. Abordarea 
contractualistă este ataşabilă mo-
delului delegat şi se găseşte mai ales 
în ştiinţa politică, în vreme ce 
dreptul constituţional exclude, de 
obicei, conceperea relaţiei dintre 
parlamentari şi cetăţeni ca una 
contractuală13. În logica contrac-
tuală, mandatul poate fi revocat, iar 
în logica mandatului în numele 
întregii naţiuni, orice încercare de a 
face imperativ mandatul este nulă. 

Mandatul este reprezentativ în 
concordanţă cu, mai ales, conceputul 
de suveranitate naţională. Reprezen-
tanţii aleşi se bucură de indepen-
denţă totală faţă de electorat. Repre-
zentanţii nu sunt obligaţi să sprijine 

deciziile propriului partid, dacă 
afectează interesul său. În situaţia în 
care este dat afară din partid, nu îşi 
pierde mandatul. În acest sens, Jean 
Manin îl critică pe Joseph 
Schumpeter, pentru faptul că face 
din teoria democraţiei o teorie 
elitistă, anulând, în acest fel, însăşi 
esenţa democraţiei, aceea de a fi 
totuși un regim în care poporul are 
puterea, deși indirect. Schumpeter 
spune că, în democraţie, cetăţenii nu 
guvernează indirect, ci îi aleg pe 
indivizii care să pună în practică 
voinţa lor14. Astfel, dacă raţiona-
mentul mandatului reprezentativ este 
dus până înr-acolo încât nu se ţine 
cont deloc de interesele şi prefe-
rinţele cetăţenilor, fără a se lua în 
calcul că pot fi diferite de cele ale 
reprezentantului, se anulează însăşi 
democraţia. 

Un argument deseori invocat în 
defavoarea mandatului imperativ 
este constituit de faptul că acest tip 
de mandat este unul susținut de către 
părinții comunismului și mai ales de 
către Karl Marx15. Și aceasta cel 
puțin teoretic.  

 
Instrumentele mandatului 
imperativ 
   
În ce măsură un parlamentar este 

independent faţă de cei care l-au 
ales şi cum pot aceştia să-l sanc-
ţioneze? Mandatul reprezentativ are 
numai un singur instrument de 
sancţiune: alegerile, care, susţin 
autori ca John Gastil, nu sunt sufi-
ciente pentru a-i trage la răspundere 
pe aceia care ţi-au înşelat aşteptările 
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şi promisiunile de-a lungul unui 
mandat întreg16.  

Instrumentele exercitării manda-
tului sunt foarte variate, de la proce-
dura de tip recall, la pierderea 
directă a mandatului în cazul 
migrării la alte partide politice. 
Pierderea automată a statului de 
parlamentar, dacă acesta decide 
migrarea spre alt partid politic, este 
o măsură extremă a mandatului 
imperativ, care se îndepărtează de 
principiile unui regim democratic, 
ducându-l în sfera autoritarismului. 

Eliminarea parlamentarului din 
funcţie, înainte de expirarea man-
datului la cererea celor care l-au ales 
sau a partidului, este unul dintre 
instrumentele mandatului imperativ. 
Logica instrument denumit recall 
pleacă de la responsabilitatea asu-
mată a parlamentarului în faţa 
electoratului şi în faţa propriului 
partid. Revocarea le permite vo-
tanţilor să înlăture sau să concedieze 
o persoană publică din funcţia sa, 
prin intermediul unei petiţii semnată 
de un anumit număr de cetăţeni, 
cerând un vot pentru continuarea 
oficialului în funcţie. Procedura de 
revocare cere, de obicei, aproxi-
mativ 25% de semnături din nu-
mărul celor care au votat la ultimele 
alegeri, după care se organizează 
alegeri speciale pentru ocuparea 
postului rămas vacant. Revocarea 
diferă de procedura de punere sub 
acuzare prin faptul că nu legisla-
tivul, ci cetăţenii, iniţiază alegerile şi 
determină rezultatul final, prin vot. 
Este un proces pur politic, nici 
măcar semijuridic17. 

Trebuie spus că procedura de tip 
recall nu este asociată întotdeauna, 
în primul rând, mandatului impe-
rativ, ci este abordată ca un instru-
ment al democraţiei (semi)directe, 
alături de referendum şi de iniţiativa 
legislativă. În acest sens, recall-ul 
intră în logica suveranităţii populare 
a lui Rousseau, care a aşezat bazele 
teoretice ale conceputului de mandat 
imperativ.  

Recall-ul constituie un instru-
ment al democraţiei semidirecte, 
grefat pe democraţia reprezentativă 
şi, într-un sens mai larg, o expresie a 
democraţiei participative. A doua 
jumătate a secolului al XX-lea 
adăposteşte un interes crescut pentru 
democraţia participativă şi demo-
craţia semidirectă, datorită încer-
cărilor democraţiilor consolidate de 
a găsi noi mijloace de a implica 
cetăţeanul în procesul de elaborare a 
politicilor publice şi din necesitatea 
de a anima şi revitaliza relaţia dintre 
guvernanţi şi guvernaţi, ca urmare a 
deficitului democratic înregistrat în 
ultima vreme18. Totuşi, dacă referen-
dumul şi iniţiativa legislativă repre-
zintă forme de participare politică 
constructivă, ce ţine de democraţia 
deliberativă, procedura de tip recall 
este o formă de sanţionare a repre-
zentanţilor.  

Procedura recall are rolul de a da 
mai multă răspundere acţiunilor 
aleşilor, cresând astfel gradul de 
răspundere (accountability). În cazul 
acestei proceduri există riscul abu-
zurilor, din partea partidelor politice, 
de unde impunerea unor restricţii, 
cum este procentul semnatarilor 
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petiţiei de cel puţin 25% dintre ale-
gători. În Statele Unite ale Americii, 
există o tendinţă de facilitare a 
procedurii, prin reducerea numărului 
de semnături19. 

 
Democraţii care interzic 
mandatul imperativ 
 
Până în anii ’90, mandatul impe-

rativ a fost o regulă în ţările so-
cialiste, dar după căderea comu-
nismului a supravieţuit doar în 
Belarus. În prezent, este o excepţie 
în cele mai multe ţări. Există în 
multe dintre ţările aflate în curs de 
dezvoltare, ca de pildă Indonezia, 
Cuba, Fiji, Namibia, Seychelles. De 
asemenea, se găseşte şi în Bundesrat, 
camera superioară a Germaniei, a 
căror membri sunt aleşi de către 
landuri, faţă de care aceştia trebuie 
să rămână loiali. Marc van der Hulst 
consideră că mandatul reprezentativ 
nu este suficient per se pentru 
funcţionarea democratică a parla-
mentului. În mod greşit, spune 
acesta, s-a asociat mandatul impe-
rativ strict cu autoritarismul şi man-
datul reprezentativ cu democraţia. 
Ba chiar mai mult, el consideră că 
generalizarea mandatului reprezen-
tativ are, mai degrabă, o explicaţie 
practică, decât ideologică, aceea că 
mandatul imperativ polarizează, în 
vreme ce acela reprezentativ încu-
rajează consensul20. 

În cele mai multe ţări, mandatul 
imperativ este interzis. Mandatul 
imperativ a fost interzis în Franţa, în 
Constituţia Republicii a V-a, care 
stipulează că „mandatul imperativ 

este nul”. Constituţie după care de 
altfel România s-a şi inspirat. 
Alături de Franţa şi România, ţări ca 
Andora (articolul 53), Armenia 
(articolul 66), Croaţia (articolul 74), 
Franţa (articolul 27), Germania 
(articolul 38), Italia (articolul 67), 
Lituania (articolul 59), România 
(articolul 69), Spania (articolul 67), 
Bulgaria, Danemarca, Polonia, 
Coreea de Nord, Sengal, Spania şi 
chiar Parlamentul European, au 
interzis mandatul immperativ. 
Constituţia Germaniei stipulează că 
membrii Bundestagului „să nu fie 
constrânşi de orice ordin sau in-
strucţiune şi trebuie să se comporte 
conform propriei conştiinţe21”. În 
Macedonia există aceeaşi precizare 
legată de conştiinţă. Unele consti-
tuţii chiar precizează că parlamen-
tarii nu-şi reprezintă circumscripţia 
sau districtul, ci naţiunea ca întreg; 
sunt ţări ca Belgia, Franţa, Turcia. 
Totuşi, mandatul de parlamentar este 
subiectul unor excepţii, precum cea 
din Regatul Unit, unde parlamentarii 
reprezintă circumscripția în care au 
fost aleşi, fără a fi însă constrânşi în 
vreun fel. În Europa, mandatul 
imperativ nu şi-a mai găsit locul, cu 
excepţia Ucrainei, care a introdus în 
2004 un amendament la Constituţie 
prin care transformă mandatul repre-
zentativ într-un mandat imperativ. 
Astfel, dacă un parlamentar îşi 
părăseşte partidul sub umbrela 
căruia a căştigat alegerile, îşi pierde 
mandatul. Sancţiunea constituţională 
a apărut ca o necesitate în faţa unui 
fenomen de migraţie politică 
accentuat. 
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State care aplică mandatul 
imperativ  
 
Instrumentul se găseşte încă în 

ţări ca Indonzia, Cape Verte, Cuba, 
Fiji. Însă există ţări ca Etiopia, 
Gabon, Lao, Filipine şi Zambia, 
care, deşi au ales cu specificaţie 
constituţională mandatul repre-
zentativ, au introdus şi procedura de 
tip recall.  

Cu precădere, mandatul impe-
rativ se găseşte în democraţiile în 
care organizarea administrativ-
teritorială este una de tip federal. În 
situaţiile de acest gen, logica este ca 
parlamentarii aleşi să reprezinte 
regiunile, să o facă în conformitate 
cu interesele acestora. Însă acest 
raționament ce ține de reprezentarea 
regiunilor nu este departe de raționa-
mentul în care un parlamentar repre-
zintă o circumscripție. Discuțiile 
despre mandatul reprezentativ n 
Marea Britanie, au avut loc discuții 
privitoare la introducerea acestui 
instrument, pe fondul dezbaterilor ce 
vizau reforma instituţională a parla-
mentului.  

 
 
Poziţia Consiliului Europei  
 
În privinţa Ucrainei, Consiliul 

Europei a formulat, în 2007, rezo-
luţia numărul 1549, intitulată 
„Funcţionarea instituţiilor demo-
cratice în Ucraina”, privind intro-
ducerea mandatului imperativ în 
Ucraina”. Rezoluţia a condamnat 
prevederea constituţională din 
Ucraina, care duce la pierderea 

mandatului de parlamentar, în si-
tuaţia migrării spre un alt partid 
politic, decât cel sub umbrela căruia 
a fost ales.  

