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Abstract: The article puts in a different light the social history of the
Romanian communism; if until now the accent was put on the repressive
dimension of the Romanian totalitarianism, it is necessary now to rethink
its social dimensions. The Romanian communism can be conceived as a
vast social action of integration and conformism. If the first aspect is
much more visible in the expansion phase of the totalitarianism, in the
degeneration phase, the conformism and the survival strategies become
more and more obvious. This situation is completed by an obvious state of
derision and intellectual degeneration and by the social lower level of
more and more professional categories whose principal purpose is the
strategy of an indifferent „co-existence“ with the regime.
Keywords: communism, totalitarianism, conformism, integration, working
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Comunismul în România, ca ideologie ºi regim politic, a fost evaluat, dupã
22 decembrie 1989, aproape exclusiv ca manierã specific totalitarã a extremei
stângi de excludere prin represiune, nivelare ºi marginalizare, construcþie uto-
picã a radicalitãþii pseudomoderne, ca formã localã a stalinismului ºi neostalinis-
mului. Nu intenþionez sã relecturez evaluarea actualã a criticii radicale a comu-
nismului din perspectiva unei culturi politice de tip monopolist: anticomunismul
ca pandant obligatoriu al sistemului dominant actual.
Existã însã ºi un punct de vedere insuficient discutat, chiar în lumea acade-

micã. Acesta propune o evaluare novatoare asupra confluenþelor dintre politic,
juridic, social ºi cultural din timpul stalinismului românesc. Este grila de analizã
a istoricului ºi politologului Daniel Barbu, prezentã în câteva dintre capitolele
cãrþii sale Republica absentã, 1999, care rediscutã atitudini identice prezente în
ªapte teme de politicã româneascã, 1997. Nu este acum momentul unei glose
excesive spaþial ºi ideatic asupra celor douã lucrãri menþionate. Discuþia ar fi ne-
cesarã deoarece, pe de-o parte, rigoarea metodologicã a lucrãrilor amintite, refu-
zul opþiunilor ideologice ºi chiar stilul teoretic perfect adaptat exigenþelor occi-
dentale ar impune cu prisosinþã acest lucru, iar, pe de altã parte, lipseºte o analizã
comparabilã în istoriografia despre comunismul românesc.
O expunere sinteticã a „tezelor“ autorului invocat este, totuºi, obligatorie

pentru a înþelege atât punctele de convergenþã pe care le am, în prezent, cu cele
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ale analizei lui Daniel Barbu, cât ºi zona hermeneuticã (punctele de conflict,
cum ar spune Ernst Nolte) de unde încep sã mã diferenþiez de autor sau numai
încerc sã conturez noi direcþii de cercetare: a) Daniel Barbu nu neagã dimensiu-
nea represivã, coercitivã, mai exact, pe care o exercitã sistemul comunist prin
toate mecanismele sale de forþã, atât de intensiv studiate în istoriografia românã,
asupra societãþii româneºti (politologul vorbeºte de 9% din populaþia României
— populaþie totalã — ca reprimatã, exclusã ºi marginalizatã; cu câteva pagini
mai înainte se afirmã cã „vom putea clasa în categoria celor afectaþi de repre-
siune în diferite grade nu mai mult de 2.000.000 de persoane sau maximum 12%
din populaþia totalã“); nu este vorba de o imprecizie conceptualã sau de o negli-
jenþã în redactare; pentru Daniel Barbu mecanismele de excludere, marginali-
zare, intrã într-un câmp semantic mai larg decât cel restrictiv de spaþiu concen-
traþionar; b) Daniel Barbu nu exclude criteriul moral în evaluarea comunismului;
acest criteriu nu este exclus, dar ceea ce este relevant, din punctul de vedere al
ºtiinþelor sociale, rezidã în vizualizarea comunismului fie prevalent ca strategie
de represiune, fie ca soluþie a dezvoltãrii globale ºi individuale; c) centrul de
greutate al analizei se deplaseazã spre mecanismele integrãrii, ale inserþiei cen-
trale în sistem, unde este utilizat un procent, prea lax calculat dupã pãrerea mea,
de 20 pânã la 70% din populaþie; d) puterea comunistã este una de tip pastoral,
care „supravegheazã, hrãneºte ºi pedepseºte“, fiind utilizatã accepþiunea atribu-
tivã datã termenului de Michel Foucault, e) ca o rezultantã a celor de mai sus,
totalitarismul comunist, legitimându-se printr-o funcþie „democraticã“ proprie,
redefineºte interesele colective, monopolizând distribuþia resurselor, construind
ºi impunând, prin consimþãmânt, violenþa legitimã; ficþiunea activitãþii politice
consistã în asumarea repetitivã a ritualului consacrat ce nu suportã niciun grad
de îndepãrtare de la normã ºi tradiþie.
Un summum de astfel de teze a angajat un vast aparat referenþial de note ºi

informaþii istorice, de toate tipurile, dar mai ales expandarea unei interogaþii cât
se poate de consistente, ce depãºeºte, firesc, frontierele istoriei strict politice.
Represiunea comunistã, instrumentele sale de forþã directã, dar ºi cele de ob-

