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Abstract. The Right and the Left are concepts with an imprecise history.
The features of these two concepts could be a priori settled, but this
operation has to be verified by the concrete consideration of the interwar
period. This study specifies the conceptual parameters, but especially the
context in which the two operators with a hermeneutical function charge
themselves with a real significance; the author establishes the temporal
dynamic of political spectrum from the liberal and conservative Right to
antiliberal Left held by Fascism in this context.

Istoria intelectualã a României interbelice rãmâne încã un subiect de scris;
deºi se pot aminti cât se poate de rapid o multitudine de studii, articole ºi mono-
grafii asupra variatelor aspecte ale acestui subiect, un vast teritoriu rãmâne a fi
explorat. În mod intensiv au fost studiate integrãrile în viaþa politicã, mai ales în
direcþia susþinerii de cãtre intelectualii români a proiectelor politice totalitare de
dreapta. O conferinþã specialã am alocat acestui subiect ºi, ca atare, nu am sã re-
vin asupra lui. Dacã, dupã 1989, cercetãrile asupra dreptei, sau mai exact asupra
a ceea ce se considerã de multe ori nediferenþiat a fi dreapta ºi extrema sa, au
ocupat prim-planul studiilor de istoria ideilor ºi de doctrine politice, cele refe-
ritoare la stânga au rãmas în stadiul destul de ingrat în care le lãsaserã comu-
nismul, regim care în mod paradoxal s-a dezinteresat timp de 45 de ani de pro-
priile sale rãdãcini intelectuale.

Situaþia este, totuºi, de înþeles dacã introducem în discuþie raportul existent în
cultura politicã româneascã dintre locul ocupat de problema construcþiei statale
ºi naþionale în raport cu aceea a reconfigurãrii, chiar ºi pe cale revoluþionarã, a
zonei sociale. Deficitul permanent de legitimitate al comunismului l-a obligat sã
dezvolte un discurs propriu asupra naþiunii ºi construcþiei statale, dar cu multe
influenþe interbelice. Acest discurs oculta preocupãrile, mult mai fireºti pentru
un regim totalitar de stânga, pentru social ºi implicaþiile acestuia. Chiar dacã
aceastã idee a fragilitãþii preocupãrilor pentru zona distinctã a stângii poate pãrea
ereticã, ea este un operator suficient de clar al retardãrii insistenþei pe reconfigu-
rarea socialului, lucru care se observã clar în zona suprastructurii, prin numãrul
restrâns de studii asupra societãþii româneºti, ca fundament al oricãror preocu-
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pãri de sociologie ºi, în special, de sociologie a culturii ºi istorie a ideilor. Mai
mult, chiar atunci când socialul se afla în centrul atenþiei cercetãtorilor, mecanis-
mele de analizã, recursul la metode de cercetare ºi, mai ales, stabilirea reperelor
ideatice venea tot din zona monopolului asupra construcþiei de stat ºi naþionale
deþinut de dreapta culturalã.

Pentru a fi foarte bine înþeles, vreau sã precizez cã nu acord sub nici o formã
o valoare de excelenþã, de referenþial epistemic absolut stângii ºi reperelor ei, du-
pã cum nici nu cred cã poziþionarea într-o zonã a ideologicului, fie la dreapta sau
la stânga, este productivã ºtiinþific. Insist numai asupra unei situaþii care îmi pare
evidentã ºi care poate fi sintetic expusã astfel: 1) operatorii de cercetare în zona
socialului românesc sunt fundamentaþi pe anterioritatea rezolvãrii retardãrii
construcþiei statale ºi naþionale; 2) socialul, ca sferã de manifestare principalã
nepoliticã ºi autonomã este abordat, majoritar, ca expresie a hegemoniei unui
discurs pe care îl pot asimila dreptei culturale; 3) este dificilã depãºirea dihoto-
miei dreapta-stânga, tocmai pentru surprinderea mai nuanþatã a ipostazelor atât
ale problemei naþionale, cât ºi ale celor specifice stângii.

Definirea stângii ºi a dreptei a mobilizat energii intelectuale ºi a impus variate
configuraþii conceptuale. Pentru a face o referire mai strictã la cazul românesc
interbelic, se poate utiliza urmãtorul cadru: dreapta româneascã interbelicã este
acel grup vast politico-ideologic care propune fie pãstrarea cadrului consacrat a
establishment-ului existent ºi corijarea legislativã, prin utilizarea mecanismelor
puterii, a situaþiei existente, fie o vastã restructurare prin invocarea ºi, în mãsura
posibilului, aplicarea unei „revoluþii de tip naþional“ care sã conducã la instau-
rarea la putere a unei elite de tip „revoluþionar“ curate etnic. Spre deosebire de
dreapta tradiþionalã, dreapta revoluþionarã propune ºi luptã pentru impunerea
unui cod etico-politic ce semnificã proiectarea în utopie a unui model total ºi ab-
stract de stat ºi societate. Referinþele acestei drepte revoluþionare vin din zona
resemnificãrii religiosului înþeles ca act de creaþie ºi transformare interioarã ºi,
mai apoi, generalã a societãþii. Utopiile religioase ale creºtinismului irigã proiec-
tele sociale ale dreptei revoluþionare. Acestea din urmã se diferenþiazã de pri-
mele prin puternica notã militantã publicã, chiar dacã pivoþii prin care se mani-
festã dreapta revoluþionarã se considerã, sau sunt consideraþi1, ordine cvasi-reli-
gioase. Dreapta revoluþionarã este tributarã unei interpretãri holiste ºi finaliste,
teleologice, în sens popperian, a lumii, a timpului ºi a istoriei.