 
România între mandatul 
reprezentativ şi mandatul 
imperativ  
 
Dezbaterea în România despre 

introducerea unor instrumente ce ţin 
de mandatul imperativ a avut loc în 
contextul aceluiaşi fenomen ca în 
Ucraina, migraţia politică, și în 
contextul discuțiilor largi despre o 
reformă constituțională. Sistemul 
multipartidist, de multe ori fără 
partid dominant, a favorizat acest 
fenomen din necesitatea formării 
majorităţii parlamentare.  

Constituția României interzice 
mandatul imperativ în articolul 69, 
care prevede că „(1) În exercitarea 
mandatului, deputaţii şi senatorii 
sunt în serviciul poporului. (2) Orice 
mandat imperativ este nul.” În 
România s-a optat încă din 1990 
pentru conceperea suveranităţii ca 
fiind a naţiunii şi pentru un mod de 
reprezentare de tip trustee; dovezile 
sunt date de primul articol al 
Constituţiei, care precizează că 
România este un stat naţional, şi de 
faptul că a existat o preferință 
postcomunistă pentru scrutinul de 
reprezentare proporțională, fie în 
forma sa clasică, fie în forma sa 
mixtă combinată cu așa-numitul 
colocvial „uninominal” în perioada 
2008-2015. Totuși, adoptarea, în 
2008, a scrutinului mixt propor-
țional, cu alegerile desfășurându-se 
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în circumscripții uninominale, dar 
combinând atât o formulă majoritară 
(de tip absolut) de alocare a man-
datelor cu alte două formule propor-
ționale (Hare, la nivelul județelor, și 
d`Hondt, la nivel național), a 
apropiat modul de reprezentare a 
parlamentarului român de un mod de 
reprezentare de tip delegat, care 
presupune şi un control mai mare al 
cetățenilor faţă de activitatea pro-
prilor reprezentanți. Competiția 
electorală, ca și reprezentarea de tip 
delegat, s-a desfășurat la nivelul 
colegiilor electorale. Foarte repede 
însă, în 2015, România a renunțat la 
acest mod de reprezentare politică, 
mixt, ca și sistemul electoral, dar cu 
mult mai apropiat celui de tip 
delegat. Dezbaterea publică de 
atunci, așa cum este aceasta înfăți-
șată de mass-media, a arătat interes 
tt mai redus față de modelul de 
reprezentare politică de tip delegat 
după anomaliile înregistrate de 
rezultatele electorale din 2012.  

În mod evident, dezbaterea a fost 
abandonată deoarece sistemul elec-
toral inventat, practic, de legiuitorii 
români în 2007-2008 a fost un eșec. 
Guvernanții români au vrut atunci să 
răspundă unei cereri populare și 
electorale crescute de a adopta 
„sistemul uninominal”, dar și-au 
dorit să rămână cu beneficiile alo-
cării proporționale. Întâmplarea a 
făcut ca la guvernare atunci să fie un 
partid mic spre mijlociu, Partidul 
Național Liberal, care era al treilea 
în preferințele românilor conform 
sondajelor. Un sistem electoral 
„uninominal” real, adică un sistem 

care să desfășoare alegeri în cir-
cumscripții cu un singur mandat și 
să aloce mandatul respectiv utilizând 
o formulă majoritară în două tururi 
sau pluralitară (cine ia cele mai 
multe voturi, acela câștigă man-
datul), ar fi adus prejudicii electorale 
grave PNL. De aici, formula de 
consens la care PNL a căzut, de a da 
grefa circumscripțiile electorale cu 
un singur mandat utilizând formula 
de majoritate absolută (50%+1) 
peste sistemul proporțional deja 
existent. Sistemul a fost inventat la 
masa negocierilor politice și nu a 
fost un sistem conceput de oamenii 
de știință specializați pe sisteme 
electorale. Sistemul a avut nume-
roase anomalii, precum overhang 
seats (mandatele în plus), adică, 
mandate alocate peste numărul celor 
stabilite. Însă aceste mandate au fost 
rezultatul unei inginerii electorale 
proaste, nu rezultatul unui eșec al 
tipului de sistem electoral care 
desfășoară alegerile în circumscripții 
cu un singur mandat în general. Însă, 
de atunci, eșecul sistemului mixt 
proporțional inventat la masa 
negocierilor partidelor politice a fost 
văzut în România ca un eșec al 
acestui tip de sistem în general. Și, 
implicit, odată cu acest eșec, și 
mandatul reprezentativ de tip dele-
gat a devenit unul aproape nede-
zirabil.  

În fine, un sistem electoral cu vot 
preferențial sau un sistem electoral 
care să aloce un singur mandat per 
circumscripție ar duce România mai 
aproape de modelul de reprezentare 
de tip delegat, care are mai multe 



Regina Elisabeta a II-a. Un om cât un secol 

 127 

elemente în comun cu mandatul 
imperativ. Modelul de tip delegat nu 
conduce în mod necesar la scăderea 
migrației politice, ci conduce de 
multe ori la o satisfacție a alegă-
torilor mai mare față de regimul 
politic, în care votanții se consideră 
ca având mai multă putere (empo-
werment) care, în definitiv, se apro-
pie mai mult de esența democrației. 
Există voci proeminente, precum cea 
a lui Matthew S. Shugart, care chiar 
consideră că sistemul electoral, ca 
instituție fundamentală a unei demo-
crații, poate intra într-o criză ce 
poate conduce la reformă, atunci 
când sistemul electoral este unul 
extrem pe una dintre dimensiuni, 
interparty (între partide) și intra-
party (în cadrul partidului)22. Pe 
scurt, relevant pentru cazul româ-
nesc este faptul că Shugart demon-
strează că un sistem electoral, având 
liste închise de partid, care nu încu-
rajează deloc competiția în cadrul 
partidului, are un risc crescut de a fi 
reformat din cauza efectelor dăună-
toare pe termen lung asupra sistemu-
lui politic, mai ales din cauza lipsei 
de mijloace de tragere la răspundere 
partidele politice. Shugart este un 
mare susținător al sistemelor mixte. 
Reiterez, sistemul electoral româ-
nesc din 2008 a fost unul mixt de 
compensare proporțională, însă 
partidele au forțat ingineria dorită în 
detrimentul oricărui sfat tehnic venit 
din partea specialiștilor.  

Mandatul imperativ a fost dez-
bătut în România ca instrument de 
control al partidului asupra pro-
priului membru, cum de altfel s-a 

aplicat pentru reprezentanții la nivel 
local. Însă dezbaterea despre man-
datul imperativ văzută în contextul 
dezbaterii despre migrația politică 
este una chiar periculoasă pentru 
cazul românesc, pentru că înseamnă 
a conferi putere politică partidelor, 
adică actorii care deja au o putere 
foarte mare. Și înseamnă, în termenii 
discuției propuse de Shugart, să 
consolidezi nu mandatul de tip 
delegat, ci dimensiunea interparty 
de competiție, și deci să faci dintr-un 
sistem electoral extrem unul și mai 
extrem, punând astfel în pericol și 
mai mult reprezentarea politică. 
Desigur, în România, va mai exista 
multă vreme riscul clientelismului 
politic, care și acesta poate la fel de 
bine submina democrația23, precum 
o face un sistem electoral extrem 
care nu are dimensiunea competiției 
în cadrul partidului. Totuși, dezba-
terea despre mandatul imperativ și 
cea despre reprezentarea de tip 
delegat nu ar trebui închise odată cu 
un eșec al unui sistem electoral 
construit nu de inginerii specialiști 
în științe politice, ci de interesele 
negociate ale partidelor politice. 

 
Concluzie  
 
Dezbaterea despre mandatul 

imperativ, conform istoriei ideilor 
politice, este una de sorginte demo-
cratică. Dacă astăzi democrația 
reprezentativă înfierează acest tip de 
mandat, nu știm ce ne rezervă ziua 
de mâine. Cât privește România, o 
dezbatere despre instrumentele 
asociate mandatului imperativ, cum 
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este recall-ul, sau cele care să 
favorizeze reprezentarea de tip de 
delegat ar putea constitui începutul 

unei traseu instituțional nou și mai 
democratic.  
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Piața globală a muncii: disfuncții vechi și noi 
 

[Global Labour Market: Old and New Dysfunctions] 
 

Petronela GÎRDEA 
 
 

Abstract: Since the beginning of the 19th century, the economy has undergone 
an accelerated process of globalisation, with a concomitant increase in tensions 
on the labour market and a corresponding need for political intervention in the 
relations between labour and capital. Political intervention in the mechanisms of 
the free market has evolved from the minimal issues necessary for social peace to 
hyper-regulatory policies with socialist overtones. Viewed from the antagonistic 
angles of labour market actors, these policies have added to non-political 
dysfunctions, which we can include in several major categories: traditional 
imbalances, multiple dependencies, new dysfunctional phenomena (such as 
burn-out). 
 
Keywords: brain-drain, burn-out, dysfunctions, labour market, regulation. 

 
Introducere 
 
În urmă cu peste trei decenii, 

tinerii așteptau cu înfrigurare să 
ajungă în câmpul muncii – un spațiu 
fizic și simbolic (social, juridic și... 
politic!) ce reunea atmosfera meta-
lică a uzinelor cu mirosul culturilor 
de porumb sau sfeclă, recoltate de 
elevi și studenți. După căderea co-
munismului, a dispărut treptat sin-
tagma proprie „limbii de lemn”, ea 
fiind înlocuită cu una de factură 
liberală: piața muncii. Armatele de 
lucrători care așteptau pensionarea, 
în deceniul 1990-2000, înțelegeau cu 
greu diferența dintre „câmpul” pe 
care pășiseră în urmă cu patruzeci și 
ceva de ani (în sonoritatea cânte-

celor patriotice) și „piața” de pe care 
trebuiau să se retragă discret, lipsite 
de gloria unei medalii, dar mai ales 
de confortul unui venit decent. Se 
deosebea în vreo privință câmpul de 
piață? Desigur: câmpul muncii tri-
mitea la o liniaritate a carierei, 
predictibilă profesional și salarial, în 
timp ce piața muncii venea cu un 
noian de incertitudini privind sigu-
ranța locului de muncă, plata corectă 
a muncii prestate etc. Dar, ce era 
piața muncii și la ce trebuiau să se 
aștepte oamenii de la acest nou 
Leviathan... liberal?!  

Definițiile pieței muncii sunt 
foarte asemănătoare în literatura 
economică, sociologică și juridică. 
Pe fond, aproape toți autorii o 
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consideră un spațiu de întâlnire a 
cererii și ofertei de muncă, adică a 
reprezentanților capitalului cu cei 
care caută un loc de muncă1. Unele 
definiții iau în considerare o arie 
particulară, restrânsă, a pieței muncii, 
respectiv aceea a ocupării de tip 
salarial, ignorând nejustificat alte 
forme de venit fiscalizat2. În ceea ce 
ne privește, nu excludem lărgirea 
conceptului de piață a muncii la 
toate tranzacțiile realizate între an-
gajatori și solicitanții de locuri de 
muncă (permanente sau ocazionale), 
indiferent de statutul angajatorilor 
(patronat clasic de întreprindere, 
companii multinaționale, instituții 
publice, ONG-uri, organizații reli-
gioase, persoane fizice etc.), indi-
ferent de caracteristicile socio-profe-
sionale ale ofertanților (lucrători cer-
tificați, personal necalificat, zilieri 
etc.) și de forma în care se realizează 
plata muncii (în economia „ofi-
cială”, supusă regulilor fiscale ale 
salarizării, sau în formule de plată 
„la negru”, în bani sau în natură). 