þinere a monopolului ideologic ºi a conformismului social prin impunerea unor
coduri de exprimare publicã diferitã, nu constituie principalul levier acþional al
comunismului. Logica declanºãrii represiunii, încã din fazele incipiente ale in-
staurãrii sale, stã, este adevãrat, într-un deficit cronic de legitimitate formalã;
Daniel Barbu considerã cã prim-planul public este deþinut, în retorica ºi practica
comunistã, de mobilizãri ºi invocãri ale juridicului, de construcþia unei platforme
mult mai avansate decât filosofia politicã aproape „retrogradã“ (este termenul
meu) a duºmanilor sãi, în primul rând PNÞ. Deficitul cronic de legitimitate al
comunismului este suplinit de propaganda modernizatoare invocatã. Mult mai
relevantã este obþinerea aproape fireascã, ºi ca o consecinþã a represiunii, de ma-
sive oportunitãþi în zona serviciilor publice, în sectorul birocraþiilor de tip militar
ºi mai ales civil, aflate în permanentã dinamicã. Partidul Comunist Român nu
este numai vectorul dinamicii politice între 1944 ºi 1947, ºi nici mãcar cel mai
revoluþionar dintre partide, dacã judecãm, spre exemplu, dimensiunile redistri-
buirii fondului funciar prin reforma agrarã, cât agentul care asigurã accesul sigur,
dacã nu la mecanismele de putere, cel puþin la sectoare esenþiale ale birocraþiei,
în justiþie, educaþie, armatã, presã, pentru ca mai apoi, dupã 1948, sã fie inclus/
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acaparat sectorul privat din marea industrie, spaþiul locativ ºi gestionarea agri-
culturii. Ritmul extrem de ridicat de intrare în Partidul Comunist Român nu este
consecinþa directã a conºtientizãrii veridicitãþii propagandei comuniste, a capete-
lor de acuzare comuniste la adresa adversarilor sãi (adversari/duºmani care sunt
ºi ai taberei democratice, mãcar pânã la procesul liderilor regimului antonescian
ºi al factorilor de decizie simbolici ai propagandei din timp de rãzboi). Motivul
esenþial rezidã în faptul cã regimul comunist va fi, pe durata lungã, gestionarul
întregului sistem de distribuire a puterii economice, a puterii politice ºi chiar a
supravieþuirii. Acest fapt nu are legãturã, ºi aici mã diferenþiez de Daniel Barbu,
cu vreo posibilã politicã de modernizare adusã de comunism, cu vreo siguranþã
în introducerea modernitãþii politice, cât cu logica darwinismului social a echi-
valãrii comunismului cu vaste, hegemonice, monopoliste reþele de distribuire a
puterii sub toate aspectele sale. Situaþia nu se datoreazã vreunei tehnici speciale
a Partidului-Stat de captare, de recrutare a cadrelor sale; de multe ori, ºi cu deo-
sebire în campania electoralã din noiembrie 1946, Partidul este nemulþumit de
„devierile“ mãrunte de „stânga“ ºi de „dreapta“ (nici mãcar conºtientizate de cei
vizaþi) ale activiºtilor sãi. Aceste cadre acþioneazã, mai ales în momentele încã
dificile din februarie 1945 ºi noiembrie 1946, asemenea batalioanelor de asalt
ale Partidului Naþional Socialist din Germania, la sfârºitul anilor ’20 – începutul
anilor ’30. „Vocaþia lor revoluþionarã“ este înþeleasã, în cele din urmã, de condu-
cerea partidului, dar, mai important, este un indicator al integrãrii rapide, „tre-
când peste cadavre“ la propriu, în noul mecanism de putere. Faptul cã mica bur-
ghezie manifestã cel mai puternic aceastã dorinþã de integrare, pentru a nu folosi
termenul moral de parvenire, este corijatã, destul de timid, în timpul anilor de
verificare din 1948-1950. Mica burghezie (în care trebuie inclusã ºi pseudobur-
ghezia, pentru a folosi conceptul lui Mihail Manoilescu) urmeazã o logicã fi-
reascã, deoarece accesul la putere în ºi prin Partidul-Stat este o caracteristicã
permanentã a atitudinilor acesteia în România (fapt extrem de vizibil ºi în anii
dictaturii regale). Aceastã caracteristicã este singura cale de obþinere a unui plus
de legitimitate ºi confortabilitate economicã, de status social. Într-o lume paupe-
rizatã de rãzboi, ºi mai ales de regimul de ocupaþie, stabilitatea economicã ºi
socialã oferitã de statutul de burghez devine insuficientã ºi, mai mult, pericu-
loasã în viitor.
Faza radicalã este însã tot mai clar corijatã de blocajul stalinist, de logica in-

