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Conducătorul providenţial 

Sorin Mitu 

Definitii si caracteristici 
> > 

Ce este un conducător providenţial, în calitatea sa de figură a imaginarului istoric? La 
prima vedere, orice lider important poate aspira la această poziţie. Totuşi, imaginarul 
colectiv nu îi califică pe toţi şefii de stat sau de guvern pentru o asemenea postură. 
Petru Groza nu poate fi considerat un lider providenţial. Probabil nici Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, deşi acesta întruneşte câteva dintre trăsăturile necesare. La fel, Alexandru 
Marghiloman, Constantin Argetoianu sau chiar Nicolae Iorga. Ca urmare, calitatea de 
lider politic semnificativ, cu realizări notabile, deşi reprezintă o premisă importantă, nu 
este suficientă ; iar pe de altă parte, nu e întotdeauna necesară. În Franţa, Antoine Pinay 
(prim-ministru pentru câteva luni, în 1952) a fost considerat la vremea sa un conducător 
salvator, studiat ca atare în lucrările de specialitate (Girardet, 1997, pp. 47-53), deşi 
astăzi nu mai este decât o figură relativ obscură în memoria publică franceză. Vom vedea 
cum vor fi percepuţi peste câţiva ani Emmanuel Macron sau Klaus Johannis. 

O primă condiţie pentru naşterea unui asemenea personaj, mai specifică decât impor
tanţa efectivă a liderului sau a acţiunilor sale, este existenţa unui orizont de aşteptare 
corespunzător. Conducătorul providenţial este în primul rând expresia unei speranţe 
uriaşe, a unei nevoi psihologice de la nivelul imaginarului social, şi abia în plan secund 
un fiu al faptelor sale. Bonaparte a fost aşteptat şi în acest fel a fost creat de o Franţă 
obosită de revoluţie, Hitler de o Germanie umilită de războiul pierdut şi îngenuncheată 
de criza economică, Codreanu de o societate tradiţionalistă, bulversată de o modernizare 
dificilă şi decepţionată de lideri corupţi. Chiar dacă a dezamăgit complet şi s-a dovedit 
în final un politician mediocru şi indecis, generalul Boulanger a fost aşteptat şi el ca un 
Mesia în Franţa anului 1887, rămânând un prototip al eroului salvator, tipic francez 
(Boia, 2000, p. 196). Deşi a eşuat ca lider efectiv (la nivelul practicii istorice), el a 
rămas un mântuitor pe coordonatele imaginarului colectiv. Din această perspectivă, a 
aşteptărilor sociale formulate în întâmpinarea lor, trebuie analizate şi personajele simi
lare de la noi, cum ar fi generalul Averescu, regele Mihai, Ion Iliescu sau chiar Traian 
Băsescu. 

A doua condiţie pentru accederea la poziţia de lider providenţial constă în apariţia 
şi dezvoltarea unui cult public dedicat respectivului conducător. Un conducător discret, 
care îşi face treaba, dar nu îşi promovează imaginea şi nu este preamărit nici de alţii nu 
va putea aspira la această calitate, indiferent de realizările sale sau chiar de charisma 
personală. Emil Boc, de exemplu, a fost un prim-ministru nevoit să gestioneze efectele 



309

tic

CONDUCĂTORUL PROVIDENŢIAL 

crizei economice care a cuprins în 2009 şi România. Dar a rămas cu o imagine negativă 
ca premier, pentru că a fost perceput ca un anti-Salvator. În loc să răspundă aşteptă
rilor publicului, care dorea un izbăvitor capabil să menţină pensiile şi salariile, Boc a 
procedat invers. În mod similar, o serie de premieri conservatori, ţărănişti sau de alte 
orientări care au întrerupt lungile şi "glorioasele" guvernări liberale din anii Regatului 
(P.P. Carp, Gh.Gr. Cantacuzino, Iuliu Maniu sau Nicolae Iorga), de obicei în momente 
dificile, de criză politică sau financiară, au lăsat o amintire proastă în calitate de şefi 
de guvern, în pofida calităţilor lor personale. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea sa în timp, cultul care învăluie personalitatea unui 
lider providenţial se manifestă în două modalităţi. În prima situaţie este efemer, fulgu
rant, limitat la un moment special, la guvernarea sau cel mult la viaţa personajului, dar 
se închide apoi şi nu mai cunoaşte nici o evoluţie deosebită după ce povestea acestuia 
s-a sfârşit. Este cazul generalului Boulanger, evocat anterior, ori al generalului Averescu 
la noi. Deşi Averescu a strălucit câţiva ani pe eşichierul politic (1918-1927) şi a fost 
adulat de ţărani sau de presă într-un mod care prefigura legionarismul, figura lui nu a 
dezvoltat un cult în posteritate, rămânând doar în cărţile de istorie, ca un moment sau 
un episod închis. 

Alţi conducători providenţiali, din a doua categorie, sunt interesanţi deoarece trăiesc 
mai multe vieţi, iar cultul lor este propagat şi utilizat în mai multe contexte istorice, 
uneori destul de diferite. Ceauşescu, de pildă, a fost idolul unei religii laice create şi 
întreţinute de propaganda oficială comunistă (Gabanyi, 2003; Cioroianu, 2005), dar 
figura lui a dezvoltat un cult semnificativ, exprimat de data aceasta mai ales la nivel 
popular, şi după moartea sa, în 1989. Cultul lui Antonescu, la rândul său, după etapa 
sa antumă, a început să fie reutilizat încă din anii naţional-comunismului ceauşist, pen
tru a cunoaşte apoi a treia sa vârstă, după 1990 (Boia, 2017, pp. 438-440). La fel au 
stat lucrurile în cazul lui Carol I, remitizat în diferite modalităţi până în ziua de astăzi. 
Situaţia lui Cuza este chiar mai specială. În pofida tendinţelor autoritare, inspirate de 
modelul bonapartist, şi a realizărilor sale remarcabile, Cuza a fost în timpul vieţii mai 
degrabă un om politic destul de comun, supus controverselor, departe de a fi adulat 
precum Antonescu, Ceauşescu sau Carol I la jubileul din 1906. Dar cultul său s-a dez
voltat puternic abia după abdicarea din 1866, mai ales în posteritate, când a devenit cu 
adevărat un erou al neamului şi a fost perceput ca un conducător providenţial. 

Ceea ce leagă figurile evocate mai sus, definindu-le ca lideri salvatori, tine de lim
bajul imaginarului, de o retorică specifică, de funcţiile simbolice similare pe care le 
îndeplinesc asemenea personaje. Gilbert Durand a teoretizat conceptul de bazin seman-

(Durand, 2004), ce desemnează modul specific în care se configurează constelaţiile 
de imagini şi de mituri caracteristice unei anumite epoci istorice. Conducătorii provi
denţiali ai epocii moderne (de la sfârşitul secolului al XVIII-iea până astăzi) aparţin unui 
asemenea bazin semantic comun, care structurează imaginarul politic al modernităţii. 

În epocile premoderne, conducătorii politici erau învestiţi cu două funcţii simbolice 
esenţiale, strâns legate între ele : intermedierea relaţiilor dintre zei şi muritori şi mân
tuirea poporului pe care îl conduceau. Primul personaj al istoriei a fost un erou salvator, 
Ghilgameş. Ensi-i sumerieni sau împăraţii chinezi erau consideraţi mandatari ai zeilor 
pe pământ, în timp ce faraonii egipteni ori împăraţii romani erau deificaţi ei înşişi. 
Suveranul era Unicul, cel chemat să salveze prin activitatea sa mântuitoare întregul său 
popor, motiv pentru care călăuzitorii păstorilor semiţi, de la Moise până la Isus sau 
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ai imaginarului modern.

Mahomed, erau consideraţi sau numiţi, concomitent, regi şi profeţi. Din aceleaşi motive, 
în Europa barbară întâlnim practica sinuciderii rituale a regelui în caz de înfrângere pe 
câmpul de luptă, cu rolul de a ispăşi în acest fel nenorocirea care s-a abătut asupra 
poporului său. Moartea lui Decebal sau a reginei britonilor Boadicea pot fi interpretate 
şi astfel. Iar uciderea lui lugurtha ori a lui Vercingetorix de către romani, în captivitate, 
era tot un act ritual, semnificând anihilarea politică a popoarelor cu care aceştia se 
identificau şi care, drept urmare, nu mai puteau fi salvate. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: htţps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 l 5. 