Funcționarea acestei piețe nu se 
înscrie în ideal-tipul liberal bazat pe 
echilibrul natural între cerere și 
ofertă, ci cunoaște numeroase deze-
chilibre generate de factori precum 
hiper-reglementarea, dependențele 
multiple, diferențele generaționale, 
exodul creierelor, segregarea de gen, 
burn-out-ul etc. 

  
Dereglementare versus hiper-
reglementare 
  
Deși mai toată lumea concepe 

piața muncii din unghiul teoretic și 

ideologic al liberalismul neoclasic, 
ea nu este deloc o „piață liberă”, de 
tip concurențial pur. Dimpotrivă, a 
fost mereu și a rămas o piață pu-
ternic reglementată: din Babilonul 
de acum patru mii de ani, trecând 
prin Roma antică și până în epoca 
medievală, au existat permanent re-
guli societale privind tarifele, stan-
dardele de calitate, formarea profe-
sională și angajarea. În această ma-
terie, breslele medievale au excelat, 
gestionând o piață predictibilă și 
eficientă. În secolul al XVIII-lea, 
unele țări occidentale (în frunte cu 
Franța revoluționară) au desființat 
breslele, considerându-le piedici în 
calea libertăților și progresului eco-
nomic; dar dereglementarea a gene-
rat o piață extrem de conflictuală, în 
care individul aflat în căutarea unei 
slujbe se afla la cheremul patronilor 
/ proprietarilor de pământuri. După 
aproape un secol de conflicte 
violente între industriași și muncitori 
sau între marii proprietari funciari și 
țărani, statele liberale occidentale au 
înțeles faptul că lucrurile nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci con-
flictele economice pot degenera în 
revoluții politice.  

Către sfârșitul secolului al XIX-
lea și începutul veacului XX, pentru 
sectorul muncii salariate (și numai 
pentru el) au fost stabilite legi care 
limitau durata timpului de lucru, 
consacrau dreptul de asociere în 
sindicate și de declanșare a grevei, 
negocierea contractelor colective de 
muncă și salariul minim garantat. 
Spiritul solidarist și recompensator 
de după Primul Război Mondial a 
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făcut ca majoritatea țărilor civilizate 
să adopte legi ale muncii și pro-
tecției sociale, împreună cu legi ale 
asigurărilor sociale, pentru a reduce 
sărăcia și a stopa propagarea spre 
Occident a ideologiei bolșevice, care 
promitea muncitorilor un statut eco-
nomic privilegiat („clasă politică 
conducătoare”), în cadrul unei so-
cietăți din care urma să dispară pro-
prietatea privată. Marea Criză din 
perioada 1929-1933 a accentuat ten-
dința guvernelor de a abandona 
laissez-faire-ul, pentru a implementa 
politici intervenționiste – fie în para-
digma economiei mixte hiperimpo-
zitare social-democrate (cum au 
procedat suedezii, spre exemplu), fie 
în cea a neoliberalismului etatic keyne-
sian (preferate de Marea Britanie și 
Statele Unite). Intervenționismul a 
avut și ipostazele lui fasciste, în 
Italia și Germania, dar acolo s-a 
produs prin alte mecanisme și a avut 
doar marginal ca scop echilibrarea 
pieței muncii. 

  
Dezechilibrele tradiționale ale 
pieței muncii 
  
Întrucât cererea și oferta de forță 

de muncă nu sunt decât rareori 
consonante la scară largă, piața 
muncii este una dezechilibrată din 
punct de vedere cantitativ, calitativ 
și teritorial. Această caracteristică se 
referă la faptul că patronii își găsesc 
rareori forța de muncă ideal-tipică 
atunci când au nevoie de ea, în aria 
lor teritorială, în timp ce lucrătorii 
sunt și ei împinși spre compromi-
suri, dacă vor să nu rămână șomeri. 

Cu alte cuvinte, dacă ești angajator, 
nu găsești mână de lucru atunci când 
îți trebuie și cu pregătirea necesară, 
iar dacă o găsești, trebuie să o 
plătești mai mult decât ți-ai propus 
inițial, afectându-ți profitul. Dacă 
ești în căutarea unui loc de muncă, 
vei găsi slujbe sub nivelul pregătirii 
tale (sau mult peste acel nivel), cu 
salarii neatractive și eventual cu obli-
gația de a te muta în altă localitate 
sau de a face naveta. Dată fiind plu-
ralitatea domeniilor de activitate și 
sezonalitatea lor, unele vor fi defi-
citare la capitolul forță de muncă, iar 
altele vor fi excedentare, generând 
șomaj. 

Dezechilibrele de pe piața muncii 
pot avea la origine, printre alte mo-
tive, caracterul ei inerțial, rigid. 
Chiar și în economiile dezvoltate, 
unde există sisteme de formare ini-
țială și continuă performante, piața 
muncii nu are capacitatea de „reacție 
rapidă” în raport cu schimbările din 
relația cerere-ofertă. Lipsa de infor-
mație și de orientare profesională îi 
determină pe unii oameni (în special 
tineri, la început de drum) să-și 
aleagă domenii de profesionalizare 
fără viitor sau cu „porți închise”, 
motivând alegerea prin factori 
precum prestigiul social al profesiei, 
tradiția de familie, salariul din do-
meniu etc. Fenomenul inerțialității 
este ușor de observat pe piața româ-
nească a muncii și, corelativ, în 
sistemul educațional românesc: lice-
ele și universitățile dau prea mulți 
absolvenți în profiluri teoretice, în 
drept sau economie, câtă vreme am 
avea nevoie de lucrători în con-
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strucții, agricultură, turism, servicii, 
inginerie. Instituțiile educaționale nu 
sunt dispuse să-și modifice speciali-
zările și curricula, să coopereze cu 
mediul de afaceri pentru a acționa 
prospectiv; firmele nu sunt dispuse 
să investească în dezvoltarea învăță-
mântului, așteptând ca statul să-și 
facă singur datoria școlarizării. De-
sincronizarea aceasta ne costă 
enorm, atât la nivel societal, cât și 
individual. 

Un gen aparte de „pierderi” 
derivă dintr-o veche prejudecată 
socio-economică: segregarea profe-
sională de gen, generată în principal 
de stereotipuri: „Stereotipurile de 
gen sunt reprezentate prin asocieri 
generale cu privire la ce se aşteaptӑ 
din partea femeilor şi a bӑrbaţilor 
într-un anumit context social. De 
obicei, apar sub forma unor idei 
simple care vorbesc despre diferen-
țele dintre femei şi bărbați, despre 
aptitudini, atitudini, ambiții și com-
portamente. Acestea se află la baza 
prescripţiilor ocupaţionale de gen 
(...). Astfel, în general, posturilor 
masculine le sunt asociate caracte-
ristici precum forța, competitivi-
tatea, autoritatea, agresivitatea, în 
timp ce posturile feminine sunt aso-
ciate cu trăsături ca răbdarea, amabi-
litatea, încrederea. În practică, aceste 
norme devin manifeste prin diferen-
ţierea profesiilor în funcţie de gen şi 
prin sancţionarea încercărilor de 
transgresiune profesională”3. De 
exemplu, munca în industria extrac-
tivă, siderurgică și petrochimică, în 
pescuit, transporturi și construcții 
este „rezervată” bărbaților; femeile 

reprezintă forța de muncă dominantă 
din agricultură, industria alimentară 
și textilă, din servicii și activități de 
secretariat, relații publice, educație 
preuniversitară, asistență socială, 
menaj și wellness. 

La prima vedere, discriminările 
legate de gen ar fi specifice so-
cietăților mai puțin dezvoltate, cu o 
amprentă accentuată a tradițiilor 
(mai ales de natură religioasă). To-
tuși, în lumea occidentală pot fi 
identificate multe asemenea discri-
minări, finalitatea lor având legătură 
cu inegalitățile salariale practicate 
de angajatori când au de-a face cu 
aceeași muncă prestată de un bărbat 
și de o femeie. 

De la nivel individual, inegali-
tățile cu potențial entropic, disfunc-
țional, se proiectează și în plan 
global. Departe de situația existentă 
la începutul epocii moderne (când 
prevala dimensiunea națională a 
economiilor), contemporaneitatea a 
adus o uriașă mișcare a forței de 
muncă între diferitele zone ale 
globului. Mase uriașe de migranți 
economici se deplasează mii de 
kilometri, pentru a acoperi deficitele 
de forță de muncă din economiile 
„îmbătrânite demografic”; produsele 
finite sunt adesea rezultatul unei 
activități desfășurate pe teritorul mai 
multor state sau în offshore; în fine, 
politicile de formare și de recrutare 
ale companiilor țintesc spre o piață 
globală (sau măcar regională) și nu 
numai locală. Din mulțimea fenome-
nelor (funcționale și disfuncționale) 
de pe piața globală a muncii, le vom 
trata, în continuare, pe acelea pe 
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care le considerăm responsabile de 
actuala configurație a polilor de dez-
voltare economică: procesul brain-
drain, față în față cu mișcarea con-
trară de uniformizare relativă a 
veniturilor obținute de persoanele 
înalt calificate, oriunde ar fi ele an-
gajate (în țări bogate sau emer-
gente); distribuția dezechilibrată a 
profesiilor manuale și a celor înalt 
tehnologizate. 

Fenomenul numit brain-drain 
este o realitate a pieței globale a 
forței de muncă încă de acum 6-7 
decenii, când economiile occidentale 
dezvoltate (în fapt, societățile în an-
samblu) au devenit foarte atractive 
pentru o parte a elitelor intelectuale / 
profesionale din lumea subdez-
voltată și din cea aflată în curs de 
dezvoltare. Trecând uneori prin 
scurte (sau mai lungi) stagii de 
formare în Occident, intelectualii 
Lumii a Treia au început să viseze la 
o viață prosperă, pe care să le-o asi-
gure o corectă remunerare a muncii 
lor; or, în economiile sărace din care 
proveneau, salariile nu aveau cum să 
se compare cu cele din Vest, singura 
cale spre mai bine rămânând aceea a 
emigrării. Folosindu-și conexiunile 
create pe parcursul stagiilor sau 
mergând pur și simplu în căutarea 
norocului, tinerii cu studii și-au 
părăsit țările de origine, angajându-
se în slujba economiilor bogate ale 
lumii. Cum zice textul biblic: „Celui 
ce are i se va da, dar de la cel ce n-
are i se va lua chiar şi ce are!” 
(Marcu, 4: 25).  