flexibilitãþii Partidului-Stat. Odatã ocupate funcþiile de putere, pierderea acestora
depinde de capricii ale sectoarelor superioare, de invocarea de multe ori a unor
vini imaginare, de insuficientã rutinã în mecanismele instituþionale ºi, pentru nu-
mai doi ani, a unei vaste acþiuni de epurare a Partidului. Totuºi, trebuie menþionat
cã în aceºti ani sistemul de putere încã nu este suficient de clar conturat ºi conso-
lidat, astfel cã fluctuaþia aparatului este încã evidentã. Integrarea nu depinde ex-
clusiv, cum s-ar putea crede, de fidelitatea faþã de „regimul comunist“ la modul
general.
Mai imperativã este nu atât solidaritatea de clan cu unul dintre liderii de par-

tid ºi, dupã 1957, în mod evident faþã de Gheorghe Gheorghiu Dej, cât, un fapt
nemenþionat, de gradul ridicat de predictibilitate al regimului comunist. Comu-
nismul, mai ales pentru straturile mediane ºi inferioare ale Partidului-Stat, sem-
nificã un sistem de putere, cum am mai spus, care are o strategie ce nu impune
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modificãri ample: industrializarea de tip socialist este ferm conturatã din anii
’50, mai ales ’60, iar „transformarea socialistã a agriculturii“ demaratã ca proces
de configurare a unei noi catagrafii funciare din 1949. Sistemul este staþionar
politic practic, din punctul de vedere al politicii de cadre, în întreg intervalul
1945-1989. Este evidentã modificarea grilei de acces în Partidul-Stat, mai ales
în anii ’60-’80, prin politica de „naþionalizare“ a acestuia, dar criteriul naþional
nu este însoþit de recompunerea radicalã a „fiºei postului“. Obligaþiile, compe-
tenþele, fidelitãþile rãmân neschimbate, chiar dacã în anii ’50 erau solicitate unui
activist de origine maghiarã ºi evreiascã (în mod explicit, în al doilea caz, pentru
funcþii din nomenclatura sistemului de propagandã, ideologie ºi chiar Securi-
tate), iar mai târziu cu precãdere unuia exclusiv româneascã.
Predictibilitatea strictã a politicii atrage integrarea în structurile de condu-

cere, alãturi de alte efecte provenite din zona „suprastructurii ideologice“. Ca-
riera clasicã birocraticã este însoþitã de capacitatea de anticipare (de predicti-
bilitatea) ideologiei. Sistemul ideologic românesc (de facturã evidentã stalinistã,
ºi, în anii lui Ceauºescu, de facturã neostalinistã) este blocat încã de la începutul
anilor ’50. Mai mult decât atât, Ceauºescu intuieºte posibilitatea dereglãrii siste-
mului printr-o activitate ideologicã prea pronunþatã, chiar dacã în toate discursu-
rile sale cãtre activiºtii din acest domeniu cere o „întãrire ºi dezvoltare“ a aces-
teia. Acest blocaj, care nu este propriu permanent nici mãcar stalinismului clasic
postbelic, este însã convenabil tuturor activiºtilor recrutaþi din zone periferice ale
(lumpen) proletariatului ºi þãrãnimii, fãrã niciun interes în perturbarea confor-
mitãþii, a mimetismului ºi nonangajãrii, chiar pe linia marxistã.
Integrarea ºi, în plus, conformismul în zona elitelor ideologice sunt amplifi-