Dacã poate exista un relativ consens asupra dreptei revoluþionare, mai dificilã
este conturarea dreptei identificabilã cu sfera establishment-ului politic româ-
nesc interbelic. Este cunoscut faptul cã liberalismul, cel care în mãsura cea mai
evidentã a fost considerat, dupã primul rãzboi mondial, ca expresie clasicã a
dreptei, nu dispune de un aparat teoretic suficient de sofisticat care sã îndrep-
tãþeascã o interpretare substanþialã a acestuia. Politic, aceastã dreaptã este mai
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curând ambiguã ºi chiar neliberalã, orientatã pe vizualizarea tot mai scãzutã a di-
mensiunii civice, strict politice, a drepturilor persoanelor în faþa unor realitãþi
mult mai dure, cum sunt asigurararea ordinii ºi restaurarea autoritãþii. Economic,
zona ei de manifestare predilectã, insistã tot mai mult pe proiecte de modernizare
prin utilizarea instrumentului sãu, statul. Liberalismul românesc nu are nici vo-
caþia holisticã, sau teleologicã a dreptei sau stângii revoluþionare, creând ºi acþio-
nând practic în sfera conjuncturalului, a posibilului ºi imediatului. Mai preg-
nantã se impune lipsa unei autoidentificãri a propriei istorii cu o istorie mai vastã
a dreptei, fie ea româneascã sau europeanã2.

Conturat politic ºi din perspectiva zonelor de recrutare a elitelor din cadrele
revoluþionare ale momentului 1848, liberalismul românesc nu se angajeazã într-o
poziþionare deficitarã în sfera dreptei, ci mai curând în aceea a stângii, a „roºi-
lor“, care, prin revoluþionarii mesianici pozitivi, cum îi numeºte George Cãlinescu,
construiesc, prin autoritatea deþinerii cvasiabsolute a pârghiilor de putere, noul
stat românesc modern. Refuzul autoidentificãrii cu dreapta nu derivã însã numai
dintr-un motiv strict conjunctural, ci în primul rând din ambiþia de a reprezenta
ruptura cu trecutul ºi fagocitarea tuturor reperelor posibile de modernitate ºi pro-
gres în lectura secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX. Identificarea cu
dreapta era mai posibilã în cazul conservatorilor, care nici nu ascund identifica-
rea lor cu setul de opþiuni ale dreptei tradiþionaliste, în care totuºi tradiþia, comu-
nitatea, istoria nu sufocau individul ºi deschiderea cãtre modernitate.

Esenþiale în cazul românesc sunt ritmurile de rupturã cu retardarea trecutului,
prea marcat de imobilism ºi lipsã a consistenþei instituþionale ºi, în cele din ur-
mã, de labilitate statalã. Liberalismul românesc interbelic, deºi se identificã cu o
ideologie liniarã a progresului, fãrã a avea însã pretenþiile transformatoare ale
dreptei revoluþionare, nu este interesat de o luptã teoreticã cu adversarii sãi din
epocã care-l împing tot mai mult spre zona descalificãrii teoretice ºi reuºesc sã-l
poziþioneze în imaginarul colectiv în perimetrul perdant al forþelor „retrograde
oligarhice de dreapta“. Acest mecanism de excludere nu funcþioneazã dupã regu-
lile precise ale analizei sociologice ºi nici dupã consideraþii teoretice bine articulate.