Sacralizarea conducătorilor era un fenomen efectiv în imaginarul societăţilor tradi
ţionale. Dar în epoca modernă, odată cu procesul de laicizare a societăţii, cu transfor
marea Cetăţii lui Dumnezeu în cetatea oamenilor (Nicoară, 2005), eroii salvatori şi regii 
taumaturgi de altădată (Bloch, 1997) s-au transformat în liderii providenţiali ai regimu
rilor politice moderne. Noul tip de mesianism al acestor lideri este strâns legat de ideea 
de democraţie şi de suveranitate a poporului. Fie că ne referim la exponentul unei 
societăţi libere şi potenţial democratice (Washington) sau al unei naţiuni totalizante 
formată din cetăţeni egali (Robespierre), la formula cezarismului democratic (Bonaparte), 
la nazismul condensat în deviza „ein Volk, ein Reich, ein Fiihrer" (Hitler) ori la călă
uzele încercate ale clasei muncitoare (Lenin, Stalin sau Mao), se observă că liderul 
providenţial modern tinde să se identifice total cu poporul pe care îl conduce. Conducătorii 
societăţilor tradiţionale se identificau în primul rând cu divinitatea şi în această calitate 
călăuzeau poporul. Cei moderni l-au înlocuit pe Dumnezeu cu poporul însuşi, care 
devine, concomitent, obiect al acţiunii lor salvatoare, dar şi izvor al puterii şi temei 
ultim de legitimare a faptelor oricărui conducător. Poporul şi naţiunea sunt zeii cei noi 

Ce rămâne însă din structurile arhetipale care guvernează imaginarul colectiv este 
aspiraţia Unităţii, figura lui Unu. Liderul a fost întotdeauna şi a rămas o transfigurare 
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la singular a tuturor. Salvatorul autentic, cel adevărat, nu poate fi decât unul singur, cel 
Chemat, asemenea lui Isus sau lui Neo (anagrama lui "The One"), eroul din 
Modernitatea nu a reuşit să disloce din imaginarul colectiv arhetipul eroului unic şi 

salvator, iar această constantă psihologică s-a suprapus peste nevoile propagandistice, 
de legitimare discursivă a puterii, pe care le resimte (aproape) orice conducător, poate 
doar cu excepţia celor cu reflexe democratice veritabile. 

În practica modernă, democraţia şi limitarea numărului de mandate sau a duratei 
acestora subminează de la un punct postura liderilor providenţiali, mai ales în termeni 
simbolici, deoarece sugerează că oricine poate ocupa respectivele roluri, prin alegeri şi 
prin rotaţie. O consecinţă a acestui mecanism este proliferarea debordantă a liderilor 
mai mult sau mai puţin providenţiali contemporani (Boia, 2000, p. 193). El nu mai este 
Unicul, ci poate să fie oricine. 

Cu toate acestea, logica imaginarului s-a străduit mereu, cu succes, să surmonteze 
acest handicap al conducătorului providenţial de extracţie modernă. Washington, care 
s-a retras la Mount Vernon după două mandate doar pentru că aşa a dorit el însuşi, a 
rămas în acest fel tot într-o logică tradiţională a puterii (asemenea lui Cincinnatus, care 
se retrăgea şi el pe ogorul său, însă trebuia rechemat tocmai pentru că era unic, de 
neînlocuit). Dar ceilalţi preşedinţi americani care au rămas în istorie ca nişte lideri 
providenţiali, în pofida faptului că şi-au încheiat mandatele constituţionale la timp (sau 
chiar mai devreme), fie că a fost vorba de Lincoln, de F.D. Roosevelt ori de Kennedy, 
au fost văzuţi tot ca nişte conducători unici, irepetabili, salvatori ai naţiunii în vremuri 
de restrişte. În imaginarul american, oricât ar fi fost de democratică societatea care i-a 
dat naştere, ei au jucat, aidoma lui Hitler sau lui Napoleon, nişte roluri care nu puteau 
fi decât ale lor. 

Conducătorul providenţial este un care dă sens unor societăţi modeme, 
fracturate pe liniile de falie ale unor interese economice şi credinţe ideologice divergente. 
Ca urmare, un asemenea mit uneşte societatea şi îi oferă sens doar prin mecanismele 
sale generale, şi nu prin întruchipările sale particulare. Cu alte cuvinte, nici un condu
cător providenţial anume nu este acceptat de toată lumea, ci doar de o parte a corpului 
social, chiar dacă întreaga societate tânjeşte după un salvator. Unii l-au descoperit în 
Codreanu, alţii în Carol al Ii-lea, alţii în Antonescu. Miturilor li se opun contramiturile, 
liderii sunt salvatori pentru unii, catastrofali pentru alţii. Până şi Carol I, care s-a bucu
rat la un moment dat de o apreciere cvasiunanimă, a avut parte de criticile severe ale 
socialiştilor republicani şi antidinastici. Uneori, se conturează perechi de figuri concu
rente, în funcţie de polarizarea existentă în spectrul politic. Carol al Ii-lea se opune lui 
Codreanu, Horia Sima lui Antonescu, Antonescu regelui Mihai, regele Mihai lui Ion 

În acest punct se observă foarte bine caracterul construit al acestor mituri politice, 
legătura strânsă dintre mitul atemporal şi calată pe necesităţile efemere ale 
momentului. Conducătorii, ajutaţi de propaganda asociată lor, îşi fasonează în mod 
conştient propria reprezentare, folosindu-se de ingredientele şi reţetele disponibile în 
cămările imaginarului colectiv. Napoleon a fost primul conducător charismatic care 
şi-a forjat propria legendă, începând cu buletinele Marii Armate şi terminând cu memo
riile de la Sfânta Elena. În acelaşi spirit, memoriile lui Carol I, "circulările" Căpitanului 
sau discursurile lui Ceauşescu au propagat în mod deliberat o imagine capabilă să 
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rii. În 
influenţeze şi să manipuleze societatea, în scopul cuceririi, păstrării şi legitimării pute-

primă instanţă, conducătorii providenţiali se nasc din visurile, temerile şi speran
ţele celor mulţi. Dar cel puţin în egală măsură ei se autogenerează, speculând nevoia 
de a crede a unei societăţi care îşi caută pe pământ sensurile oferite altădată de o auto
ritate transcendentă. 

Predecesori, listă de candidaţi şi tipologie 

În planul realităţii istorice, conducătorii providenţiali români din epoca modernă nu au 
avut în spatele lor decât o genealogie firavă şi discutabilă. Fanarioţii, cu care se încheie 
vechiul regim autohton, au lăsat moştenire societăţii româneşti o imagine detestabilă a 
autorităţii conducătoare. Domnitorii pământeni care au urmat ar fi putut încarna o solu
ţie salvatoare, dar anvergura lor politică a fost prea redusă, iar conservatorismul auto
ritar al unui Mihail Sturdza sau Gh. Bibescu nu a fost de natură să amelioreze figura 
principelui ideal. Iar în ceea ce îi priveşte pe voievozii îndepărtaţi din Evul Mediu, 
adevărul este că ei nu au lăsat nici o urmă cât de cât consistentă în practica politică 
românească, iar imaginea lor glorioasă a fost inventată şi rescrisă complet de istoricii, 
poeţii, dramaturgii, pictorii şi sculptorii secolului al XIX-lea. O ficţiune istorică, şi nu 
o tradiţie politică efectivă a fundamentat genealogia simbolică a conducătorilor români 
din epoca modernă. 