„Probabil că una dintre cele mai 
vechi întrebări ale economiei este de 

ce unele țări sunt bogate, iar altele 
sărace. Teoria economică a subliniat 
faptul că diferențele de nivel de edu-
cație în cadrul populației constituie o 
parte importantă a răspunsului (...). 
Dacă e lipsit de dubii faptul că 
muncitorii cu educație înaltă sunt 
insuficienți în multe țări dezvoltate, 
este la fel de adevărat și că mulți 
savanți, ingineri, fizicieni și alți 
profesioniști lucrează în Canada, 
SUA și Europa de Vest. Acest feno-
men, căruia i se spune deseori «brain 
drain», a fost observat prin anii ʼ60 
și a devenit o problemă continuă în 
dezbaterile Nord-Sud, de atunci 
încoace. O consecință importantă a 
exodului de creiere este aceea că 
investiția în educație dintr-o țară în 
curs de dezvoltare poate să nu aducă 
cu repeziciune creșterea economică, 
dacă un mare număr de oameni cu 
educație superioară părăsește țara”4. 
În timp ce unele state încearcă să 
formeze specialiști prin efortul siste-
mului lor de învățământ și pe chel-
tuiala lor bugetară, altele iau spe-
cialiștii gata formați, pentru motivul 
că își permit să îi plătească mult mai 
bine decât în „țările sursă”. Din 
acest motiv, crește decalajul de dez-
voltare, iar unele state își pericli-
tează viitorul5. 

Pe fondul exodului de creiere 
dinspre Est spre Vest și dinspre Sud 
spre Nord (cu precădere în domenii 
ca medicina, informatica, ingineria, 
cercetările avansate din fizică, chi-
mie și biologie / genetică, industria 
medicamentelor etc.), se poate ob-
serva, totuși, un fenomen de inver-
sare a acestui flux, în măsura în care 
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unele state „exportatoare de materie 
cenușie” și-au reconsiderat politicile 
salariale. Un exemplu în această pri-
vință îl constituie revenirea treptată 
a medicilor români din Occident, 
fiind atrași acasă de salarii moti-
vante, dar și de investițiile în teh-
nologie medicală. În același context, 
multe alte profesii (cum ar fi cele 
din domeniul construcțiilor) intră 
într-un mecanism de „uniformizare a 
câștigurilor”, nu doar grație politi-
cilor economice mai inspirate din 
țările emergente (care recurg la 
măsuri fiscale favorizante), ci și de-
localizărilor operate de marile cor-
porații multinaționale6. Astfel, per-
sonalul cu pregătire superioară ră-
mâne să lucreze în filialele din țara 
de origine pentru multinaționalele 
care plătesc salarii comparabile cu 
cele din Vest sau, după ce își adună 
suficient capital, se lansează în mici 
afaceri în propria țară. 

Dacă fluxul de lucrători de înaltă 
specializare tinde să nu mai fie atât 
de puternic orientat către marile 
economii ale țărilor bogate (pe 
fondul unei relative „democratizări a 
cunoașterii” și al creșterii oportuni-
tăților de afaceri în economiile 
emergente), se menține totuși în 
mod vizibil, la nivel global, distri-
buția dezechilibrată a profesiilor 
manuale și a celor înalt tehnolo-
gizate. Chiar dacă China, spre exem-
plu, a devenit o economie perfor-
mantă, cu realizări notabile în do-
menii de vârf (informatica, electro-
nica, microbiologia și tehnologia 
aerospațială), ea a păstrat (alături de 
alte țări din regiune) eticheta de 

„atelier al lumii”, adică de pro-
ducătoare de bunuri de larg consum 
foarte ieftine și pentru realizarea 
cărora muncitorii sunt plătiți foarte 
prost. Împreună cu India, Vietnam, 
Singapore sau Brazilia și Rusia etc., 
China rămâne în zona dominanței 
profesiilor manuale, care cer puțină 
calificare. În același timp, aceste 
economii care se bazează pe forța de 
lucru ieftină7 sunt economii ener-
gofage, cu un sector important alo-
cat industriei extractive și cu toate 
consecințele de mediu pe care le 
generează un astfel de model de 
dezvoltare. Ca un corolar al acestei 
diviziuni internaționale a muncii, pe 
piața globală constatăm perpetuarea 
(și chiar adâncirea) decalajelor cir-
cumscrise consacratei dispute eco-
nomice și politice Nord-Sud, pro-
iectată în prezent în disputa BRICS 
– G7 (și OCDE). 

 
Dependențele multiple 
 
O altă caracteristică a pieței 

muncii, pe care evenimentele ulti-
milor ani a reliefat-o din plin, este 
dependența sau expunerea multiplă. 
Piața muncii s-a modificat semnifi-
cativ când 4-5 milioane de sirieni, 
libieni, irakieni, afgani și alte nații 
orientale au forțat porțile Europei 
Occidentale, ca să scape de răz-
boaiele locale, dar mai ales de sără-
cia din țările lor. Politica permisivă a 
Germaniei (condusă pe atunci de 
cancelarul Angela Merkel) în raport 
cu migrația masivă și dezordonată a 
modificat, pe de o parte, abordarea 
tradițională a Occidentului în 
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materie de securitate a teritoriului, 
permițându-le multor jihadiști să se 
strecoare printre milioanele de 
oameni pașnici care căutau o viață 
mai bună; pe de altă parte, a 
schimbat peisajul pieței muncii din 
statele occidentale, prin afluxul de 
mână de lucru cu diferite grade de 
calificare. Acest surplus ar fi trebuit 
să joace un rol pozitiv (dacă nou 
veniții ar fi fost dispuși să accepte 
muncile pe care occidentalii înșiși 
refuzau să le presteze), dar efectele 
reale vor fi văzute după mai multă 
vreme, de acum înainte. 

După „marșul asupra Europei”8 
(intrarea forțată a orientalilor și 
africanilor în spațiul comunitar), o 
modificare brutală s-a produs pe 
piața forței de muncă atunci când 
pandemia de Covid-19 a determinat 
intrarea în lock-down, pentru câteva 
luni. În acele condiții, a crescut 
fulminant procentul celor care au 
trecut la forme noi de activitate pro-
fesională, precum munca la domi-
ciliu și telemunca9. În planul 
contractelor de muncă, au apărut 
schimbări generate de noua formă de 
lucru, în special de „invadarea spa-
țiului privat” al angajatului de către 
angajator, prin instrumentele tehno-
logiei informatice. Au mai trebuit să 
fie rezolvate probleme legate de 
asigurarea tehnologiei folosite de 
angajați la domiciliu, de protecția 
muncii și asigurarea contra acciden-
telor de muncă etc. Nu în ultimul 
rând, telemunca a avut ca efect 
modificarea, pentru viitorul imediat, 
a condițiilor pe care angajatorii le 
pun la încadrare, în sensul că 

utilizarea TIC a devenit cvasi-obli-
gatorie. Acum, schimbări dramatice 
rezultă în urma conflictului din 
Ucraina, ale cărui consecințe nu pot 
fi încă evaluate.  

Dar nu numai evenimentele ex-
cepționale cauzează dependența 
multiplă. Evoluția tehnologică, dina-
mica demografică (în principal, scă-
derea demografică și îmbătrânirea 
populației europene), schimbările 
climatice și politicile tranziției spre 
o economie verde, sustenabilă, de-
mocratizarea cunoașterii, modifi-
carea structurilor pe domenii din 
economiile emergente sunt tot atâția 
factori care forțează piața muncii la 
schimbări adaptative.  

Piața muncii depinde în mod 
firesc de foarte mulți parametri: po-
litici, tehnologici, educaționali, eco-
logici etc. Dar conținutul ei funda-
mental îl reprezintă forța de muncă; 
or, aceasta ne trimite nemijlocit la 
parametrul „om”! Pornind de la 
diversitatea națiunilor, am putea 
distinge o sumedenie de branduri de 
piață a muncii, calchiate pe trăsă-
turile socio-culturale ale popoare-
lor10, așa cum le descria Hermann 
Keyserling, în anii ʼ30, cu umor și 
condescendență. Dar oricât de su-
gestive ar fi portretele englezilor, 
francezilor, germanilor, italienilor și 
elvețienilor, ale spaniolilor suede-
zilor și balticilor, ale rușilor și ale 
popoarelor din Balcani, trebuie să 
admitem că, dincolo de diferențe, 
există multe trăsături comune ale 
națiunilor europene, ba chiar și 
trăsături comune ale națiunilor de pe 
toate continentele, dacă au trăit o 
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lungă epocă de capitalism (sistem 
prin excelență uniformizant). Putem 
spune, desigur, că japonezii ar fi 
obsedați de muncă și austeri, în timp 
ce americanii ar fi mai degrabă în-
clinați spre timpul liber și hedonism; 
că nemții sut disciplinați la locul de 
muncă, iar grecii mai „relaxați” etc. 
Dar toți deopotrivă pot fi analizați și 
din perspectiva globalizantă a dife-
rențelor dintre generații cu privire la 
modul în care acestea privesc munca 
(în calitate de valoare socială) și o 
instrumentalizează pentru a ajunge, 
prin intermediul ei, la un anume 
mod de viață.  

  
Ce mai e nou în materia 
disfuncțiilor de pe piața muncii
  
  
În afară de specificul „genera-

țional” al forței de muncă (identifi-
cabil din perspectivă istorico-psiho-
logică, dar și cu particularități geo-
politice), la nivelul pieței globale a 
muncii descoperim multe alte ele-
mente disfuncționale de strictă 
actualitate și cuantificabile nu numai 
din unghi sociologic sau psihologic, 
ci și din unghi propriu-zis economic. 

În zona disfuncțiilor /paradoxu-
rilor de factură socio-psihologică, 
specialiștii în piața globală a muncii 
pun în evidență faptul că, în mod 
straniu, cea mai mare cantitate de 
muncă și cu cel mai mare consum 
nervos este prestată de oamenii 
bogați (sau relativ bogați), care nu 
sunt obligați să muncească pentru a 
duce un trai îndestulător. Numeroși 
patroni și angajați de top din in-

dustriile de vârf sau din sfera 
serviciilor și finanțelor afirmă public 
faptul că își dedică activității profe-
sionale cel puțin 12-15 ore pe zi, 
considerabil mai mult decât un 
muncitor de rând. Fenomenul pare 
să fi cuprins, în ultimele două-trei 
decenii, și o parte a clasei de mijloc 
(în care se regăsesc mici întreprin-
zători și angajați în profesii liberale), 
sedusă de idea că munca din greu îți 
aduce nu numai prosperitate, ci și un 
plus de prestigiu social. Dar care 
este prețul unei asemenea tendințe 
de sacrificare voluntară a vieții 
private și a timpului liber? Epuizarea 
fizică, stresul, deteriorarea relațiilor 
din familie sunt doar câteva dintre 
„rezultatele secundare” (dar extrem 
de grave) ale goanei după muncă. În 
literatura medicală și psihologică, se 
vorbește despre sindromul burn-
out11, acest fenomen fiind descris 
prima dată în 1974 de americanul 
Herbert Freudenberger12, autor al 
mai multor studii pe această temă13. 
După consacrarea științifică a con-
ceptului, acesta a devenit tot mai 
folosit pentru a descrie epuizarea 
prin muncă, pătrunzând și în limba-
jul comun. 