Înþelegerea mai adecvatã a binomului dreapta-stânga poate fi realizatã prin
circumstanþierea istoricã a acestuia. Trebuie specificatã permanent incapacitatea
ºi chiar inapetenþa principalelor grupuri politice de dreapta ºi de stânga pentru o
definire clasicã, coerentã ºi stabilã în cadrul strict teoretic al conceptelor. Dacã
am definit relativ succint conceptul dreptei româneºti, plasat în logica sa euro-
peanã, totuºi, stânga se poate constitui prin: a) critica radicalã, chiar dacã de fac-
turã preponderent teoreticã, a dreptei deþinãtoare a puterii de stat, ce exercitã
monopol nu numai asupra accesului în birocraþia economicã ºi politicã, dar ºi
asupra cvasitotalitãþii resurselor þãrii, b) interesul sporit pentru capacitarea po-
liticã a categoriei profesionale ºi demografice celei mai semnificative (þãrãni-
mea, 78% din populaþia activã a þãrii), c) interesul, de multe ori nedisimulat, pen-
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tru pãstrarea cadrelor democratice reale în cadrul statului, cu deosebire blocarea
dorinþei centrilor „conservatori“ (Monarhie, grupuri industriale ºi financiare) de
a construi un tip diferit de regim3, d) concentrarea pe interesele sociale în defa-
voarea proiectelor de vizualizare excesivã a puterii de tip tradiþional. Dacã
dreapta insistã pe putere, reprezentativitate derivatã din centri tradiþionali ai
acesteia, dezvoltarea partidului de cadre, capitalism de stat, antisemitism camu-
flat (iar extrema dreaptã practicând cel mai vizibil ºi activ politic antisemitism4),
stânga se origineazã într-o reprezentativitate mai curând popularã5, interes pen-
tru un alt tip de economie (fãrã a exista un tipar bine stabilit nici în acest caz,
unde elemente ale populismului agrar converg cu un plan de asimilare a influen-
þelor capitalului strãin, cu deosebire în infrastructurã).

Stânga româneascã interbelicã nu se manifestã permanent consecvent, exi-
stând atât momente, cât ºi lideri care se delimiteazã încã de la început de o astfel
de paradigmã, asimilând foarte rapid tipare ale unui comportament mai curând
al „dreptei“. Cert este cã atât „dreapta“, cât ºi „stânga“, corespund cu dificultate
unor modele teoretice clasice, reducerea unor realitãþi istorice fluide la un nu-
mitor comun fiind un exerciþiu dificil, care solicitã nu numai o bunã cunoaºtere
a perioadei interbelice, dar ºi capacitatea de sintezã asupra matricilor acesteia. O
contextualizare mai precisã, invocarea unor date istorice precise poate substan-
þializa mai bine hermeneutica dreptei ºi a stângii, tocmai pentru ca glosarea asu-
pra acestor termeni sã nu devinã un exerciþiu exclusiv din perimetrul ºtiinþelor
politice.

Realizarea unitãþii politice româneºti în 1918, denumitã în istoriografia ofi-
cialã ºi în discursul politic dominant „unitate naþionalã“6, a fost urmatã de un
proces mai îndelungat de integrare ºi nivelare legislativã ºi, mai mult, politicã,
moralã ºi economico-socialã. În ciuda unor eforturi sistematice depuse de toate
guvernele interbelice, acest proces de integrare (denumit în epocã, mai ales pen-
tru Basarabia, ca provincie cu un grad mai redus de dezvoltare economicã ºi con-
ºtiinþã civicã, drept „românizare“) nu era încã pe deplin încheiat în 1940, când
are loc o puternicã hemoragie teritorialã în avantajul vecinilor revizioniºti din
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4 Este cazul extremei drepte conservatoare, Partidul Naþional Creºtin, care alocã antisemitismului ºi iden-
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5 Deºi aripa transilvanã a PNÞ este mai curând forjatã în conflictul naþional cu sistemul politic existent al
Ungariei, de dinaintea primului rãzboi mondial; Proclamaþia de Alba Iulia are elemente de ameliorare socialã,
foarte generale, care s-ar fi regãsit la orice partid de facturã liberalã din Europa vremii.

6 Pentru a fi foarte clar, precizez cã nu minimalizez semnificaþia acestui proiect politic, ci doar susþin ex-
pandarea acestuia în timp, momentul 1 decembrie 1918 fiind mai curând unul cu funcþie simbolicã aniversarã
ºi inauguralã.



jur, Uniunea Sovieticã, Ungaria ºi Bulgaria7. Totuºi, în liniile generale, osmoza
noilor provincii (Transilvania, Basarabia ºi Bucovina) în/cu România veche se
poate considera drept încheiatã juridic odatã cu adoptarea legii fundamentale
(Constituþia), în martie 1923. Aceste fenomene de naturã instituþionalã, dar ºi de
redimensionare a elitelor ºi culturilor politice, nu sunt indiferente pentru pro-
blema binomului dreapta-stânga. Dacã Muntenia ºi Oltenia sprijinã, cu unele ex-
cepþii care vor fi precizate, liberalismul în noua sa topografie de dreapta, Mol-
dova, dar mai ales Basarabia sprijinã fie un model de stânga democratic, fie unul
revoluþionar de tip comunist sau, dimpotrivã, se pliazã pe un cadru strict antise-
mit, ce identificã comunismul cu apartenenþa la evreitate. Spre exemplu, în ale-
gerile din mai 19268, câºtigate de Partidul Poporului, forþã politicã inconsec-
ventã ºi neîncadrabilã în binomul dreapta-stânga, cu 52,09 %, Partidul Naþional
Liberal obþine în Argeº 26,25 % din voturi faþã de 21,26 % ale Blocului Naþio-
nal-Þãrãnesc, dar mai puþine decât cele ale guvernului (50,65 %). Tot în Mun-
tenia Blocul Naþional-Þãrãnesc obþine însã rezultate mai bune decât liberalii în
judeþe cum ar fi Buzãu, Brãila, Dâmboviþa, Ilfov. Rezultatele din acest an nu sunt
însã suficient de revelatoare în comparaþie cu ani cum ar fi 1922 sau 19289. În
acest din urmã an liberalii obþin 1,88 % din voturile exprimate de judeþele tran-
silvãnene. Comparativ, liberalii câºtigã 10,55 % din voturile exprimate în Ve-
chiul Regat. Nu se poate spune însã cã electoratul românesc vota în cunoºtinþã
de cauzã a(supra) principiilor programatice ale principalelor partide politice, ori
cã sesizau exact (nu o fãceau nici mãcar protagoniºtii evenimentelor) natura bi-
nomului invocat. În mentalitatea colectivã, inclusiv în cea actualã, puterea era
sprijinitã covârºitor de Vechiul Regat, în timp ce opoziþia (mai ales cea de-
mocraticã) avea bazinul electoral în Transilvania (cu tot cu microregiuni cum ar
fi Criºana, Maramureºul ºi Banatul).