Din galeria personajelor conducătoare de la începuturile modernităţii, imaginarul 
colectiv a selectat cu precădere figurile unor lideri plebeieni, în acord cu mentalitatea 
democratică a noii epoci moderne. Pentru populismul romantic de factură herderiană, 
conducătorul ideal al românilor trebuia să fie un ţăran, şi nu un boier sau un rege. 
Horea, Tudor Vladimirescu şi Avram Iancu au jucat perfect acest rol de lideri identifi
caţi total cu poporul de jos, iar destinele lor tragice au fost tipice pentru condiţia unor 
eroi mântuitori. La începuturile ancestrale ale acestei serii va fi plasat Decebal, repre
zentat tot ca un fel de rege-ţăran (la fel ca Dromihete sau ca Mircea cel Bătrân din 
Scrisoarea III), bărbos şi cu părul vâlvoi, un conducător desprins din rândurile celor 
mulţi, a cărui vocaţie este sacrificiul pentru poporul său. 

Ca urmare, atunci când Cuza şi apoi principele Carol au fost puşi în poziţia de a 
promova imaginea unor suverani şi oameni de stat moderni, diferiţi de predecesorii lor 
cu cuşmă şi cojoc, ei au preluat tot ce se putea atât din recuzita voievodală reconstruită 
de istoricii români, cât mai ales din stilistica exterioară a unui prinţ constituţional al 
secolului al XIX-lea. La fel ca împăratul Mutsuhito al Japoniei, Cuza a adoptat şi el 
înfăţişarea unui Napoleon al Iii-lea, în uniformă şi cu barbişon. 

În Transilvania cârmuită de austrieci, mai evoluată inclusiv sub aspectul simbolis
mului politic, au existat nişte antecedente premoderne efective ale mitului conducătoru
lui providenţial, reprezentate de dinasticismul habsburgic şi de mitul „bunului împărat" 
(Radosav, 2002). De la Maria Tereza şi Iosif al Ii-lea până la Franz Joseph şi Franz 
Ferdinand (arhiducele filoromân în care ardelenii şi-au pus multe speranţe, spulberate 
în vara anului 1914 la Sarajevo), românii transilvăneni au cultivat un loialism dinastic 
destul de semnificativ. După 1918, aceştia au schimbat pur şi simplu efigia suveranului, iar 
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litografiile cu chipul lui Franz Joseph, expuse prin casele ţăranilor mai înstăriţi, au fost 
înlocuite de cele care îl reprezentau pe regele Ferdinand al României Mari. Rapiditatea 
cu care s-a produs acest proces de translaţie dinastică arăta încă o dată că, mai ales 
într-o societate modernă, Salvatorul poate lua orice chip. De multe ori, mai importantă 
este credinţa mulţimilor în mecanismul salvării, şi nu cine o întruchipează efectiv : 
Habsburgii, Hohenzollernii, legionarii, comuniştii. .. 

O listă aproximativă de candidaţi la condiţia de conducători providenţiali ai români
lor (exponenţi ai imaginarului politic modern, diferiţi, ca urmare, de eroii voievodali ai 
Evului Mediu), a fost realizată şi analizată de Lucian Boia şi de colaboratorii săi (Boia, 
2017, pp. 358-457; Boia, 1995, 1998). Mai întâi, ea îi cuprinde pe reprezentanţii 
mitului dinastic, Carol I, Ferdinand şi Maria, Carol al Ii-lea şi Mihai, precedaţi de 
Cuza; lor li se alătură "dinastia" complementară a Brătienilor, Ion şi Ionel Brătianu; 
salvatorii interbelici fără coroană sunt Averescu, Codreanu şi Antonescu ; iar pentru 
perioada comunistă candidează, fireşte, Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu. Însă nimic nu ne 
împiedică să-i adăugăm acestui pluton izbăvitor pe toţi cei patru preşedinţi postdecem
brişti, asociaţi fiecare, mai mult sau mai puţin, cu tema "salvării naţionale". În plus, 
acestor şefi de stat, de guvern sau de "mişcare" le mai pot fi alăturate câteva figuri de 
lideri sau doar de activişti politici charismatici, cum ar fi Horia Sima, Iuliu Maniu, 
Corneliu Coposu ori Doina Cornea. În mod evident, avem de a face cu o inflaţie de 
lideri salvatori, ceea ce reprezintă, de altfel, după cum am văzut deja, o caracteristică 
a imaginarului politic contemporan. Dar ţinând cont de faptul că pe această listă au 
intrat, practic, toţi şefii de stat ai României de la 1866 încoace, se pare că la români 
principala sarcină de serviciu a fiecărui conducător nu este administrarea afacerilor 
curente, ci direct mântuirea neamului ! 

Pentru a face puţină ordine în această ceată parcă totuşi prea numeroasă, ca şi pen
tru a vedea mai exact cine poate fi considerat un conducător providenţial şi de ce, putem 
recurge la o încadrare tipologică a figurilor amintite. În pofida caracterului său evanescent, 
imaginarul îşi are totuşi categoriile sale. Gilbert Durand, de exemplu, a construit o 
taxonomie extrem de stufoasă în 
trul, spada, ascensiunea, săgeata sau capul sunt simbolurile asociate „suveranităţii 

uraniene", în vreme ce de ciclicităţile regeneratoare ale „dramei agro-lunare" se leagă 
figura eroului salvator (Durand, 2000, pp. 125-144, 283-308). Raoul Girardet, mai 
aplicat pe factologia istorică, postulează patru arhetipuri ale Salvatorului politic con
temporan : Cincinnatus, eroul grav şi înţelept, chemat să salveze cetatea la vârsta 
senectuţii ; Alexandru, cuceritorul tânăr şi strălucitor, simbolul aventurii şi al acţiunii 
imediate ; Salon, legislatorul, fondatorul unei noi ordini normative ; Moise, profetul, 
vizionarul inspirat de Dumnezeu, care îşi conduce poporul pe drumul viitorului (Girardet, 
1997, pp. 55-61). 

Tipologia lui Girardet mi se pare totuşi prea generală şi prea livrescă pentru a fi 
aplicabilă liderilor români din secolele XIX-XXI, aşa că voi propune una mai simplă şi 
mai aptă să acopere satisfăcător galeria personajelor politice autohtone, o clasificare 
centrată pe funcţiile simbolice exercitate de acestea. Justi/iarul şi 

sunt patru constelaţii mitice care pot structura adecvat rolurile specifice 
jucate de liderii providenţiali români. ar fi putut ocupa a cincea poziţie, dar 
acest arhetip se regăseşte aproape egal în mai toate cazurile existente, ca urmare, din 



314 IMAGINARUL ISTORIC

de 

oarecare.

Alexandru 
Averescu

punct de vedere metodologic, nu este capabil să evidenţieze specificităţi. Vocaţia înte
meierii au avut-o, prin definiţie, aproape toţi liderii providenţiali, fie ei constructori 
tipul lui Carol I şi Carol al Ii-lea sau Ceauşescu, fie martiri legionari, care îşi propuneau 
să ctitorească prin jertfă o Românie "ca soarele sfânt de pe cer", fie salvatori precum 
generalul Antonescu, fondatori ai unei noi ordini şi reîntemeietori ai unui stat naţional. 
Rolurile de salvator, de martir, de justiţiar sau de constructor se combină şi ele ori se 
suprapun în dozaje diverse în configuraţia simbolică a diferitelor personalităţi, dar con
feră totuşi, de obicei, o notă dominantă fiecărui profil concret. 

Salvatorul 

Prin definiţie, tuturor conducătorilor providenţiali le este asignată vocaţia salvării nea
mului, ca şi cea a (re)întemeierii. Există totuşi mântuitorii propriu-zişi, liderii a căror 
atribuţie principală este salvarea unei situaţii imposibile. 