cate de statutul tot mai incert ºi ingrat pe care îl are ideologia oficialã, marxis-
mul, cu toate fictivele sale ramuri, materialismul dialectic, materialismul istoric
ºi socialismul ºtiinþific. „Mizeria utopiei“, invocatã de Vladimir Tismãneanu,
consistã ºi în incapacitatea organicã de dialog cu marxismele occidentale, în
incapacitatea angajãrii pe linia unei ideologii active, combatante, aºa cum fusese
marxismul la origini. Statutul ingrat rezidã ºi în imposibilitatea, pentru Nicolae
Ceauºescu cu deosebire, de a construi sau de a stabili totalitar dominaþia marxis-
mului în România. Invocând marxismul, socialismul ºtiinþific, ca repere absolute
ale ideologiei, ale reproducþiei teoretice ale regimului, Ceauºescu nu însoþea
aceste gesturi publice ºi de libertatea pentru acestea de a inhiba alte curente concu-
rente. Pentru marxism, zona de provenienþã a adversarilor diamat-ului era una
suspectã, oricum insuficientã pentru rezolvarea problemelor esenþiale de naturã
partinicã sau socialã: ideologii naþionale, de tip religios, de facturã liberalã sau
chiar filosofii ale ºtiinþei.
Dacã liderul Partidului-Stat înþelegea imposibilitatea unui marxism totalitar,

el nu însoþea acest lucru ºi de corelatul acestui fapt: marxismul nu era nici liber,
nici totalitar, situându-se într-un echivoc politic ºi într-o continuã declasare inte-
lectualã. Invocat permanent ca ideologia revoluþionarã a statului ºi partidului,
marxismul îºi atrãgea oprobriul intelectualitãþii umaniste indiferente faþã de re-
gim, dar integratã în stat. În acest spaþiu al conflictului pentru legitimitate ideo-
logiile clar mai orientate spre identificare ºi concentrare, ori cu tradiþie/genea-
logie mai „credibilã“, „onorabilã“, cum erau cea naþionalã ºi/sau religioasã (or-
todoxia ca vector secund axiologic al celei dintâi), erodau principiile fondatoare
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ale marxismului ºi recrutau masiv aderenþi din sectoarele marginale, din cele ale
cadrelor din Partid ºi Securitate sau chiar din cele ale intelectualitãþii mai vizi-
bile public. ªi dintr-un calcul conjunctural al secretarului general, starea de in-
distincþie între statutul marxismului ºi restul ideologiilor, concurente acestuia,
adâncea lipsa de coerenþã interioarã ideologicã a regimului ºi pregãtea eroziunea
sistemului. Nu este însã dovedit cã sistemul (inclusiv Ceauºescu) acþiona „con-
ºtient“, „legic“ în aceastã direcþie, pentru un scop diferit de rezultate. Imobilis-
mul ºi echivocul foloseau, însã, masiv strategiilor de integrare la vârf ºi confor-
mism la bazã din Partidul-Stat.
Dacã mecanismele integrãrii elitelor au fost conturate, rãmân a fi precizate ºi

cele ale straturilor mediane ºi joase ale societãþii. Conceptul de „societate“ are
un sens ambiguu, atât pentru cercetãtori, cât chiar ºi pentru contemporanii peri-
oadei totalitarismului comunist. Un sens posibil ar fi acela al vastului grup so-
cial, transprofesional care nu s-a integrat scriptic, instituþional în mecanismele
de admitere ºi promovare ale Partidului-Stat, prin ataºamentul la ordinea internã
a acestuia ºi nu la un sistem informal de putere.
Integrarea în sistem este, în aceste cazuri, mai curând perifericã, chiar dacã

„puterea pastoralã“ concede bunuri ºi servicii. Starea de asigurare minimalã, mai
curând de supravieþuire în anii ’80, nu este automat o cale spre înstrãinarea unei
servituþi voluntare a straturilor inferioare ºi medii din Partidul-Stat, dar ºi din
societate. Pentru a conºtientiza acest statut marginal trebuie sã existe termenul
de comparaþie; or acesta nu poate/putea fi foarte clar vizualizat de o populaþie
ruralã transplantatã/migratã intenþionat la oraº, unde, cel puþin în anii ’70, con-
diþiile de existenþã sunt superioare celor din lumea ruralã. Chiar comparând, în
cei mai severi ani, condiþiile de existenþã între rural ºi urban în România socia-
listã, rezultã un decalaj clar în favoarea oraºului, ºi vizibil favorabil României
comuniste faþã de România interbelicã.
Strategiile de integrare profesionalã, prin industrializare, sunt ºi mai favo-