Primul rãzboi mondial ºi, mai ales, proximitatea unei foste mari puteri bân-
tuitã acum de revoluþie ºi rãzboi civil (Rusia ºi apoi, din 1922, Uniunea Sovie-
ticã), au determinat ºi accelerat, ºi ca urmare a unor restanþe politice antebelice10,
adoptarea de urgenþã a unei politici ample de reforme politice ºi sociale. Aceastã
politicã, susþinutã de întreg spectrul politic, supralicitatã de noii competitori po-
litici, a fost administratã în special de Partidul Naþional Liberal. Strategiile ºi
mai ales oferta s-a(u) concretizat în special în adoptarea votului universal (no-
iembrie 1918)11 ºi a legii reformei agrare (1921 — deºi a fost adoptatã de un gu-
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Editura Semne, 1998, cap. VII, pp. 130-140; pentru o analizã în manierã occidentalã a politicilor educaþionale
ale centrului (ºi) în provincia rãsãriteanã de vãzut Irina Livezeanu:, Culturã ºi naþionalism în România Mare:
1918-1930, Bucureºti, Humanitas, 1998.

8 Monitorul Oficial, 3 iunie 1926, pp. 8003-8066.
9 Monitorul Oficial, nr. 283, 19 decembrie 1928, pp. 10661-10730; rezultatele sunt urmãtoarele: PNÞ

77,76%; PNL 6,55 %, Partidul Maghiar 6,08%, Partidul Þãrãnesc 2,48%, Partidul Poporului ºi Partidul
Naþional 2,48%, Blocul Muncitoresc ºi Þãrãnesc 1,35 %, LANC 1,14%.

10 Chiar dacã încep paºi în aceastã direcþie imediat dupã marea rãscoalã din 1907 ºi cu deosebire în
preajma rãzboiului mondial.

11 Ioan Scurtu, Ion Bulei, Democraþia la români 1866-1938, Bucureºti, Humanitas, 1990, p. 36.



vern neliberal, respectiv averescan, legea a fost demaratã juridic de liberali, iar
cea electoralã ºi de anexa lor, guvernul Artur Vãitoianu). Aceste douã acte po-
litice vor influenþa atât configuraþia, cât ºi natura funþionalã a democraþiei ro-
mâneºti, dar ºi problemele structurale economico-sociale ale României, pânã la
instaurarea regimurilor antidemocratice. Votul universal a condus la creºterea
exponenþialã a corpului electoral12, la refluxul ºi apoi la dispariþia reprezentãrii
parlamentare a fostelor partide conservatoare (1922), dar, mai ales, la constitu-
irea unei mase electorale insuficient exersate democratic ºi incapabilã sã obþinã
o mai bunã reprezentare a propriilor interese în Parlament13. La rândul ei, refor-
ma agrarã are un conþinut predominant social ºi nu economic, în sensul cã, în
intenþia legiuitorului, ºi mai ales ca efect practic, s-a obþinut un consens social ºi
nu un randament economic al micii proprietãþi þãrãneºti. Chiar dacã se restrânge
spaþial ºi ca numãr de unitãþi, marea proprietate nu dispare ºi chiar în timp se ob-
servã o creºtere a valorii productive a proprietãþii mijlocii ºi a proprietarilor ei,
burghezia ruralã legatã de pãmânt, activitãþi agricole ºi comerþ.