Fiindcă asemenea conjuncturi dramatice au fost nelipsite în istoria românilor, Sal
vatorii ar trebui să răsară la fiecare pas. Cu toate acestea, apariţia lor nu este chiar atât 
de frecventă, ea fiind condiţionată de întâlnirea aşteptărilor uriaşe ale societăţii cu o 
personalitate capabilă să convingă prin charismă, prin promisiuni sau prin înfăptuiri 
efective că miracolul salvării s-a produs. În fapt, de cele mai multe ori, salvarea româ
nilor într-o situaţie dificilă nu a fost pusă în primul rând pe seama unui lider puternic, 
ci în contul unei conjuncturi impersonale, al şansei sau al întâmplării. În 1859, potrivit 
lui Kogălniceanu, ,, Unirea naţiunea a făcut-o ! " (iar nu puterile străine, facţiunile poli
tice interne şi, ca urmare, nici liderii autohtoni, în frunte cu fostul pârcălab de Covurlui) ; 
în 1918, când totul părea pierdut, salvarea nu a venit din partea politicienilor şi nici 
măcar a generalilor de pe front (după cum spunea P.P. Carp, ,,România are prea mult 
noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni"); iar în 1989, înlăturarea regimului 
Ceauşescu nu a fost realizată nici ea sub conducerea vreunui disident providenţial ( cum 
au fost liderii sindicatului „Solidaritatea" în Polonia sau Vâclav Havel în Cehoslovacia). 
În asemenea cazuri, o soluţie comodă a fost învestirea întregului popor cu rolul de 
Salvator colectiv, din rândurile căruia s-au remarcat cel mult câteva figuri anonime sau 

Pentru ceea ce au realizat Cuza în 1859 sau 1864, Carol I şi I.C. Brătianu în 1877, 
Ionel Brătianu, Ferdinand sau Maria în 1918, toţi aceştia au fost văzuţi ca nişte perso
nalităţi cu merite remarcabile, ctitori, întemeietori, constructori, uneori lideri abili, 
ingenioşi, care au ştiut să exploateze în mod inteligent o conjunctură, dar mult mai puţin 
ca Salvatori mesianici. 

Adevărul este că actorii grupaţi în categoria salvatorilor propriu-zişi nu au salvat de 
obicei mare lucru, ci au fost adulaţi în primul rând datorită speranţelor extraordinare 
care s-au născut în proximitatea lor. Toţi au fost oameni politici populari, care şi-au 
propagat mesajul cu maximă eficienţă şi au reuşit să fie percepuţi de mulţime ca nişte 
izbăvitori, chiar dacă nu au realizat aproape nimic în sensul mântuirii aşteptate. 

Primul politician român care a întruchipat o asemenea figură a fost 
. General încercat pe câmpul de luptă, precum Georges Boulanger, el ilustrează 

perfect modelul lui Cincinnatus din tipologia lui Girardet, bătrânul soldat chemat din 
nou să salveze patria în pericol. El a fost şi primul lider român care a făcut obiectul 
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unui cult de masă - într-o societate în care tocmai fusese introdus votul universal 
masculin -, aşa cum îl descrie Constantin Argetoianu în memoriile sale: ,,Bărbaţii 

cădeau în genunchi, sărutau poalele mantalei albastre, dau din cap, oftau adânc şi 

şopteau: «Ţine-I, Doamne, ţine-I, pentru mântuirea noastră!»" ( 

Perioada interbelică, bulversată de dezastrele războiului, de criza economică, de 
disoluţia unei societăţi tradiţionale şi de compromiterea unei democraţii care nici măcar 
nu se născuse cu adevărat, a fost şi la noi epoca de aur a salvatorilor, la fel ca într-o 

, începând cu Mussolini, a pus în centrul viziunii sale 
politice şi sociale figura liderului salvator, identificat total cu poporul pe care îl călău-
zeşte, în calitate de Fuhrer Chefe do Estado Novo chef de l'Etat 
franr;ais kormanyz6 Mare Străjer Căpitan Conducător. Din perspectiva 
istoriei imaginarului, toţi aceşti dictatori interbelici ilustrează figura liderului providen
ţial de factură fascistă, chiar dacă între regimurile politice pe care le-au patronat au 
existat deosebiri mai mult sau mai puţin importante. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: htţps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 . 

regele Carol al Ii-lea şi mareşalul Antonescu 
dantul Horia Sima, inserat efemer între ei) au fost cei trei mântuitori interbelici care 
şi-au propus să reconstruiască România din temelii, salvând-o din marasmul în care -
spuneau ei- au adus-o liberalismul, partidele, democraţia şi prezenţele alogene (Schmitt, 
2017 ; Hillgruber, 1994 ; Deletant, 2008). Sunt remarcabile asemănările care îi reunesc 
pe cei trei (sau patru) lideri providenţiali, datorate în parte şi unui proces de emulaţie 
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Comunismul

conducerii colective

şi imitare conştientă (vizibil mai ales în cazul lui Carol al Ii-lea). Toţi au fost conducă
tori charismatici, capabili să mobilizeze milioane de indivizi din toate straturile socie
tăţii, de la ţărani, preoţi şi muncitori până la intelectualii cei mai străluciţi ai ţării. Au 
concurat între ei şi s-au combătut cu ferocitate. În pofida aşteptărilor enorme pe care 
le-au creat, au lăsat în urma lor numai dezastre politice, umane sau materiale, răvăşind 
ţara pe care pretindeau că o salvează. În pofida acestui bilanţ mai mult decât evident, 
posteritatea i-a tratat cu destulă generozitate, deoarece nimbul care i-a înconjurat a 
supravieţuit în deceniile care au urmat, la nivelul unor segmente semnificative ale socie
tăţii româneşti. În mod paradoxal, Carol al Ii-lea, singurul dintre ei care poate contabi
liza şi câteva realizări pozitive, încadrându-se tipologic şi în categoria Constructorului, 
este cel care nu a lăsat în urmă decât o imagine negativă. Logica imaginarului, diferită 
de cea a analizei critice şi raţionale, şi-a spus cuvântul şi de această dată : multi români 
au tânjit în continuare după mântuitori charismatici, capabili să salveze patria ameninţată, 
iar această credinţă i-a împiedicat să-i judece lucid pe izbăvitorii catastrofali lăsaţi moş
tenire de o istorie complicată. Lecţia corectă a istoriei, valabilă până astăzi, este de fapt 
foarte simplă : salvatorii de tip fascist (mai nou, populist) nu pot decât să dezamăgească, 
deoarece lucrurile pe care le promit şi pe care le aşteptăm de la ei nu pot fi realizate cu 
adevărat niciodată. 

românesc a fost mai puţin productiv în materie de salvatori autentici, 
în primul rând pentru că reprezenta el însuşi o salvare absolută, ,,legică", a cărei nece
sitate fusese dovedită „ştiinţific" de marxism. Ca urmare, era destul de abstractă şi, în 
principiu, nu avea atâta nevoie de oameni în carne şi oase care să o întruchipeze. Marx, 
Engels, Lenin şi Stalin erau mai mult decât suficienţi în acest sens. În plus, comunismul 
autohton nu fusese adus la putere de lideri locali, precum Mao, Tito sau Castro. Din 
asemenea motive, a fost imposibil ca Dej să întruchipeze la nivelul imaginarului figura 
Salvatorului şi să renunţe la decorul ipocrit al comuniste, în pofida 
faptului că, în realitate, a reuşit să se instaleze în fruntea partidului ca un veritabil dic
tator de factură stalinistă (Tismăneanu, 2008; Bosomitu şi Burcea, 2012). Deşi şi-a 
construit treptat o figură de conducător absolut şi a beneficiat de momentul 1968, nici 
urmaşul său, Ceauşescu, nu a fost capabil să se ipostazieze în primul rând ca un Salvator, 
din aceleaşi motive pe care le-am evocat mai sus. 

Fantasmele salvării (Tismăneanu, 1999) au început să bântuie din nou România după 
decembrie 1989. Oricât ar fi fost de rău, pentru cei care îl trăiseră timp de patruzeci 
de ani comunismul era previzibil şi părea etern. În locul acestor certitudini, noua epocă 
va aduce nelinişti şi speranţe febrile, iar mulţimile îşi vor căuta noi mântuitori, cum au 
fost Ion Iliescu, regele Mihai sau Emil Constantinescu, chemaţi - de pe poziţii politice 
adverse - să ne salveze de unguri, de inflaţie sau de comunism. Până şi figurile politice 
din rândul al doilea, Corneliu Coposu, Ion Raţiu sau Doina Cornea, respectiv Corneliu 
Vadim Tudor ori Gheorghe Funar, erau învestite cu aceeaşi misiune. 