„Pornind din anii 1970, lumea 
muncii a început să semene din ce în 
ce mai puțin celei descrise de Émile 
Zola în Germinal: mașinile înlo-
cuind oamenii în efectuarea activi-
tăților fizice respingătoare, noile 
tehnologii simplificând numeroasele 
sarcini de muncă. Iluzia eliminării 
caracterului penibil al muncii a fost 
efemeră: noi forme de constrângere 
au scos la iveală penibilitatea ei 
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psihologică. În anii 1980 și mai ales 
1990, mai multe mari organisme 
internaționale au atras atenția supra 
dezvoltării fenomenului de stres pro-
fesional și cu privire la consecințele 
lui asupra sănătății lucrătorilor. În 
1993, Biroul Internațional al Muncii 
estima că stresul devenise una dintre 
cele mai grave probleme de sănătate 
a vremurilor noastre. Stresul, hăr-
țuirea morală, burn-out-ul sunt din 
ce în ce mai des invocate ca factori 
de risc pentru sănătate, generatori de 
pericole psihologice sau chiar de 
patologii mentale”14. În studii de 
dată recentă, se arată că burn-out-ul 
generează nu doar disfuncții men-
tale, ci și afecțiuni somatice: AVC, 
infarct, tentative de sinucidere15. Cei 
care cad victima acestui sindrom 
sunt ca niște mașinării ale căror 
baterii s-au descărcat, fără a mai 
putea fi reîncărcate16. 

 
Concluzii 
  
În pofida eforturilor guvernamen-

tale și ale organizațiilor interna-
ționale de a optimiza echilibrul fra-
gil de pe piața globală a muncii, 
aceasta se confruntă permanent cu 
numeroase disfuncții, a căror am-
plitudine depinde de parametri 

numeroși și greu de controlat. De 
multe ori, reglementarea însăși pro-
duce efecte paradoxale, acutizând 
crizele, în loc să le rezolve. 

Printre fenomenele disfuncționa-
le de pe piața globală a muncii, 
identificăm mai multe categorii: de 
la cele relativ „clasice” sau tradi-
ționale (dezechilibrul între cererea și 
oferta de forță de muncă, segregarea 
de gen, brain-drain-ul), la cele gene-
rate de așa-numitele „dependențe 
multiple” (condiționalități ce țin de 
evoluția tehnologică și de exigențele 
dezvoltării durabile, de diferențele 
atitudinale dintre generații sau de 
unele evenimente extraordinare, 
precum pandemiile și conflictele 
militare, migrațiile de mari dimen-
siuni etc.); nu sunt de neglijat, însă, 
nici fenomenele atipice (specifice 
unei „ideologii a succesului indivi-
dual”), de tipul burn-out. 

Toate disfuncțiile – mai vechi sau 
mai noi – enumerate și comentate 
succint în studiul nostru demon-
strează că piața muncii este o ade-
vărată lume complexă, în care me-
canismele auto-reglatoare descrise 
de teoriile economice consacrate 
sunt ipostazieri ideal-tipice, pe care 
realitățile cotidiene le pun mereu în 
dificultate. 
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RECENZII 
 
 
 

Un manual pentru înțelegerea războiului din Ucraina 
 
 

 
 

Radu Carp în dialog cu Marianna 
Prîsiajniuk, Război în Europa. Ucraina, 
România și Republica Moldova în fața 
agresiunii ruse, Editura Corint, 
București, 2022, 142 p.  

 
 

Lucrarea ce reprezintă dialogul 
dintre profesorul Radu Carp și jur-
nalista ucraineancă Marianna 
Prîsiajniuk este printre primele ce 
abordează tema agresiunii ruse față 
de țări foste comuniste, începând cu 
Ucraina și terminând cu România. 
După cum suntem anunțați din 
Introducere, dialogul celor doi „se 
referă mai degrabă la contrextul și 
cauzele războiului, mai puțin la ce s-a 
întâmplat după 24 februarie. Am  

 
 

considerat important ca cititorii de 
limba română să înțeleagă că 
ucrainenii nu sunt ruși, că au propria 
identitate și că luptă pentru afirma-
rea ei, așa cum o fac toate națiunile 
din Europa. Am încercat să decrip-
tăm mecanismele propagandei ruse, 
minciunile care au precedat con-
flictul” (p. 7). 

Faptul că Marianna Prîsiajniuk 
este jurnalistă a fost exploatat în 
volum prin prezentarea multor foto-
grafii din Ucraina, Republica Moldova 
și Ucraina. Autorii au mizat bine pe 
celebra spusă că „o fotografie face 
cât o mie de cuvinte”. În afară de 
fotografii, dialogul celor doi este 
însoțit și de explicații referitoare la 
anumite evenimente istorice, menite 
să-i ajute pe cititori să înțeleagă 
subiectele abordate. Conceput ca un 
dialog, volumul apare mai degrabă 
ca un manual de prezentare a 
Ucrainei începând de la crearea sa 
până în actualul context. 

Prima temă discutată este aceea a 
identității ucrainene, pe care ani de-a 
rândul propaganda rusă a atacat-o 
pentru a o face uitată și pentruu a 
pregăti tema artificialității statului 
ucrainean. Ceea ce face Rusia este 
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un furt de istorie. „Să gândim logic: 
dacă rușii afirmă că își au originea la 
Kiev, atunci să spună că sunt 
ucraineni. Poate ei nu știu cine sunt? 
Ucrainenii trăiesc aici dintotdeauna 
și nu au atacat pe nimeni în istoria 
modernă. Kievul a fost întemeiat 
mai devreme decât Moscova. Cum 
poate să fie Kievul o parte din 
Russki mir, dacă el chiar nu exista, 
în timpul când a fost un oraș cu 
legături puternice?!” se întreabă 
Marianna Prîsiajniuk (p. 28).  

În prezent, Rusia este angajată 
într-un efort de anulare a identității 
culturale a ucrainenilor, fapt dovedit 
de atacurile asupra obiectivelor cul-
turale. În țările europene, există 
rețeaua de case ale culturii ruse care 
este una de spionaj.  

Discuția despre identitatea ucrai-
nenilor a dus spre subiectul liber-
tății, al modului în care văd aceasta 
cele două popoare aflate în conflict: 
„în coliziune sunt două culturi dia-
metral opuse: o cultură care iubește 
libertatea, dar este stabilizată pe un 
anumit teritoriu (ucrainenii) și o altă 
cultură despre care n-aș spune că 
urăște libertatea, dar nu cunoaște 
avantajele acesteia și nici nu este 
stabilizată pe un anumit teritoriu”, 
observă Radu Carp (p. 66), iar inter-
locutoarea sa îi răspunde: „în cultura 
occidentală, viața omului simplu 
este valoarea cea mai de preț. La fel 
se consideră și în Ucraina. Pentru 
Rusia, contează doar interesul elite-
lor. […] În Rusia de azi se consideră 
că demnitatea omului, drepturile 
omului pot contribui la distrugerea 
statului. În prezent, mecanismul 

statal este prima valoare pentru 
Rusia, iar restul derivă din acesta. 
[…] Fără acest sistem violent, fără 
ca puterea să se afle în mâinile unui 
grup restrâns de persoane, nu ar fi 
fost posibil să se suprime atât de 
multe etnii cărora nu li se oferă 
șansa de a vorbi, de a spune ceva, ci 
doar de a accepta viața sub steagul 
rusesc” (pp. 66-69).   

A doua temă a discuției este 
cauzele și consecințele prăbușirii 
URSS pentru țările ce au făcut parte 
din ea, în afară de Rusia. Ucraina a 
fost unde dintre țările ce au dus la 
desfacerea URSS, dejucând planul 
gorbaciovist de transformare a ei 
într-o confederație. Deși a moștenit 
al treilea arsenal nuclear, Ucraina l-a 
cedat Federației Ruse în schimbul 
„garanției” Memorandumului de la 
Budapesta din 1994. Cât privește 
societatea, au existat mereu două: 
„unii care au regretat prețurile mici 
din Uniunea Sovietică, respectiv alții 
care au fost trimiși în lagăre de 
muncă exact pentru ca să existe 
astfel de prețuri mici” (p. 77). Cât 
privește relațiile dintre Ucraina și 
România, a lipsit mereu un contact 
direct, aceastea fiind în siajul Rusiei.  

A treia temă este cea a identității 
rușilor. Este greu de spus ce sunt 
rușii într-o federație ce reunește 193 
de minorități: „dar cine sunt rușii – 
se întreabă Marianna Prîsiajniuk. 
Printre aceste etnii, rușii nu sunt ni-
căieri. De fapt, există națiuni asu-
prite, prin conceptul de Ruskii mir. 
Rușii șterg istoria, șterg identitatea 
etnică a fiecăruia” (p. 95). 
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A patra temă discutată este relația 
dintre Ucraina și Rusia după inde-
pendența Ucrainei. În opinia profe-
sorului Carp, „Rusia, după ce s-a 
trezit din șoc, a încercat să revină la 
realitatea anterioară, privind întot-
deauna Ucraina ca pe un stat clien-
telar; văzându-se în oglindă întot-
deauna ca un imperiu și nu ca un 
stat” (p. 104), opinie împărtășită de 
interlocutoare.  

A cincea temă este cea referitoare 
la problema transnistreană, ce poate 
fi soluționată prin cooperarea a trei 
state: Republica Moldova, Ucraina 
și România. Volumul se încheie cu 
trecerea în revistă a evenimentelor 

derulate de la invadarea Crimeei 
până în 2022, cu unele observații și 
analize foarte utile pentru a înțelege 
situația din teritoriile ocupate. 

După cum spuneam, lucrarea 
propusă de cei doi autori este un ma-
nual ce se parcurge foarte ușor grație 
conceperii sale prin combinarea a 
trei forme de prezentare: dialog, 
explicații și fotografii. Lecturarea ei 
este un bun început pentru studierea 
situației politice din Ucraina, temă 
care va domina viața Europei o 
lungă perioadă de timp.  

 
 

Sorin BOCANCEA 
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Imperativul eliberării minții captive 
 
 

 
 
Anton Carpinschi, Ieșind din mintea 
captivă, Editura Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, 2020, data apari-
ției: 30.08.2021, ISBN: 978-606-714-
581-6, 256 p. 