Dinamica binomului dreapta-stânga este greu conturabilã sau, mai precis,
identificarea unor forþe politice cu unul dintre cele douã concepte este dificilã
dacã luãm ca referenþial acest vast proiect de redistribuire a proprietãþii funciare.
Atât forþe pe care le-am poziþionat la dreapta (luând ca temei imaginea construitã
de adversarii lor de dupã rãzboi), cât ºi cele de stânga sprijinã reforma agrarã, o
transformã într-un model de identificare, fiind dificil, dacã nu imposibil, a ex-
plica reforma ºi consecinþele ei în termeni de bipolarism politico-ideologic. Dacã
în alte state precum Polonia ºi Ungaria este nevoie de venirea la putere a comu-
nismului pentru a redimensiona proprietate agrarã prin mãsuri legislative (fãrã
ca acestea sã lipseascã total, dar fãrã sã aibã relevanþa celor din Româmia), topo-
sul bipolarismului este impropriu în totalitate în þarea noastrã tocmai pentru cã
mari reforme de stânga (în sensul distrugerii establishment-ului) sunt fãcute de
un partid evaluat în epocã, ºi plasabil, dupã criterii pe care le-am explicitat deja,
la dreapta spectrului politic: Partidul Naþional Liberal, sau un partid fãrã iden-
titate proprie în spectrul politic, Partidul Poporului.

Plasat conform predispoziþiilor mai curând psihologice ºi ideologice la dreap-
ta, dar recuperând unele secvenþe ale istoriei intelectuale a liberalismului, va-
rianta româneascã este mai curând specificã fazelor iniþiale de dezvoltare din
Occident, extrem de etatist14, una care conexeazã excesiv puterea politicã de cea
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celor prezenþi la urne de 1324563 (date preluate din Cristian Preda, România postcomunistã ºi România inter-
belicã, Bucureºti, Editura Meridiane, 2002, p. 122; de menþionat ºi Sorin Radu, Lucian Robu, „Douã lumi,
douã sisteme – alegerile parlamentare din 1914 ºi 1937. Studiu comparativ“, în Culturã politicã ºi com-
portament electoral în România în perioada democraþiei parlamentare (1866-1937) – între specificul naþional
ºi modelele europene, Sibiu, Editura Universitãþii „Lucian Blaga“, 2006, pp. 129-253); raportul era de 1 la 18,9
ºi 1 la 17,98; raportul trebuie sã þinã cont ºi de integrarea noilor provincii, dar ºi de numãrul de victime ro-
mâneºti din primul rãzboi mondial: pierderi ale armatei în perioada 1916-1919 -2330 ofiþeri ºi 217016 soldaþi
morþi, cu tot cu civili 300000 (vezi în acest sens Constantin Kiriþescu, Istoria rãzboiului pentru întregirea Ro-
mâniei 1916-1919, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1989, p. 497).

13 O solidã monografie asupra instituþiei Parlamentului ºi a deteriorãrii sistemului democratic (ºi) în in-
teriorul acestei instituþii este cea a lui Hans-Christian Maner, Parlamentarismul în România (1930-1940), Bu-
cureºti, Editura Enciclopedicã, 2004.

14 Liberalismul originar a fost pretutindeni în Occident, mai cu seamã înAnglia ºi Franþa, excesiv de etatist.



industrial-bancarã. Stilul autoritar de conducere, care face un apel redus la con-
silierea opoziþiei, care respectã destul de formal ºi ritualic Monarhia (regele Fer-
dinand a avut totuºi inteligenþa politicã de a nu provoca un rãzboi instituþional
cu partenerul sãu Ion I. C. Brãtianu, tocmai pentru a nu produce reacþii dispro-
porþionate, care ar fi mers pânã la soluþii posibil radicale de înlãturare a Monar-
hiei). Existã informaþii conform cãrora respectul lui Brãtianu era concedat mai
curând persoanei regelui Ferdinand decât instituþiei monarhice, sarcasmul pri-
mului-ministru liberal dupã moartea regelui faþã de alte persoane din familia re-
galã (în mod direct este vorba de regina Maria ºi de principele Carol, care dove-
deau un activism politic ce-l irita pe Brãtianu) fiind real ºi afiºat manifest.

Pachetul de legi adoptat de liberali în perioada „marii guvernãri“ dintre 1922
ºi 1926 precizeazã clar conþinutul etatist ºi centralizator al filosofiei politice a li-
beralilor. „România închisã“ devine traducerea exactã a acestei politici a dreptei
liberale (cvasiconservatoare) care considerã epoca reformelor tipice stângii în-
chise ºi trece la aplicarea unei democraþii controlate, în care mobilizarea politicã
este foarte inconsistentã pe direcþia unei democraþii de masã. Presiunea apara-
tului asupra resurselor statului este una din caracteristicile esenþiale ale unei gru-
pãri tot mai dezinteresate de rãzboiul ideologic tot mai vehement. Recluziunea
ideologicã ºi mai ales intelectualã15 este o caracteristicã tot mai vizibilã a unui
grup politic oligarhic, centrat pe administrarea puterii, incapabil sã înþeleagã cã
„reproducþia ideologicã lãrgitã“ (pentru a prelua un jargon marxist, puþin adap-
tat) este o constantã a oricãrui tip de regim, cu atât mai mult a unor duºmani pla-
saþi atât la stânga, dar ºi la dreapta sa.