Ion Iliescu şi-a fundamentat puterea, dobândită în condiţii neclare, tocmai pe acest 
scenariu, partidul său numindu-se Frontul Salvării Naţionale. Iniţial, el era destinat să 
izbăvească ţara de marasmul ceauşist, pentru ca ulterior pericolele să fie întruchipate 
de iredentismul maghiar de la Târgu Mureş, de revenirea regelui şi a moşierilor sau de 
soarta lugoslaviei. Cel mai spectaculos dispozitiv al Salvatorului din istoria noastră a 
fost montat în decembrie 1989. Dacă este corectă ipoteza potrivit căreia diversiunea 
„teroriştilor" a fost creată tocmai pentru a legitima regimul Iliescu, atunci avem un caz 
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în care figura Conducătorului Salvator a fost utilizată şi manipulată cu un succes nemai
întâlnit în politica românească. 

Sloganul „Monarhia salvează România", ca şi victoria neaşteptată dobândită în ale-
(Pavel şi Huiu, 2003) ilustrează setea de lideri 

providenţiali resimţită de societatea românească în anii numiţi ai „tranziţiei". În egală 
măsură, este semnificativă erodarea tot atât de spectaculoasă a popularităţii câştigate 
temporar de liderii români. Conducătorii providenţiali par să dezamăgească rapid, fără 
ca acest lucru să-i împiedice pe alegători să caute o nouă formulă salvatoare, în ciclul 
electoral următor (vezi, din 2016, Uniunea Salvaţi România). Cei doi preşedinţi care au 
condus România din decembrie 2004 până astăzi, Traian Băsescu şi Klaus Johannis 
fost învestiţi de către cei care i-au votat cu acelaşi rol de lideri salvatori, chemaţi să 
apere România de neocomunism, de corupţie şi de pericolul pesedist. 

Martirul 

Alţi conducători au avut mai ales vocaţia sacrificiului, a mântuirii poporului lor prin 
jertfa personală. Arhetipul acestei figuri a imaginarului politic este însuşi Isus, aşa cum 
o mărturiseşte presa legionară: ,,Căpitanul a fost un continuator nemijlocit al crucifi
catului de pe Golgota" (Boia, 2017, p. 411). 

În imaginarul istoric, exemplul paradigmatic este Decebal, capul de serie al „bărba
ţilor îmbrăcaţi în zale" - Ion Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, 
Tudor Vladimirescu - (Marin Sorescu, Bărbaţii, 1965), luptătorii jertfelnici care, în 
viziunea poetului, beau cu toţii otravă în turla sacrificială a istoriei româneşti. În con
tinuarea galeriei voievodale, toţi conducătorii plebeieni de la începuturile modernităţii, 
Horea, Tudor şi Iancu (acesta din urmă nu a pierit în luptă, dar a fost răpus simbolic 
de vrăjmaşi), au ilustrat şi ei figura martirului, devenind ulterior, nu întâmplător, per
sonaje preferate ale panteonului istoric cultivat în special de extrema dreaptă interbelică. 
Oricât ar părea de îndepărtată, o analogie semnificativă pentru o tradiţie a martirajului 
încorporată în ideologia politico-religioasă ne oferă cultura politică şiită, pentru care 
sacrificiul originar al imamilor (Ali, Hasan, Hussein) reprezintă elementul crucial al 
mitologiei sale fondatoare. În Orient, această tradiţie religioasă a fost instrumentalizată 
pentru a justifica terorismul islamist ; în cultura politică românească, martiriul atribuit 
voievozilor şi altor lideri premoderni a inspirat terorismul legionar din perioada interbelică. 

Martirul de la începuturile modernităţii româneşti al cărui cult a rezistat cel mai 
mult, deşi a cunoscut utilizări diverse de-a lungul timpului, a fost Tudor Vladimirescu 
Mitul lui Tudor a fost lansat iniţial de imaginarul romantic, canonizat apoi de tabloul 
lui Theodor Aman (1876) ori de romanul Bucurei Dumbravă (1912) şi valorificat ulterior 
de legionari pentru sacrificiul său. În acelaşi timp, Tudor a fost personajul istoric perfect 
şi pentru imaginarul comunist, deoarece era mai complex decât Horea, mai puţin local 
şi naţionalist decât Iancu şi avea avantajul nepreţuit de a ilustra figura unui conducător 
veritabil preluat din istoria românească tradiţională, dar care nu purtase coroană şi nu 
putea fi acuzat de mari compromisuri în lupta de clasă. 

În orice caz, de la Tudor încoace, îmbrăcarea cămăşii morţii a rămas un laitmotiv 
în imaginarul conducătorilor români. Unii dintre ei, cum au fost Codreanu, Antonescu 
şi Ceauşescu, au transpus acest gest chiar în practică, evident, nu din motive simbolice, 
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temele centrale ale imaginarului legionar

carliste din septembrie 1939.

damnatio memoriae

ci pentru că, asemenea calităţii de voievod medieval, meseria de dictator modern a fost 
întotdeauna o ocupaţie periculoasă. De obicei, execuţiile acestor lideri totalitari au fost 
absolut sordide şi nu s-a plâns la moartea lor. Antonescu, de pildă, un Salvator rece şi 
rigid, nu a fost iubit aproape de nimeni, de la comunişti şi legionari până la partidele 
istorice şi rege, iar Ceauşescu a murit ca un tiran detestat de întreaga populaţie (până 
şi Tudor a pierit ciopârţit şi aruncat într-o fântână deoarece eteriştii l-au considerat 
trădător, iar propriii săi căpitani, excedaţi de severitatea lui, l-au dat pe mâna acestora). 
Dar sfârşitul tragic le-a permis ulterior să joace rolul de martiri, mai ales după ce dezas
trele pe care le-au lăsat în urmă au fost puse pe seama altora sau uitate. Având în faţă 
exemplul celor doi Conducători martirizaţi, precum Tudor, în urma intrigilor străinilor 
şi a vânzării lor de către proprii conaţionali, politicienii de tradiţie naţional-comunistă 
de după 1989 (admiratori mărturisiţi ai Mareşalului şi ai Cârmaciului), Adrian Păunescu 
ori Corneliu Vadim Tudor, vor îmbrăca şi ei frecvent cămaşa morţii, la nivel discursiv. 
Până şi un lider minor ca Liviu Dragnea şi-a pus pieptul în fata capitalului străin sau a 
lui Saros după acelaşi model (ar fi existat chiar şi un atentat la viata sa), aşa cum clienţii 
contemporani ai DNA-ului se consideră urmaşi ai victimelor proceselor staliniste. 

Jertfa de sine, interpretată şi chiar trăită într-o manieră mistică, a fost una dintre 
. Corneliu Zelea Codreanu este singurul lider 

providenţial român a cărui popularitate nu s-a bazat nici pe exerciţiul guvernării, nici 
pe succese militare (Schmitt, 2018, p. 26), ci doar pe charisma sa individuală, ampli
ficată de o viaţă personală pusă în acord cu ideile pe care le propovăduia. În plus, 
Codreanu nu a fost singura figură sacrificială a panteonului legionar, ci, asemenea 
profeţilor creştini sau şiiţi, a fost înconjurat de o pleiadă întreagă de martiri, cum au 
fost Mota şi Marin, ,,nicadorii" şi „decemvirii" ori cele 252 de victime ale represiunii 

Tema martirajului a revenit puternic în imaginarul colectiv după 1989, fiind exploa
tată mai ales de criticii comunismului, care au scos în evidentă figurile deţinuţilor din 
universul concentra/ionar românesc, dintre care se detaşează cea a lui Iuliu Maniu. Un 
caz special este imaginarul asociat persecuţiilor suferite de Biserica Greco-Catolică. 
Episcopii ucişi sau arestaţi, în frunte cu cardinalul Iuliu Hossu, ilustrează figurile unor 
martiri care asociază dimensiunea religioasă cu cea politică şi naţională. 