 
Dacă veți avea curiozitatea să 

deschideți site-ul Editurii 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, veți găsi o scurtă prezentare 
a cărții Ieșind din mintea captivă, în 
următorii termeni: „un demers auto-
reflexiv-terapeutic dedicat explorării 
orizonturilor aflate dincolo de mintea 
captivă”; „o călătorie terapeutică 
spre diminuarea insecurităţii perso-
nale și interpersonale prin cultivarea 
minții, explorarea conştiinţei sinelui 
și responsabilizarea acţiunii”. Mai 
mult decât suficient ca să conchideți  

 
 

că autorul, Anton Carpinschi, a scris 
o carte de psihoterapie (chiar dacă 
apare în domeniul Filosofie / Științe 
sociale), spre îmbărbătarea celor 
care nu se simt în siguranță la braț 
cu sinele lor... Nu contest în niciun 
caz concentrata descriere a rostului 
psihoterapeutic al acestei cărți, dar 
trebuie clarificat un lucru: posibila 
finalitate „vindecătoare” (securi-
zantă) este un produs derivat al 
construcției discursive care e alcă-
tuită din materia unei sofisticate 
filosofii politice. Căci autorul cărții 
este un filosof al politicului, creator 
de paradigmă (sistemismul compre-
hensiv) și de școală în domeniul 
științelor politice. 

Chiar așa: într-o recenzie cred că 
e potrivit să nu vorbesc exclusiv 
despre cartea pe care o supun aten-
ției cititorilor (eventual, despre alte 
scrieri ale autorului), ci să încerc un 
portret intelectual și public al omului 
din spatele creației; nu putem înțe-
lege o carte fără a-i înțelege autorul, 
atât cât e posibil să ne înțelegem unii 
pe alții noi, oamenii. În pofida noto-
rietății de care se bucură în mediile 
universitare, vor fi cu siguranță 
segmente de public pentru care nu e 
inutil să spunem cine este Anton 
Carpinschi. Pentru a fi în consonanță 
cu stilul lucrării recenzate, voi face 
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un mic excurs de memorie afectivă 
(la limită, terapeutică). 

În urmă cu câteva decenii (cu 
puțin timp înainte de căderea comu-
nismului), pe când libertatea intelec-
tuală stătea ghemuită într-un colț de 
amfiteatru, ne-a oferit multora dintre 
noi, studenții de atunci, un model de 
profesor luminat, care știa să depă-
șească prudent și elegant corsetul 
epistemologic țesut din firele aspre 
ale național-comunismului și ale 
marxism-leninismului anchilozat. 
Trecând apoi prin nebuloasa schim-
bării de regim politic din anii ʼ90, 
Profesorul Anton Carpinschi a con-
tinuat să fie același spirit liberal 
care, rezistând tentației demnităților 
administrative și politice, a preferat 
să adune în jurul său tineri cu apetit 
pentru filosofia politică și cu che-
mare pentru cariera academică. 
Multora dintre foștii și actualii 
profesori de științe politice de la 
Iași, București și Cluj, Oradea și 
Constanța le-a acompaniat traseul 
studiilor universitare, al celor docto-
rale, al formărilor episodice la dife-
rite universități europene și le-a 
susținut progresul în cariera didac-
tică. Dincolo de acest palier, reamin-
tim fondarea secției de studii politice 
(în tandem cu sociologia) la 
Universitatea „Al. I. Cuza” (1990-
1991), iar în 1998 aceea a Facultății 
de Științe Politice și Administrative 
din cadrul Universității „Petre Andrei”. 

Student al profesorilor Ernest Stere 
(istoric al filosofiei), Petre Botezatu 
(logician) și Vasile Pavelcu (psi-
holog), dar și al lui Iosif Natansohn 
(care ținea cursul „burghez” de 

sociologie și pe cel de istoria 
doctrinelor politice), a avut șansa de 
a se forma intelectual în scurta 
fereastră de liberalizare a 
învățământului socio-uman, din a 
doua parte a anilor ʼ60. Atras de 
temele sociologiei occidentale și de 
istoria ideilor politice, a ales să se 
dedice acestei arii de cercetare, care 
ocolea pe cât posibil ideologizarea 
specifică epocii și îi oferea un spațiu 
de libertate interioară. Sub îndru-
marea Profesorului Natansohn a ela-
borat astfel teza de licență despre 
Polybios, filosof al politicii (1970); 
iar după câțiva ani (în 1976), a 
finalizat o teză de doctorat focalizată 
pe tema sociologiei și conducerii po-
litice, la întâlnirea paradigmei struc-
turalismului funcționalist cu dina-
mica informațional-cibernetică a 
sistemelor politice. Perioada pre-
gătirii doctoratului i-a oferit uriașa 
oportunitate de a avea dialoguri ști-
ințifice extrem de utile cu celebrul 
sociolog, politolog și antropolog 
francez Jean-William Lapierre. 

Imediat după 1989, Anton 
Carpinschi a urmat numeroase pro-
grame de documentare la instituții 
prestigioase precum: Università degli 
Studi di Perugia (1992), Université 
Libre de Bruxelles (1995), Université 
Paris Sud (1996), University of 
Central England in Birmingham 
(1997), University of Warwick 
(1998), Università degli Studi di 
Genova (1999), University of 
Rovaniemi (2000). 

Perceput, pe bună dreptate, ca o 
personalitate a științelor politice din 
Europa, Anton Carpinschi a fost 
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invitat să susțină prelegeri și să facă 
parte din comisii doctorale la: 
Université des Sciences Sociales, 
Toulouse 1 – Capitole (1993, 1997 
și 2000), International Institute of 
Social Sciences din Haga (1998), 
Université de Liège (1999), Institut 
dʼÉtudes Politiques de Lille (2000, 
2002), precum și la Universitatea de 
Stat din Chişinău (1992, 1995), 
Universitatea Bucureşti (2006-2007) 
și Universitatea „Babeş Bolyai” din 
Cluj-Napoca (2005).  

Studenții, masteranzii și docto-
ranzii Profesorului Anton Carpinschi 
s-au bucurat nu numai de compe-
tenta și riguroasa supervizare meto-
dologică, ci și de vasta sa producție 
intelectuală, materializată de-a lun-
gul anilor în: 9 volume de autor/ 
coautor: 5 studii introductive și îngri-
jiri de ediții la opere aparținând lui 
Jean-Jacques Rousseau, Benjamin 
Constant, Nikolai Berdiaev, Jean-
William Lapierre și Michael Walzer; 
9 cursuri universitare; aproximativ 
60 de studii și articole de speciali-
tate, multe dintre ele fiind publicate 
în Revista Polis și în Anuarul Uni-
versității „Petre Andrei” din Iași. 
Pentru cartea Cultura recunoaşterii şi 
securitatea umană  (2012), a fost 
recompensat cu Premiul „Mircea 
Florian” al Academiei Române. 

Din teoriile politice și ideologiile 
pe care le-a studiat jumătate de veac, 
a transmis cu larghețe generațiilor de 
studenți de la Filosofie și Științe 
Politice nu numai informații, ci și o 
stare de spirit, un mod de a gândi – 
interogativ și problematizant –, deschis 
față de opiniile altora (uneori, poate 

excesiv de deschis și permisiv). Cei 
care l-au avut profesor au avut șansa 
de a învăța cum să modeleze un 
discurs academic, dar (lucru cel 
puțin la fel de important) și cum să 
asculte argumentațiile altora. Mă-
surat în vorbe, prețios în discurs, 
riguros în utilizarea conceptelor și 
mereu încântat de polisemia lor, 
Profesorul Anton Carpinschi este 
interlocutorul perfect pentru cei care 
au un dram de modestie intelectuală; 
în același timp, este spectatorul 
ironic, ușor distrat, în raport cu cei 
care vor să acapareze dăunător 
momentele de dialog cultural.  

Anton Carpinschi se mai 
remarcă, în peisajul intelectual de la 
noi, prin perpetua sa tensiune 
lăuntrică și căutare de sine, pe care 
le-a experimentat fără încetare, de 
când îl știu: de la începutul anilor 
ʼ90, când citeam împreună pasaje 
dense din Metafizica lui Aristotel 
sau din Filosofia politică a lui Julien 
Freund, amărâte suplimentar de 
cafeaua cu mult zaț, preparată grație 
unui fierbător rudimentar, într-un 
vechi ibric cu smalțul obosit. De 
atunci și până mai ieri (în 2021), 
când a văzut lumina tiparului admi-
rabila carte Ieșind din mintea 
captivă, filosoful Anton Carpinschi 
nu a încetat să se lupte cu propria lui 
conștiință critică, trecută prin 
pericolele servituții voluntare în 
două epoci ideologice diametral 
opuse. Experiența acelei treceri a 
îndurat-o eroic, dar cu discreție, fără 
„ieșiri la rampă” de genul celor 
practicate de așa-zișii intelectuali 
publici, fără auto-victimizare, trans-
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formând-o într-o destăinuire elibe-
ratoare, căreia i-a dat numele de 
„autoreflexivitate terapeutică”. În 
opera de maturitate a Profesorului 
Carpinschi pe această temă a gân-
dirii captive, regăsim mai multe 
întrebări decât răspunsuri, pentru că 
relaxarea și amorțeala pe care ți le 
oferă certitudinile filosofiilor totali-
zante și ale utopiilor nu sunt, în 
opinia sa, decât ipostaze ale capti-
vității, indiferent de cât de „nobil” ar 
fi stăpânul peșterii sau al coliviei de 
aur; întrebarea e liberă, pe când 
răspunsul poate deveni uneori o 
declarație de supunere. 

Să revin acum la cartea despre 
care spuneam că nu e de psihologie1, 
ci de o adâncă și grea filosofie! 
Titlul ei valorifică lectura cărții lui 
Czeslaw Miłos (La pensée captive. 
Essai sur les logocraties populaires, 
Gallimard, 1953), o adevărată spo-
vedanie a unui intelectual dezamăgit 
de distorsionarea valorilor stângii 
democratice (și romantice) de către 
sistemele politice de inspirație sta-
linistă. La vremea când a apărut, 
într-o Franță puternic mobilizată de 
spiritul idealizant al unei ideologii 
de stânga care bântuia prin mai toate 
mediile culte, formula „minte cap-
tivă” era o metaforă-avertisment 
puțin prizată. Abia după consumarea 
energiilor lui mai 1968, unii inte-
lectuali au realizat capcana în care îi 
prinsese idealul egalitarist învelit în 
istoricismul lui Marx și în practica 
guvernelor comuniste de pretutindeni. 

Pentru spațiul nostru geo-politic 
și cultural, conștientizarea captivi-
tății a venit târziu, pe fondul de-

clinului economic și al acutizării 
opresiunii politice a național-comu-
nismului. Cam din acea perioadă 
datează dificila experiență de auto-
reflexivitate terapeutică a filosofului 
Anton Carpinschi, demers având ca 
finalitate „eliberarea gândirii din 
captivitatea erorilor, prejudecăților 
și manipulărilor” (p. 13). Din un-
ghiul filosofiei moderne, am putea 
echivala această autoreflexivitate cu 
eliberarea de „idolii” baconieni ai 
peșterii, teatrului și forului sau cu o 
critică post-kantiană a condițiilor de 
validitate ale modelelor prin care 
obișnuim să interpretăm lumea. 