Hegemonia naþional-liberalã începe sã se erodeze într-un ritm accelerat dupã
moartea principalilor doi piloni ai acestui partid: regele Ferdinand (iulie 1927) ºi
Ion I. C. Brãtianu (noiembrie 1927). Elitismul, etatismul ºi centralismul sunt
completate astfel ºi de personalizarea excesivã a politicii româneºti, dar cu deo-
sebire liberale. Moartea, nu dupã multã vreme, ºi a lui Vintilã Brãtianu acuti-
zeazã deriva liberalismului românesc, incapabil, mai ales dupã asasinarea lui I.
G. Duca (29 decembrie 1933), de cãtre legionari, sã-ºi gãseascã un echilibru real
în privinþa „politicii de cadre“. Semnul decadenþei cvasiliberalismului românesc
ca agent al puterii este victoria politicã a Partidului Naþional Þãrãnesc, în noiem-
brie/decembrie 1928. Nici acest partid nu sintetizeazã exclusiv componente ale
arsenalului real sau imaginat al stângii. Deºi se angajeazã într-un rãzboi ideo-
logic total cu liberalismul, þãrãnismul nu propune soluþii coerente de guvernare,
unele dintre acestea („statul þãrãnesc“) dovedindu-se mai curând elaborate cu
scop de mobilizare propagandisticã. Tezele „luptei de clasã“ vizau conturarea
ostilitãþii faþã de „plutocraþia liberalã“, de „industria de serã“ sprijinitã de liberali
(în sensul excrocãrii resurselor statului pentru finanþarea unei industrii buge-
tivore)16. Chiar dacã astfel de teze dispun de o puternicã funcþie de mobilizare ºi
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15 Fapt sesizat, dar nedezvoltat suficient, de ªtefan Zeletin în lucrarea sa Burghezia românã originea ºi

rolul ei istoric, capitolul Reacþiunea împotriva burgheziei române, Bucureºti, Humanitas, 1991, pp. 248-251.
16 Nu existã pânã în prezent nici un studiu asupra rentabilitãþii generale a industriei româneºti, care sã sta-

bileascã legitimitatea proceselor de industrializare, fie ale liberalilor, fie ale comuniºtilor; cert este cã regimul
comunist a preluat masiv din modelul de industrializare al PNL din perioada anilor ’20-’30.



identificare, este dificil a susþine cã ele ºi aparþin ºi în mod natural stângii17.
Practica economicã þãrãnistã aratã, dimpotrivã, o deschidere faþã de capitalul
strãin mult mai evidentã decât cea liberalã, proiectul „României închise“ fiind
abandonat18. Forþele de susþinere a naþional-þãrãnismului provin, fapt specific
unei þãri predominant agrare, din zona lumii rurale, închisã însã modernizãrii ºi
interesatã mai mult de supravieþuire.

Mai consecventã stângii ar fi ideea schimbãrii bazei de reprezentare parla-
mentarã a statului, prin echivalarea acestei reprezentãri cu structura predominant
agricolã (nu neapãrat ruralã) a þãrii19. O astfel de idee nu putea conveni grupu-
rilor de putere „cu interese asigurate“ din Partidul Naþional Þãrãnesc, excludere
la care se puteau ralia fãrã reticenþe alte partide din zona „dreptei“. Ultima con-
secinþã a tezei „echilibrului“ susþinutã încã din 1919 de Ion Mihalache, liderul
aripii þãrãniste a partidului, ar fi fost sindicalizarea Parlamentului ºi condam-
narea la stagnare agricolã a României, intrându-se astfel în contradicþie cu alte
teze, din zona economicã ale partidului. Ideologia economicã a partidului nu era
suficient articulatã, fiind vizibilã ostilitatea faþã de retardarea economiei agricole
româneºti în raport cu Occidentul ºi mai ales conºtientizarea dependenþei econo-
mice faþã de statele „capitalului monopolist“.

Este o atitudine specificã nu numai ideologilor de „stânga“ naþional-þãrãniºti
(cu deosebire Virgil Madgearu), dar ºi a teoreticienilor „dreptei corporatiste“ ºi
profasciste reprezentate de Mihail Manoilescu. Incongruenþa dintre atitudinile
politice ºi cele de naturã teoreticã, decalajul dintre secvenþele temporale ale
adoptãrii diferitelor variante (fie democratice, liberale, fie corporatist fasciste)
apare foarte vizibilã în cazul lui Mihail Manoilescu. Acesta dupã ce susþine la
sfârºitul anilor 30 în mod transparent o ipostazã a statului totalitar, în zona re-
ceptãrii pozitive a Miºcãrii Legionare), în plin rãzboi se orieteazã spre o resem-
nificare pozitivã a neoliberalismului ºi filosofiei politice favorabile burgheziei,
antirevoluþionare.