Cultul martirilor pretinde în mod imperios sanctuare dedicate acestora, motiv pentru 
care mormintele şi „trupurile lor moarte" (Katherine Verdery) au generat o activitate 
intensă de comemorare sau, dimpotrivă, de , exemplificată de înmor
mântările legionare de la Casa Verde, de monumentul de la Majadahonda, de memori
alul de la Sighet, de înhumarea lui Nicolae Ceauşescu, de tribulaţiile mausoleului 
eroilor comunişti din Parcul Carol I sau de încercările nereuşite de identificare a rămă
şiţelor pământeşti ale lui Codreanu ori Antonescu. În formula lui Adrian Păunescu : 
„Nu dorim decât atât/ Să aflăm numaidecât/ Unde ţi-e mormântul, Ioane,/ Într-atâtea 
milioane". 

Justiţiarul 

Împărţirea dreptăţii a fost întotdeauna o funcţie capitală - atât efectivă, cât şi simbo
lică - atribuită conducătorilor de pretutindeni. Adeseori, liderii nu pot furniza bunăstare, 
alteori nici măcar securitate (dacă vrăjmaşul este mult prea puternic sau, dimpotrivă, 
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dacă este inexistent). Ca urmare, oferirea dreptăţii rămâne modalitatea cea mai simplă 
prin care conducătorul poate răspunde aşteptărilor uriaşe ale mulţimilor, de la ocrotirea 
„ văduvei şi orfanului" în fata abuzului potentaţilor, invocată mereu în cele mai vechi 
texte sumeriene, şi până la lupta neînduplecată împotriva corupţiei, solicitată de alegă
torii români (sau latino-americani) preşedinţilor lor contemporani, aleşi entuziast prin 
vot popular. 

Figura suveranului justiJiar a fost răspândită în special în Răsărit, de la Harun 
al-Raşid, califul care se plimba deghizat prin suk:, pedepsindu-i pe negustorii necinstiţi, 
şi până la Ivan cel Groaznic, ţarul necruţător cu boierii trădători şi răzvrătiţi. Anecdote 
aproape identice în conţinut îi portretizează, la noi, pe Ţepeş, Cuza sau Ceauşescu. Şi 
tot în mod similar, această imagine a fost utilizată pentru a legitima regimurile politice 
autoritare şi pe conducătorii lor de mână forte, în cultura politică din lumea arabă, din 
Turcia, Rusia sau chiar România. 

Evident, arhetipul istoric al conducătorului justiţiar român este Vlad Ţepeş 
najul care poate fi considerat, în acelaşi timp, cel mai popular model în imaginarul 
leadershipului autohton (Boia, 2017, pp. 376-379). De la versurile lui Mihai Eminescu 
(1881) până la Liga „ Vlad Ţepeş" (1929-1932) şi Partidul România Unită (2015, care 
şi-a ales ca emblemă efigia domnitorului), politica românească s-a folosit mereu de 
imaginea pilduitoare a voievodului muntean. 

În mod tradiţional, conducătorii justiţiari autohtoni au făcut dreptate ţăranilor con
fruntaţi cu tirania boierilor, asemenea haiducilor care au furnizat un alt model paradig
matic. Aşa a fost cazul lui Cuza, singurul lider politic român (totuşi modern) în jurul 
căruia s-a creat o legendă folclorică similară celor din epoca medievală. Legionarii, 
A.C. Cuza sau Octavian Goga au ţinut să fie şi ei justiţiari, făcând dreptate în primul 
rând românilor confruntaţi cu ameninţarea „jidănească", iar Antonescu şi-a câştigat o 
faimă suplimentară prin deportarea romilor în Transnistria, considerată tot un act de 
justiţie, prin care i-a pedepsit pe cei care întinau plaiurile carpatine cu simpla lor prezentă 
nefastă şi periculoasă. În principiu, comunismul nu a favorizat imaginea conducătorului 
justiţiar, deoarece se considera că în noua orânduire nu mai putea exista nici un fel de 
nedreptate. Cu toate acestea, Ceauşescu a instrumentat şi el mitul eroului justiţiar, care 
a îndreptat „erorile" săvârşite în anii „obsedantului deceniu" şi i-a făcut dreptate lui 
Pătrăşcanu, evident, doar pentru a-şi consolida astfel puterea, îndepărtându-i pe rivalii 
săi din Biroul Politic (Burakowski, 2016). Până şi Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost por
tretizat uneori ca un lider comunist uman, drept şi iertător, care se străduia să corecteze 
excesele şi abuzurile, deşi era de fapt liderul unui regim stalinist necruţător ! 

Exemplul lui Dej evidenţiază o trăsătură mult mai generală, extrem de importantă 
pentru definirea ipostazei justiţiare a mitului conducătorului providenţial autohton. Pe 
de o parte, justiţiarul român, pe urmele lui Ţepeş, este extrem de sever, chiar violent. 
Idealul lui este să dea „foc la puşcărie şi la casa de nebuni", iar cruzimea voievodului, 
care i-a făcut pe alţii să creeze mitul unui vampir malefic, nu este altceva decât o mani
festare necesară, benefică şi exemplară, deoarece răul care trebuie combătut (de obicei 
trădarea) nu poate fi anihilat decât prin asemenea mijloace radicale. 

Pe de altă parte, justiţiarul nostru, aidoma poporului din care se trage şi a cărui 
esenţă o exprimă, este blând, iertător şi omenos. El este sever numai cu cei care merită, 
dar incapabil, altfel, să comită cea mai mică nedreptate sau agresiune. Ca urmare, atunci 
când Ţepeş însuşi este portretizat în tonuri prea aspre de străinii răuvoitori, istoricii 
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români reacţionează şi construiesc o contraimagine, care scoate în evidentă caracterul 
de-a dreptul milostiv al domnitorului. Într-o povestire delicioasă a lui Dumitru Almaş 
(,,Cum a scăpat cu viată Maria Orban"), reeditată pentru uzul şcolarilor până în anii 
din urmă, ne este prezentat un episod în care Horea se arată dispus să cruţe viata şi 
onoarea grofiţelor unguroaice, în contradicţie flagrantă cu izvoarele istorice care ne 
vorbesc numai despre ororile pe care le-ar fi săvârşit răsculaţii români, mai ales pe linia 
raporturilor sociale şi de gen ! Într-un mod similar este portretizat şi Avram Iancu, 
inclusiv de către unii dintre adversarii săi maghiari, ca un personaj corect, care şi-a 
cruţat cavalereşte inamicii şi i-a oprit pe moţi să se dedea la excese, deoarece era devo
rat de ideea de dreptate (chiar dacă păşise pe o cale politică greşită, în opinia revoluţi
onarilor maghiari). 

Această sete nestăvilită de dreptate, trăită în maniera unui Saint-Just sau Robespierre, 
poate să-i fie chiar fatală celui care o împărtăşeşte. Tudor Vladimirescu ajunge să-i ucidă 
cu mâna lui pe pandurii care comit jafuri şi furtişaguri sau chiar pe căpitanii învinuiţi 
că nu îşi controlează oamenii din subordine, o corectitudine excesivă, care va contribui 
la sfârşitul său. 

După cum a arătat Daniel Barbu (Barbu, 2001, pp. 47-88), în cultura politică româ
nească moştenită din vechiul regim a funcţionat o „economie politică a iertării", pe 
coordonatele căreia împărţirea arbitrară şi fluctuantă a dreptăţii în funcţie de capriciile 
personale ale voievodului a fost o metodă de manifestare a puterii sale politice într-o 
societate patriarhală. Împrejurarea că domnitorul era îndreptăţit să ia oricând capul unui 
boier suspicionat, să-l trimită în surghiun sau să-i confişte averea, pentru ca după aceea, 
dacă socotea potrivit, să-şi arate din nou „mila" domnească, a tăcut ca în Ţările Române 
această „dreptate" discreţionară să se ridice împotriva unei „legi" aplicate uniform şi 
raţional în beneficiul public. 