În esența sa, cartea Ieșind din 
mintea captivă este o critică a 
ideologiilor totalizante, care cople-
șesc gândirea (cultă, mai cu seamă) 
prin efectul amorțitor al căldurii 
radiate de utopie; proiectând o lume 
perfectă (chiar dacă imposibilă), 
ideologia comunistă îndeamnă la a 
renunța să mai practici îndoiala și la 
a lua totul gata mestecat de gura 
lacomă a legii evoluției Istoriei, de 
la comuna primitivă la comunismul 
deplin. Dar, pentru Anton Carpinschi, 
evadarea din utopie s-a produs de 
multă vreme, acum fiind necesară 
doar o „recuperare postoperatorie”: 
un demers prihanalitic de revelare a 
sinelui, în meandrele secvențelor de 
odinioară ale creșterii și maturizării 
sale intelectuale, cu inevitabila tre-
cere de la paradigma materialismu-
lui istoric la aceea a sistemismului 
comprehensiv. În spatele scenei 
acestei cărți, descifrăm o destăinuire 
privind captivitățile prin care a 
trecut mintea autorului, de fiecare 
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dată când a trăit exaltări – oca-
zionale și fulgurante sau mai pre-
lungi și mai solide – prilejuite de 
întâlnirea cu gânditori, teorii sau 
sisteme interpretative față de care a 
intrat în servitute voluntară. 

Pentru cititorul acestei cărți, 
lucrurile pot sta diferit decât pentru 
autorul ei, din perspectiva ajungerii 
la autoreflexivitatea terapeutică. Nu 
mă refer atât la limbajul complicat 
în care este scrisă (necesitând o 
prealabilă muncă – cu dicționarul 
inclus în text – de clarificare a sen-
surilor sintagmelor create de Pro-
fesorul Carpinschi), cât la disponi-
bilitatea de a părăsi confortul cre-
dinței în propria competență filo-
sofică și ideologică, pentru a 
experimenta un anevoios drum prin 
labirintul sinelui. Paradigma propusă 
de autor, dincolo de specificitatea ei 
conceptuală și dezarmanta origina-
litate, nu pare oricui una utilă în 
practica vieții cotidiene, căci „auto-
reflexivitatea elaborează structuri 
conceptual-experiențiale, avansează 
teze și ipoteze de cercetare, pro-
iectează scenarii terapeutice. Impor-
tant este, însă, ca aceste instrumente 
mentale să fie testate prin interac-
țiunea comunicativ-securizantă” (p. 
196). Așadar, la ce este bun un 
demers terapeutic precum cel propus 
de Anton Carpinschi?  

Odată antrenată răbdarea cogni-
tivă prin parcurgerea primului capi-
tol, dedicat aparatului conceptual 
structurat în jurul minții captive și al 
conștiinței de sine, este relativ ușor 
să privești, în capitolul al doilea al 
cărții, către conexiunea neașteptată 

dintre un fapt individual (autore-
flexivitatea terapeutică) și altul co-
lectiv (securizarea interpersonală), 
pe traiectul transformării unei idei 
bune într-o acțiune eficientă. Despre 
această conexiune, autorul ne vor-
bește când încifrat și cvasi-versificat 
(prin sonoritatea unor construcții 
precum „Ipostaze ale sineității prin 
configurarea alterității”), când în 
termeni transparenți, potriviți pentru 
o analiză pozitivă a relațiilor umane, 
sub specia securității. Ca într-o cursă 
cu sine însuși, discursul din capitolul 
al treilea ne poartă prin conștiința 
poliscopică, proiectată în expe-
riențele „suveranității interioare”. Iar 
logica acestui demers anevoios, cu 
suișuri și coborâșuri în înțelegerea 
de sine și în construirea unui instru-
ment terapeutic (pentru a vindeca 
proaste obișnuințe ideologice, nu 
boli psihice „accesibile” oricui), ne 
duce în final, în capitolul al patrulea, 
la „cotitura pragmatică” pe care pro-
babil că o aștepta cititorul rămas în 
viață după lectura primelor trei 
capitole... Acolo se vede o străful-
gerare salvatoare: ideologicul „bine 
temperat”. 

Nu se cade să o fac pe-a „tradu-
cătorul” conceptelor lui Anton 
Carpinschi, pentru că, deși le intu-
iesc destul de bine sensul în limbajul 
natural, aș risca să intru în disonanță 
cu nuanțele dorite de autorul cărții. 
În fapt, cred că el însuși le folosește 
„poliscopic” și „polisemic” în mare 
parte a textului și cu atât mai mult în 
orizontul experiențelor de comuni-
care cu sine, cu Celălalt, cu lumea 
aceasta plină de pericole. Oricum, 
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dacă ajungi să fii înțeles de altul, te 
poți aștepta la un plus de securitate 
în raport cu el. Cred că, pe parcursul 
chinuitoarei lecturi a cărții Ieșind din 
mintea captivă, am înțeles câteva 
dintre foloasele unei asemenea zba-
teri „terapeutice”, permițându-mi să 
vi le împărtășesc. 

Un prim folos ar fi acela că 
parcurgerea acestui text te face să 
înțelegi un lucru de căpătâi: limitele 
cunoașterii tale sunt limitele limba-
jului tău, dar și ale experiențelor 
(politice sau nu) prin care ai trecut. 
Apoi, ar fi înțelegerea faptului că 
nicio ideologie nu merită să i te 

dedici trup și suflet, dacă vrei ca, în 
final (care o fi el...), să-ți salvezi 
sufletul. Nu în ultimul rând, după un 
dificil parcurs prin cele 244 de 
pagini de text dens, folosul nemij-
locit ar putea fi dat de înțelegerea 
faptului că: „într-o lume ce face 
imposibilă garantarea securității 
umane, căutarea securității interper-
sonale prin eliberarea minții captive 
și responsabilizarea conștiinței de 
sine nu este doar posibilă, ea devine 
imperativă!” (p. 244). 

 
 

Cristian BOCANCEA 
 

Notă 
 

1 În Introducere, autorul lămurește 
lucrurile: „Atunci când mă refer la 
mintea captivă, am în vedere 
oamenii normali sub aspectul 
sănătății mentale. Patologiile de 
natură psihiatrică nu intră în sfera 
preocupărilor și competențelor 

acestei lucrări. În schimb, mințile 
căzute în captivitatea ignoranței și a 
iluziilor, în robia prejudecăților și a 
relei voințe ar trebui să ne preocupe 
în cea mai mare măsură, știut fiind 
impactul nociv al tuturor acestora 
multiplicat la scară de masă” (p. 
10).
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Note despre autori 
 

 
Drăgan-George BASARABĂ este magistru în istorie și heraldist, membru 
al Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei 
Române. Absolvent al programului de master „Cercetarea, Conservarea și 
Valorificarea Patrimoniului Istoric” la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia, cu disertația „Patrimoniul heraldic al municipiului Timișoara” 
(2023). Domeniul său de interes este fenomenul heraldic în toate 
manifestările sale, considerând că fiecare persoană își poate crea un blazon 
personal. A publicat mai multe studii de heraldică în reviste și volume de 
specialitate, reprezentând România la cel de-Al XXXV-lea Congres 
Internațional de Științe Genealogice și Heraldice din Cambridge (2022). Este 
membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din 
Iaşi și membru de onoare al Asociației de Heraldică și Vexilologie din 
Transilvania. 
 
Cristian BOCANCEA este Profesor universitar în domeniul științelor 
politice și dreptului constituțional. Licențiat în Filosofie și Istorie la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (1990), a obținut diploma de studii 
aprofundate în Științe politice la Université des Sciences Sociales Toulouse I 
(1991), instituție la care devine apoi Doctor în Științe politice (1997). În anul 
2001, a susținut doctoratul în Filosofie la Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iași. A absolvit Școala Doctorală a Universității Academiei de Științe a 
Moldovei, în domeniul Drept public (2016). Este membru al Asociației 
Internaționale a Sociologilor de Limbă Franceză. 
 
Sorin BOCANCEA este profesor și Rector al Universităţii „Petre Andrei” 
din Iaşi. Este Directorul revistei Polis și Președinte al Institutului de Studiere 
a Ideologiilor (ISI). Printre lucrările publicate se numără: Instituţii şi politici 
publice în Uniunea Europeană (2004), Cetatea lui Platon (2010), Noi și 
postcomunismul (2012) și Trei decenii de învățământ superior privat în 
România. Universitatea „Petre Andrei” din Iași (2021). A coordonat 12 
volume colective (dintre care 4 în colaborare) și a realizat alte 5 în coautorat. 
A publicat peste 60 de articole științifice în reviste și-n volume colective. 
Cea mai recentă lucrarea a sa este  Universitatea „Petre Andrei din Iași”. O 
istorie subiectivă, vol. Iși II, realizată împreună cu Doru Tompea (2022). 
 
Petre-Florian DRĂGHICI este doctorand al Facultății de Științe Politice 
din cadrul Universității București cu o teză despre ideologia țărănistă din 
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România interbelică. Este licențiat al Facultății de Istorie a Universității 
București și absolvent al programului de master „România în Secolul XX” al 
aceleiași instituții. Ariile sale de cercetare acoperă istoria intelectuală a 
României interbelice, relația dintre stat și cetățeni și sisteme de guvernare. 
 
Rev. Dr. Nevsky EVERETT is chaplain of the Anglican Church of the 
Resurrection in Bucharest. He was chaplain and Fellow of Keble College, 
Oxford from 2016-2022. During this time he completed his PhD at the 
University of London's School of Oriental and African Studies (SOAS), in 
the Department of Religions and Philosophies, with the thesis „A Place of 
the Shekinah: Contextualising Isaac of Nineveh's Homily on the Cross in the 
Religious Cosmography of Late Antique Mesopotamia” (2021). He has wide 
experience of ecumencial work with the Orthodox and Oriental Orthodox 
churches, and continues to translate Syriac texts and write on aspects of 
Syriac Christianity. 
 
Petronela GÎRDEA este profesoară de psihopedagogie specială la Școala 
Profesională Specială „Trinitas” din Târgu Frumos și doctorandă a Școlii 
Doctorale de Științe Inginerești a  Universității de Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad” Iași. A urmat studii de licență și master la Facultatea de 
Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași.   
 
Roberta OGARU este studentă doctorand în științe politice la Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A colaborat vreme 
de mai mulți ani, în calitate de cercetător în științe politice, cu Fundația 
Horia Rusu și cu Asociația pentru Minți Pertinente. A absolvit și programul 
de master Politică Europeană și Românească și programul de licență în 
științe politice la Universitatea din București. 
 