rabile comunismului. În anii ’50, ’60, dar cu deosebire ’70 ºi începutul anilor
’80, superioritatea modelului industrializãrii faþã de concentrarea pe agriculturã
nu poate fi pusã la îndoialã. Existã o întreagã literaturã interbelicã româneascã
ce anticipeazã ideile comunismului sau, mai exact spus, comuniºtii aplicã, cu
deosebire în anii regimului Ceauºescu, teoriile industrializãrii prin forþe proprii
(„prin noi înºine“ este o politicã a capitalismului de stat liberal din anii ’20, ur-
matã de Ceauºescu în toþi anii regimului sãu, mai ales în anii ’70-’80), care cautã
sã depãºeascã dependenþa faþã de economiile monopoliste ale Occidentului.
Independenþa industrialã nu este urmatã însã la nivelul opiniei publice, dar nici
la nivelul grupurilor de expertizã, de un calcul al randamentului real al industriei
româneºti. Ceea ce impune este vizibilitatea culturii de fabricã, a vastului ºantier
ºi atelier în care este transformatã România, ce trebuia sã devinã independentã
nu numai faþã de industria, dar ºi faþã de resursele energetice internaþionale. Dacã
excludem producþia de rãzboi, economia României este similarã, ºi în aceastã
privinþã, Germaniei naþional-socialiste, cu deosebire cã, în þara noastrã, tehno-
craþia de stat este elita managerialã, în timp ce Hitler pãstreazã elita economicã
a marii industrii din timpul Republicii, mãcar pe timp de pace. Valorile sociale
derivate din industrialismul României socialiste sunt ºi ele ataºate orgoliului ºi
conformismului. Piaþa forþei de muncã absoarbe o tehnocraþie insuficient profe-
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sionalizatã în ºcoalã, dar construieºte ºi prestigiu social. Efectele negative ale
industrializãrii, degenerarea modelului economic stalinist al prioritãþii industriei
grele nu sunt vizibile decât a posteriori, adicã dupã decembrie 1989.
Straturile cele mai periferice rãmân muncitorimea ºi þãrãnimea. În cazul aces-

tora nu se poate vorbi foarte clar de o integrare politicã, cât de una social-econo-
micã, mai ales în anii de început. Faptul cã integrarea a avut, totuºi, loc trebuie
verificat prin compararea standardelor de existenþã. În privinþa valorizãrii socia-
le, atât muncitorimea, cât mai ales þãrãnimea s-au aflat într-un proces permanent
de devalorizare atât oficialã, dar mai ales informalã. Chiar dacã nivelul salari-
zãrii, mai ales pentru ramurile grele, depãºea pe cel al tehnocraþiei industriale
uneori, totuºi gradul de (auto)devalorizare socialã s-a amplificat an de an.
Conformismul acestor medii venea ºi din imposibilitatea de a construi o cul-

turã de tip sindical specificã lumii anglo-germane; la rândul ei, aceastã imposibi-
litate venea ºi dintr-o „urã de sine“, o explicaþie venind, e drept, mai curând din
zona hermeneuticii antisemitismului. Muncitorimea se autodevalorizeazã, chiar
dacã ea face cele mai spectaculoase gesturi de contestare a autoritãþii stabilite, a
„contractului ei social cu partidul“ (Silviu Brucan). Conformismul este comple-
tat, în cazul muncitorimii ºi þãrãnimii, ºi din permisivitatea (sau din incapacitatea
de a schimba ceva) Partidului-Stat de a (se) constitui (drept) o subculturã de tip
urban care dreneazã, mai ales în anii ’80, nemulþumirile ºi starea de complacere
în sistem. Conformismul este însoþit ºi de deresponsabilizarea tot mai clarã a
muncitorimii ºi a þãrãnimii de strategiile de evoluþie a întreprinderilor ºi unitãþi-
lor agricole, de impunitatea financiarã. Griparea sistemului nu este evidentã nici
în cazul acestor categorii profesionale, care solicitã, în mãsura cea mai redusã,
sistemul distributiv al puterii parohiale.
O ultimã cauzã a conformismului este acceptul puterii pentru caracterul for-

mal al supunerii, chiar dacã ea, cu excepþia momentelor de crizã, este voluntarã.
Condiþia cerutã este permanentizarea unui regim de muncã de tip clar stalinist.
Situaþia mulþumeºte ambele pãrþi.
Regimul comunist, fãrã sã aibã o strategie clarã, a reuºit o lungã perioadã de

timp, chiar în situaþii de crizã, sã dezvolte mecanisme ale integrãrii ºi sã sufere,
fãrã a fi foarte afectat sau preocupat de ele, fenomene de conformism, care nu
fãceau decât sã contribuie la permanentizarea sa. Ieºirea din utopia integrãrii ºi
conformismului însemna reîntoarcerea la vizibilitatea dinamismului actual.
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