Invocarea „luptei de clasã“, a „plutocraþiei“, a ostilitãþii faþã de establishment
nu este suficientã pentru poziþionarea în zona „stângii“. Este atestabilã ºi prin in-
vocarea ºi, mai dramatic, prin aplicarea „Revoluþiei“. Þãrãniºtii nu au un discurs
specific articulat asupra revoluþiei. Vocabularul lor politic nici nu este suficient
de unitar în privinþa emitenþilor. „Revoluþia“ este mai curând apanajul dreptei re-
voluþionare ºi a stângii de tip stalinist, pentru care fie „revoluþia naþionalã“, fie
cea „de clasã“, rãzboiul clase contra clase sunt „motoarele istoriei“ ºi au caracter
de urgenþã. Conducerea ardeleanã a partidului (Iuliu Maniu) este, în anii ’20,
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17 În cadrul conferinþei am avansat o teorie având un aspect mai curând psihianalitic; ostilitatea stângii

faþã de dreapta ar fi exprimarea mascatã ideologic a revoltei morale, psihologice naturale faþã de deþinãtorii de
bogãþie; revolta ºi indignarea stângii faþã de dreapta deþinãtoare de bogãþie (capital real ºi simbolic) este
„raþionalizatã“ printr-o cortinã ideologicã a validitãþii ostilitãþii faþã de polaritãþile sociale; darwinismul social
se cere astfel recuperat într-o analizã de viitor.

18 Pentru ideologia þãrãnistã, de reþinut volumul Doctrina þãrãnistã în România. Antologie de texte (Vasile
Niculae, Ion Ilincioiu, Stelian Neagoe editori), Institutul de Teorie Socialã al Academiei Române, Bucureºti,
Editura Noua Alternativã, 1994.

19 Semnificativ articolul lui Ion Mihalache „Partidul Þãrãnesc. Partid de clasã?“, în Þara nouã, 23 iunie/6
iulie 1919, în Doctrina þãrãnistã..., ed. cit.,, p. 79-81.



consecvent ostilã revoluþiei ºi metodelor sale expeditive, dar nu ezitã, dupã
anunþarea rezultatelor alegerilor din decembrie 1937, sã propunã aliatului sãu
conjunctural, Corneliu Zelea Codreanu (ºeful Miºcãrii Legionare) o mobilizare
imediatã a partizanilor în piaþa Palatului regal din Bucureºti pentru a impune o
soluþie politicã diferitã de cea a unui guvern personal al regelui, care ar fi condus
automat spre dictaturã20.

„Revoluþia naþionalã“ este un concept ambiguu, care singur nu este suficient
de comprehensiv pentru hermeneutica dreptei, ºi cu deosebire a dreptei revolu-
þionare, reprezentate de Miºcarea Legionarã (constituitã în 1927). Ideologi dife-
riþi ai Miºcãrii cautã sã încadreze mai exact contururile în care acest fenomen po-
litic poate fi înþeles. Contribuþia „clasicã“ este adusã de Mihail Polihroniade,
care defineºte trãsãturile unui totalitarism modern, deparazitat de birocraþie ºi
formalism. Încadrarea la dreapta revoluþionarã impune ºi precizarea tipului de
revoluþie, ca mitologie a activismului politic. „Revoluþia“ de dreapta este un vast
program de reconfigurare a cadrului social, prin excluderea burgheziei evreieºti,
dar ºi a celei „parazitare creºtine“, ºi înlocuirea acestora cu un univers social uni-
form al consensului între „burghezia de muncã“ (termenul îmi aparþine) ºi cla-
sele direct productive (þãrãnime ºi muncitorime). Componenta de dreapta este
însã, în acest caz, ca ºi în acela al fascismului italian, dar mai ales al naþional-so-
cialismului, foarte confuzã. În ciuda retoricii de tip stalinist care plaseazã fas-
cismul (cel generic)21 drept „dictatura deschisã a capitalismului monopolist“22,
acesta are o puternicã componentã de stânga recunoscutã chiar de publiciºtii de
stânga din România, de la revista omonimã. Ocultarea acestei dimensiuni antica-
pitaliste (cãci nici Polihroniade, nici naþional-socialismul, nici fascismul nu fac
precizãri clare asupra perimetrului distinctiv al „burgheziei de muncã“ faþã de
acela al „burgheziei plutocratice“— mai ales evreieºti) împiedicã înþelegerea sen-
sului real al variantei clasice de fascism românesc: Miºcarea Legionarã.

Dimensiunea anticapitalistã, antisistemicã aparþine cu deosebire stângii, este
o caracteristicã a acesteia, verificabilã istoric. Din acest punct de vedere istoria
de stânga a fascismului italian ar trebui „revizitatã“ (un termen occidental destul
de neadaptat limbii române), deoarece fascismul italian reuºeºte un vast consens
social ºi printr-o politicã de mãsuri sociale, de infrastructurã, de demobilizare a
activismului sindicalist prin integrarea acestuia în Partid. Revoluþionarismul de
stânga al fascismului italian este vizibil ºi prin poziþia de forþã deþinutã de Roberto
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20 Mãrturia aparþine unui intim al lui Iuliu Maniu, Zaharia Boilã, ºi este prezentã în Mircea Muºat, Ion

Ardeleanu, România dupã Marea Unire, vol II, partea a II-a, noiembrie 1933-septembrie 1940, Bucureºti, Edi-
tura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1988, p. 743.