Marina-Cristiana ROTARU este filolog, conf. univ. dr. de limba engleză 
în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Departamentul de Limbi 
Străine și Comunicare, Universitatea Tehnică de Construcții București. A 
obținut doctoratul cu calificativul Summa cum laude la Universitatea 
Bretagne-Sud, Lorient, Franța (2013), cu teza British and Romanian 
Constitutional Monarchies and Their Representations in the Royal 
Discourse of Queen Elizabeth II and King Mihai I, lucrarea fiind publicată 
ulterior la Editura Institutul European, Iași. Domeniile sale de interes 
științific cuprind analiza de discurs, cultura și civilizația britanică, istoria, 
perioada monarhiei constituționale în Europa, portretistica regală, metodica 
predării limbii engleza, limba engleză pentru domeniile economic, juridic și 
pentru dezvoltare durabilă. Este autoarea manualului de engleză juridică, 
intitulat An Introduction to the Legal System in England and Wales, apărut în 



Regina Elisabeta a II-a. Un om cât un secol 

 155 

anul 2020 la editura CONSPRESS a Universității Tehnice de Construcții 
București. Este, de asemenea, unul dintre co-autorii volumului Regele, 
comuniștii și Coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I, apărut la 
editura POLIROM în 2017, unde semnează capitolul intitulat „Către un 
discurs al abdicării. O perspectivă lingvistică asupra textului actului de 
abdicare al regelui Mihai I al României”. A publicat numeroase articole în 
domeniul culturii și civilizației britanice și în domeniul analizei de discurs, al 
discursului regal, al umorului regal și al portretisticii regale, printre care: 
„The Image of King Mihai in the Post-Revolutionary Romanian Society: 
The Survival of Communist Ideology” (Word and Text: a Journal of 
Literary Studies and Linguistics,  vol. II, nr.1/ June 2012); „An Awareness 
Raising Approach to the Language of Queen Elizabeth II” (In the Beginning 
Was the Word. On the Linguistic Matter of Which the World Is Built, Ars 
Docendi, 2015); „Portraits of Queen Elizabeth II – Royal Representations in 
the Public Imagination Through Time” (Time and Culture / Temps et Culture 
– Selected Papers Presented at the International Society for Cultural History 
Conference 2015, Editura Universității din București, 2016); „Building a 
Lieu de Mémoire in Romanian Consciousness – From Sorin Ilieşiu's 
Documentary ‘Queen Marie-The Last Romantic, the First Modern Woman’ 
to the Golden Room in Pelişor Castle (Swedish Journal of Romanian 
Studies, Vol. 1, No.1/ 2018); „‘Regele Palaelibus’ by Isac Ludo – History 
and Fiction as Ideological Representations” (Finnish Journal of Romanian 
Studies, No. 4/2018); „Uses of the Throne Hall in the former Royal Palace in 
Bucharest from 1947 to 2019: a social semiotic perspective” (Swedish 
Journal of Romanian Studies, Vol. 3, No.1/ 2020); „Some uses of the royal 
wit kit: A pragmatic and narrative approach to the structure and functions of 
royal witticism” (Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series IV: 
Philology and Cultural Studies, Vol. 12 (61) No. 2 – 2019); „The Zany 
Sense of Humour of Queen Elizabeth II. A Particular Brand of Royal Visual 
Humour as Manifest in the London 2012 Olympics Opening Ceremony” 
(Challenges and Constraints in the knowledge Society. Teachers for 
Knowledge Society, Editura Institutul European, 2021). La invitația 
Muzeului Național de Artă al României, în cadrul expoziției „Ferdinand și 
Maria. Regii Marii Uniri”, a susținut, în data de  25 septembrie 2019, 
conferința cu titlul „Descifrând portrete regale: Ferdinand și Maria – de la 
prinți moștenitori la suveranii României Mari”, având ca temă construcția 
imaginii regalității.  
 
Avocat dr. Ioan-Luca VLAD este avocat în Baroul Bucureşti, titularul 
cabinetului individual Ioan-Luca Vlad, cu o experienţă de 10 ani în 
avocatură. Este membru al Consiliului Regal, lucrând de peste 16 ani alături 
de Familia Regală a României. În aceste poziţii, s-a specializat în domeniul 
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stării civile internaţionale, cetăţeniei, familiilor şi succesiunilor interna-
ţionale. De asemenea, realizează certificate de cutumă pentru instanţele din 
străinătate, în domeniile de specialitate, şi oferă consultanţă pe teme spe-
cifice familiilor regale şi nobiliare (drept dinastic, probleme constituţionale, 
norme juridice de faleristică şi heraldică, norme juridice de precedenţă şi 
protocol). Este autorul volumului „Succesiuni internaţionale” (Universul 
Juridic, 2017), al monografiei de dreptul familiei şi succesoral din cadrul 
International Encyclopedia of Laws (Wolters Kluwer), autorul şi coautorul 
mai multor volume dedicate Familiei Regale („Jubileul Regelui”,„Monarhiile 
în secolul XXI”, „Coroana în societatea românească”). Este absolvent al 
Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (licenţă şi master), 
Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene (licenţă) şi doctor în 
drept internaţional cu teza „Statele şi anexiunile teritoriale nerecunoscute în 
dreptul internaţional public şi privat” (coordonator prof. univ. dr. Raluca 
Miga Beşteliu, 2015). A fost, timp de mai mulţi ani, mediator autorizat, 
precum şi Punct Naţional de Contact al Centrului European de Drept Spaţial. 
Este decorat cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, Ordinul Coroana 
României (Ofiţer apoi Comandor) şi ocupă poziţia onorifică de Cancelar al 
Decoraţiilor Regale. 
 
Tudor VIȘAN-MIU este doctorand al Facultății de Istorie din cadrul 
Universității din București, cu o teză despre Curtea regilor Carol al II-lea și 
Mihai I în anii 1927-1947. Este licențiat al Facultății de Istorie a 
Universității București și absolvent al programului de master „Experimente 
ale modernității” al aceleiași instituții. Este membru al Institutului Român de 
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi. Domenii de interes: istoria 
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Mihai. Povestea Clasei Palatine, Editura Corint, Bucureşti, 2016; O viaţă... 
Tudor Vişan-Miu în dialog cu DINU ZAMFIRESCU, Editura Corint, 
Bucureşti, 2019; Mareșalii Palatului: demnitari ai Curţii regilor României, 
1866–1947, Editura Corint, Bucureşti, 2022. 
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Instrucţiuni pentru autori 
 

Revista Polis acceptă manuscrise originale, nepublicate anterior şi neaflate în 
faza de evaluare preliminară a altor publicaţii ştiinţifice. Manuscrisele primite 
vor fi anonimizate şi supuse evaluării critice a recenzorilor de specialitate ai 
revistei. Fişa de evaluare, cu menţiunea de acceptare / modificare / respingere a 
articolului propus, vă va fi remisă într-un interval de 2–5 săptămâni de la 
confirmarea primirii manuscrisului. Adresa la care ne puteţi trimite manuscrisele 
dumneavoastră în format electronic (.doc sau .docx) este: polis@upa.ro 

La redactarea articolelor, vă rugăm să ţineţi cont de instrucţiunile de mai jos. 
Revista Polis îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea articolelor care nu respectă 
aceste instrucţiuni. 

 
STRUCTURA GENERALĂ A TEXTULUI 
 

Revista Polis publică studii redactate în limbile română şi engleză. Toate 
articolele în limba română trebuie însoţite, obligatoriu, şi de traducerea 
integrală în limba engleză. Articolele trebuie să respecte normele general valabile 
pentru redactarea lucrărilor ştiinţifice, conţinând în mod obligatoriu o parte 
introductivă, capitole / secţiuni distincte şi concluzii, având dimensiuni cuprinse 
între 20.000 – 40.000 de caractere cu spaţii (10-20 de pagini standard). Articolele 
vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind 
fontul Times New Roman, 12 pct, cu spaţii de 1,5, fără a lăsa spaţii libere între 
paragrafe. Prima pagină a lucrării va conţine, obligatoriu,  următoarele informaţii: 
titlu, autor (afiliere instituţională şi adresă de corespondenţă), rezumat de 200-350 de 
cuvinte şi 4-6 cuvinte cheie. 

 
Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos. 
 

TITLUL ARTICOLULUI 
Prenume NUME 

Afiliere instituţională 
Adresa de mail 

 
Rezumat  

Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt, 
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise, 
argumentele folosite şi concluziile articolului.  Vă rugăm să verificaţi corectitudinea 
gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea 
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu 
greşeli flagrante de traducere. 
 
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză 
 

Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o 
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de 
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cercetare menţionate în partea introductivă să fie demonstrate sau infirmate, şi o 
secţiune de concluzii.  
 
Bibliografie 
CARPINSCHI, Anton, BOCANCEA, Cristian, Ştiinţa politicului. Tratat, Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998. 
PETREU, Marta, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura 

Polirom, Iaşi, 2011. 
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, 

Transilvania, Nr. 11, 2011. 
 
Resurse electronice 
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, 

Nr. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_ 
view/ 45-anul-editorial-2011.html, p. 60 (accesat pe 23 februarie 2013) 

_____ 
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în 
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi 
figurile în mod excesiv.  
 
    
 

Tabelul 1: Model de tabel 
 
 
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 

Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de 
Academia Română. 

În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate 
cu ajutorul notelor de subsol. 

Exemplu: 
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în 
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […] 
_____ 
 

1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 

 
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol, 

listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi 
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile 
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul 
electronic a fost accesat de către autorul articolului. 
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Redactarea notelor de subsol 
 
Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din 

programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând. 
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate 

detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi 
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple). 
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine 
(ibid., op. cit. etc.). 
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Instructions to Authors 
 

The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which 
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific 
journals. 

Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our 
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision 
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial 
confirmation of receipt. 

Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form 
(.doc or .docx):polis@upa.ro 

Before sending us your work, please use the following guidelines to write your 
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these 
instructions. 

 
GENERAL STRUCTURE 

 
The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written 

in Romanian and English. 
All articles should comply with the general standards of academic and scientific 

writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections, 
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with 
spaces (10 to 20 standard pages). 

Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word, 
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before 
and after paragraphs. 

The first page of your article should include the following information: article 
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350 
words, and 4-6 keywords. 

Please use the following template to format your paper. 
 

ARTICLE TITLE 
First name(s) SURNAME 

Institutional affiliation 
E-mail address 

 
Abstract  

Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s 
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main 
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and 
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language 
and avoid using programs for automatic translation.  We reserve the right to reject 
articles with flagrant translation mistakes.  

 
Keywords: 4-6 keywords in English 
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All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the 
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research 
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a 
section of conclusions.  

 
Bibliography 
BELL, Daniel, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the 

Fifties, Harvard University Press, Cambridge Mass., 2001 
FREEDEN, Michael, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach, 

Claredon Press, Oxford, 1996 
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, 

Transilvania, No. 11, 2011 
 

Electronic resources 
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, 

No. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_ 
view/45-anul-editorial-2011.html, (accessed on 23 February 2013) 
 
_____ 
NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order 

of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in 
excess.   

    
Table 1: Table model 

 
 

CITATION STYLE 
 
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian 

Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in 
footnotes. 

 
Example: 

[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan 
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […] 
_____ 

 
1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 
 
The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes, 

listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the 
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in 
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by 
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author. 
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Footnote format 
 
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option 

available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time 
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details, 
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for 
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work 
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.) 
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