Moştenind acest dispozitiv al imaginarului politic, publicul românesc aşteaptă şi 

astăzi ca liderii săi să-şi exercite funcţia tradiţională de furnizori privilegiaţi ai dreptăţii, 
într-o manieră care transcende fără îndoială principiul separaţiei puterilor în stat. Iar 
împrejurarea că în România dreptatea este călcată atât de des în picioare, cu adevărat, 
nu face decât să întărească această nevoie obsedantă de justiţie. În pofida profilului lor 
personal atât de diferit, ambii preşedinţi care au condus România în ultimii 16 ani au 
beneficiat din plin de creditul pe care îl acordă românii figurii imaginare a conducăto
rului justiţiar. 

Constructorul 

Deşi la prima vedere constructorul ar reprezenta o variantă mai puţin spectaculoasă a 
figurii conducătorului providenţial, el poate să întruchipeze o ipostază solidă şi bine 
ancorată a acestuia. Spre deosebire de salvatori, martiri sau justiţiari, care se pot limita 
doar la promisiuni sau oferă societăţii numai servicii cu valoare simbolică, constructo
rii trebuie să întreprindă ceva concret, să-şi bazeze reputaţia pe nişte realizări efective. 
De obicei, o condiţie necesară este ca ei să petreacă un timp mai îndelungat la guvernare, 
în condiţii de relativă stabilitate. Din asemenea motive, Codreanu sau Antonescu, deşi 
au avut ambiţia să fie socotiţi ziditori ai unei Românii noi, bazate pe muncă şi efort 
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colectiv, nu au avut nici o şansă să acceadă la un asemenea statut. Doar timpul îi permite 
unui Salvator să devină Constructor, aşa cum a fost cazul lui Franco în Spania. 

Printre liderii români care s-au bucurat de un asemenea răgaz se evidenţiază Cuza -
şapte ani de domnie nu înseamnă prea mult, dar în cazul său au fost foarte denşi în ce 
priveşte cantitatea de realizări şi diversitatea acestora - şi Carol al Ii-lea, care nu a 
„beneficiat" decât de doi ani de dictatură regală, rotunjiţi însă de deceniul întregii sale 
domnii, care a marcat apogeul dezvoltării României precomuniste. Răsfăţaţii cronologiei 
moderne româneşti au fost Carol I şi Ceauşescu, ale căror perioade îndelungate, com
pacte şi relativ omogene de guvernare le-au permis să-şi construiască şi o imagine de 
făuritori de epocă, asemenea lui Augustus la Roma sau lui Ştefan cel Mare în imagina
rul istoric românesc. Sunt secondaţi de cei doi Brătieni care au petrecut fiecare peste 
un deceniu la guvernare - răstimpuri marcate de asemenea de înfăptuiri remarcabile - sau 
chiar de Gheorghiu-Dej, micul satrap stalinist care a reuşit să moară instalat pe „tronul" 
său din fruntea Biroului Politic. 

Adeseori, constructorii sunt şi fondatori, deoarece ceea ce au ei de edificat şi de 
realizat sunt în primul rând instituţii, modificări de statut politic şi reforme profunde. 
Un constructor nu se poate afirma decât într-o perioadă în care ţara are nevoie de ase
menea transformări structurale - iar adevărul este că România a avut mereu de construit, 
radical, în ultimele două veacuri. 

şi-a câştigat una dintre cele mai solide reputaţii de fondator şi constructor 
(Giurescu, 2000), cu toate că a fost singurul lider providenţial român al cărui mit s-a 
afirmat mai ales după guvernarea sa. Ca şi în cazul lui Tudor, imaginea sa a fost valo
rizată pozitiv sub toate regimurile politice şi culturale care au urmat, începând cu epoca 
lui Carol I (care l-a dislocuit, de fapt) şi continuând aproape fără nici o alterare sub 
comunism şi postcomunism. Artizan şi simbol al unirii din 1859 şi al statului român 
modern, iniţiator al primelor sale instituţii, reformator liberal în luptă cu vechile rân
duieli, apărător al autonomiei ţării în faţa marilor puteri, ocrotitor al ţăranilor şi adver
sar al boierilor - nu se putea mai mult pentru imaginarul istoric românesc. Cei trei 
piloni ai culturii politice româneşti, naţionalismul, populismul şi progresismul, au 
susţinut perfect efigia domnitorului până astăzi. Pe de altă parte, s-ar putea spune că, 
de fapt, colonelul Cuza nu a fost o personalitate de anvergura altor colegi ai săi din 
generaţia paşoptistă, că a dus o politică destul de conflictuală şi a instaurat în cele din 
urmă un regim autoritar, că reforma agrară a provocat în timp fărâmiţarea proprietăţii 
funciare ... Dar, ca întotdeauna, mitologia istorică funcţionează după logica sa proprie. 

Lăsând la o parte reculul popularităţii sale în perioada comunistă, Carol I tinde să-l 
depăşească în anvergură mitologică pe Cuza în galeria conducătorilor constructori (Boia, 
2017, pp. 379-386). Identificarea unei epoci de aur autentice în istoria României, ca o 
contrapondere simbolică la prezentul dezamăgitor şi la conducătorii meschini pe care 
i-am avea astăzi, îşi găseşte cel mai potrivit simbol în statuia ecvestră din faţa palatului 
pe care l-a construit. Carol nu este perceput numai ca un artizan al independenţei, al 
dinastiei sau al instituţiilor României moderne, ci şi ca un constructor propriu-zis, care 
a lăsat în urma sa Calea Victoriei, Palatul Regal, Ateneul sau Peleşul. Handicapul ori
ginii sale germane, chiar dacă i-a creat probleme de acceptare, a fost convertit într-un 
avantaj, prin povestea atrăgătoare despre neamţul corect, loial şi sistematic, care oferă 
un model pilduitor de muncă şi devotament, atât de necesar neamului nostru cu moravuri 
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balcanice. La un secol şi jumătate de la urcarea lui Carol pe tron, preşedintele Iohannis 
mai culege încă beneficii electorale de pe urma acestei imagini. 

Ceauşescu a venit la conducere fără nici o aură salvatoare sau fondatoare, ca un 
simplu profitor al carierei pe care a ştiut să o parcurgă într-un partid unic, consolidat 
la putere (Gabanyi, 2003; Cioroianu, 2005; Burakowski, 2016). Ca urmare, atunci 
când a devenit un conducător atotputernic şi beneficiarul celui mai intens cult al perso
nalităţii din istoria României, nu a putut pretinde decât rolul de Constructor al socialis
mului, în acord, de altfel, cu imaginea standard a oricărui dictator comunist. 

Ceauşescu - secretar de partid muncitoresc şi preşedinte de republică socialistă 
purtător de sceptru - a încercat să se prezinte ca un lider total şi, ca urmare, a cochetat 
şi cu rolurile de Salvator, de Martir şi de Justiţiar, iar într-o măsură mai restrânsă chiar 
şi cu cel de Reformator. Ceauşescu ar fi fost cel care a salvat România de ruşi în 1968, 
chiar dacă o asemenea formulă nu putea fi rostită oficial şi era evident că nu avea sufi
cientă acoperire în realitate, iar tinereţea sa „revoluţionară", care includea şi stagii prin 
închisorile vechiului regim, era menită să-i creeze şi o imagine - destul de palidă, de 
altfel - de martir al clasei muncitoare; la începuturile „domniei" sale a fost creditat şi 
cu introducerea unor reforme minimale. Dar pentru că aceste ipostaze nu erau suficient 
de convingătoare, Ceauşescu va fi portretizat în primul rând ca un făuritor neobosit şi 
omniscient al prezentului efervescent şi al viitorului luminos. Cei pe care îi conducea 
zi de zi erau „oamenii muncii" - ei înşişi constructori devotaţi ai socialismului -, iar 
patria era un imens şantier şi în acelaşi timp cabinetul de lucru al preşedintelui. 
Supranumele său cel mai caracteristic era Cârmaciul (şi nu Conducătorul), respectiv cel 
care doar îndrumă, ghidează, dă „indicaţii preţioase", asemenea corifeilor marxişti. 