21 Pentru o analizã a literaturii istoriografice ºi politologice, a scrierilor direct politice referitoare la fas-
cism (în sensul istoric cel mai larg) de vãzut Mihai Chioveanu, Feþele fascismului: Politicã, ideologie ºi scrisul
istoric în secolul XX, Editura Universitãþii din Bucureºti, 2005; partea referitoare la cazul românesc are un ca-
racter excesiv de polemic ºi avanseazã judecãþi de valoare insuficient motivate ºtiinþific; unele aprehensiuni
personale ºi „aderenþe de grup“ îl împiedicã pe autor sã judece echilibrat producþia istoriograficã româneascã;
existã accente/pasaje fie nihiliste, fie frizând „cultul personalitãþii“.

22 Cea mai solidã evaluare a variatelor aspecte istoriografice, de naturã politicã, ºtiinþificã ºi de
sedimentare a memoriei istorice în scrisul profesionist cu privire la Hitler, naþional-socialism ºi Germania în
aceastã perioadã este lucrarea lui Ian Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im
Überblick, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2006.



Farinacci, „il piu fascista“, care cautã sã colecteze categorii cât mai vaste ale
squadrism-ului împotriva vechiului sistem, chiar când fascismul se afla deja la
putere, fapt ce a atras, printre altele, marginalizarea activistului. Republica So-
cialã de la Salo este, la rândul ei, redescoperirea vocaþiei revoluþionare, cvasiso-
cialiste a fascismului primar, redescoperirea istoriei socialiste a tânãrului Mussolini.

În cazul Miºcãrii Legionare, vocaþia anticapitalistã este argumentabilã prin
masiva încadrare a muncitorimii în aceasta, dar cu deosebire prin radicalizarea
cadrelor muncitoreºti, cu deosebire în momente dificile cum ar fi Rebeliunea din
ianuarie 1941. Dintr-un total de 2633 de inculpaþi pentru participarea la aceste
evenimente 555 erau muncitori necalificaþi (adicã 21,07%), 378 erau muncitori
calificaþi (14,35%), 151 ºoferi (5,73%) ºi numai 92 de intelectuali (3,49%)23.

Se poate avansa, cu un grad mare de credibilitate, faptul cã Miºcarea Legio-
narã se comportã în perioada interbelicã, deºi nu pe toate secvenþele ei, cu aceeaºi
consecvenþã24, precum o formã sui-generis de comunism popular. Miºcarea Le-
gionarã este, în România interbelicã, în ciuda instrumentalizãrii excesive a creº-
tinismului ortodox, forma posibil legalã a comunismului românesc interbelic.

Este o formã a comunismului deoarece activeazã cu deosebire cadre ale mun-
citorimii interesate nu de menþinerea, ci de distrugerea (mai ales în timpul Rebe-
liunii) a sistemului constituit. Chiar aceasta este ºi una din explicaþiile avansate
de Partidul Comunist din România asupra Rebeliunii, în sensul revoltei maselor
legionare împotriva „conducerii capitaliste ºi burgheze a regimului“. Partidul
Comunist nu a avut un tip de explicaþie univocã asupra Rebeliunii, fiind avansate
ºi altele, care de multe ori contraziceau realitatea istoricã. Analiza discursurilor
conducãtorilor legionari susþinute cu ocazia debutului Rebeliunii25 ar fi altã cale
pentru acceptarea contextului excesiv antisistemic al Legiunii, comportament
care a condus la o agresivitate cumulativã, în condiþiile în care la conducerea
acesteia se afla un lider, Horia Sima, de profesie intelectualã, care nu fãcea nici
un secret din voinþa totalitarã, distructivã a partidului sãu.

O astfel de istorie marcatã de interpretãri, ºi din epocã ºi actuale, de multe ori
abuzive, solicitã o permanentã interogaþie, în care cliºeele ideologice sau locu-
rile comune sã fie înlocuite printr-o seninã, permanentã ºi colegialã (re)lecturare
criticã.
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350. Dreapta si stanga reprezinta concepte cu o natura istorica foarte greu de precizat. Trasaturile celor doua
concepte pot fi stabilite prin stabilirea apriorica unor caracteristici, dar aceasta operatiune trebuie verificata
prin analiza concret istorica a perioadei interbelice romanesti. Studiul precizeaza atat parametri conceptuali,
cat mai ales contextul in care cei doi operatori cu functie hermeneutica se incarca de semnificatie reala; autorul
stabileste dinamica temporala a spectrului politic de la dreapta liberala si conservatoare la stanga antiliberala
si pozitia detinuta de fascism in acest context.

Veiga citeazã ediþia francezã a cãrþii lui Lucreþiu Pãtrãºcanu, Sub trei dictaturi, calculele procentuale însã
îmi aparþin.

24 Aceastã tezã a fost fie aprig contestatã, din motive care au depãºit contextul conferinþei, fie a fost insu-
ficient înþeleasã de auditoriu.

25 Publicate în Cuvântul.