În imaginarul politic românesc, Ceauşescu a întruchipat cel mai bine tipul de 
absolut, care culminează în ipostaza de constructor şi a cărui menire este să reconstru
iască ţara şi oamenii săi din temelii, un rol pe care şi l-ar fi dorit pentru ei Codreanu 
sau Antonescu. Nu este de mirare aşadar că foşti legionari, cum au fost Iosif Constantin 
Drăgan sau supravieţuitorii familiei Căpitanului (Schmitt, 2017, p. 326), s-au numărat 
printre admiratorii tiranului comunist. În egală măsură, era imposibil ca un cult de 
asemenea anvergură să nu lase urme adânci în memoria publică românească, în pofida 
dezastrului economic şi moral pe care „Epoca de Aur" şi conducătorul său iubit l-au 
lăsat moştenire. 

Concluzii 

Cum putem să analizăm profilul, prestaţia şi imaginea unor conducători atât de diferiţi, 
de la Tudor Vladimirescu la Klaus Iohannis şi de la Horea la Dacian Cioloş, în paginile 
aceloraşi concluzii ? Cu greu pot fi convinşi istoricii de meserie că în spatele unor 
asemenea nume s-ar putea distinge aceleaşi arhetipuri ale imaginarului. Pe bună dreptate, 
specialiştii nu cred că este normal ca Ştefan cel Mare să ciocnească un pahar de Cotnari 
cu Nicolae Ceauşescu. Dar, după cum ştim, asemenea imagini există şi nu sunt deloc 

Cu siguranţă, toţi conducătorii providenţiali au fost produsul unor conjuncturi spe-
cifice şi trebuie analizaţi, în primul rând, în al epocii lor. Deşi a fost 
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primul lider român modern, contemporan cu cezarismul democratic promovat de 
Napoleon al Iii-lea, Cuza a prelungit, în multe privinţe, vechiul regim, puterea personală 
a foştilor voievozi sau hospodari - dacă ne gândim numai la exemplul unui Mihail 
Sturdza. Carol I a fost un exponent al monarhiei de tip constituţional (şi nu parlamentar), 
după model orleanist, în care tronul nu era un fotoliu gol, iar în spatele unui parlament 
generat de o societate imatură din punct de vedere politic stătea un rege puternic, care 
echilibra derapajele partidelor. Brătienii au fost nişte premieri balcanici sau est-europeni 
tipici, asemenea celor doi Tisza în Ungaria, lui Eleftherios Venizelos în Grecia sau lui 
Nikola Pasic în Serbia, care s-au menţinut ferm la putere şi, cu toate că organizau ale
geri cu regularitate, le câştigau de fiecare dată. Codreanu, Carol al Ii-lea sau Antonescu 
au ilustrat figura conducătorului autoritar de tip fascist, în variante mai revoluţionare, 
corporatiste sau constructiv-autoritare. Iar Dej şi Ceauşescu s-au remarcat ca nişte 
exponenţi fideli ai leninismului, care a înscăunat în toate colţurile mapamondului numai 
tirani atotputernici, în fruntea unor Birouri Politice acaparate prin lupte sordide de culise, 
de la Stalin până la Xi Jinping. Iliescu a fost şi el un lider paternalist, potrivit pentru o 
societate postcomunistă în tranziţie care tânjea după tutela statului şi un tătuc ocrotitor, 
asemenea lui Milosevic, Lukaşenko ori a foştilor secretari de partid comunist din repu-

Putem înregistra, desigur, câteva nuanţe şi trăsături locale discrete. Carol I a fost un 
rege mai constituţional decât suveranii de operetă din Ruritaniile balcanice sau decât 

sud-americani. Prin misticism, viaţă ascetică şi în cele din urmă prin inefici
enţa sa politică dezarmantă, Codreanu a fost un conducător fascist singular, cum Europa 
nu a mai cunoscut. ,,Geniul Carpaţilor" a reuşit să ajungă un tiran mai caraghios şi mai 
odios decât restul tovarăşilor săi est-europeni (cu excepţia lui Enver Hodja), deşi, dacă 
îl comparăm cu Mao, Pol Pot sau Kim Ir Sen, face o figură decentă şi moderată. Dar, 
până la urmă, toate aceste exemple nu sunt decât expresii vernaculare ale unor teme 
internaţionale. 

În aceste condiţii, putem vorbi despre un specific românesc al mitului conducătoru
lui providenţial ? 

În primul rând, s-ar putea spune că liderii providenţiali din România, oricât ar fi 
fost de iubiţi sau de adulaţi la un moment dat, şi-au văzut popularitatea năruită într-o 
secundă. Aşteptările sunt întotdeauna foarte mari, iar deziluziile pe măsură. Alegerile 
câştigate detaşat au fost pierdute după patru ani la scoruri la fel de spectaculoase, iar 
odele dedicate dictatorilor de unii dintre cei mai mari intelectuali ai ţării s-au dovedit a 
fi simple mărturii ale unui oportunism deşănţat. Arghezi, Călinescu sau Camil Petrescu 
l-au proslăvit pe Carol al Ii-lea, după care au pus tot atâta râvnă în glorificarea lui 
Stalin, Dej sau a regimului comunist. Ceauşescu a fost linguşit în cel mai dizgraţios 
mod cu putinţă, dar după 1989 adulatorii săi de altădată s-au transformat peste noapte 
în susţinători înfocaţi ai democraţiei şi nu au simţit nevoia să facă un pas înapoi, aşa 
cum îi invitase Gabriel Liiceanu în Apel către lichele 

În acelaşi timp, surprinde absenţa paradoxală a consensului social din jurul perso
nalităţilor salvatoare. În timp ce toţi liderii providenţiali fac apel la mitul obsedant al 
unităţii naţionale pentru a-şi consolida poziţia (Boia, 2017, p. 408), în practică, majo
ritatea se văd nu doar abandonaţi la un moment dat de proprii susţinători, ci concuraţi, 
contestaţi, ba chiar demonizaţi inclusiv pe parcursul ascensiunii. Cuza a fost trădat de 
propria sa gardă, fără ca nimeni să clipească, pentru ca după aceea figura lui să fie 
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reaşezată în mod simbolic lângă cea a lui Carol I, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, 
iar Carol I, la rândul său, era să fie trimis înapoi în Vaterland după vreo patru ani de 
domnie chiar de către liberalii radicali care l-au înscăunat. Codreanu a avut parte tot 
timpul vieţii nu numai de veneraţie, ci şi de o reclamă foarte proastă în România, inclu
siv din partea a numeroşi camarazi de pe baricadele naţionalismului, Carol al Ii-lea nu 
a scăpat niciodată de eticheta - destul de meritată, de altfel - de "rege-playboy", 
Ceauşescu a murit hăituit ca un câine, părăsit de propriul său aparat de represiune, în 
timp ce Iliescu - susţinătorul neobosit al tezei "consensului naţional" - a fost urât de o 
parte a românilor parcă şi mai mult decât a fost iubit de ceilalţi. Aceeaşi situaţie pare 
să se repete în cazul preşedinţilor Constantinescu, Băsescu sau lohannis. În acest fel, 
traseul liderilor providenţiali români riscă să ne apară şi el - la fel ca atâtea alte înfăp
tuiri naţionale - ca un zid părăsit şi neisprăvit, ca o treabă de mântuială, alimentând cu 
încă un element imaginea atât de răspândită a unui excepţionalism românesc negativ. Pe 
de altă parte, tot atât de adevărat este că majoritatea personalităţilor importante ale 
epocii moderne şi-au avut contramiturile lor, începând cu Napoleon, căpcăunul corsican 
care a atentat la valorile Europei legitimiste. 

Un specific românesc în această chestiune poate să aibă totuşi legătură cu inexistenţa 
unei monarhii veritabile în epocile premoderne (Barbu, 2001). Parcă tocmai pentru a 
compensa acest handicap, istoricii români s-au străduit să construiască figurile auguste, 
degajând stabilitate şi măreţie, ale unui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare sau Matei 
Basarab, meniţi să reprezinte un soi de Carol Quintul, Elisabeta I sau Ludovic al XIV-lea 
autohtoni. Nu a fost cazul. Domnitorii români s-au luptat mereu între ei, şi-au pierdut 
de multe ori capetele, au fost trădaţi zilnic de partidele boiereşti şi priviţi cu destulă 
reţinere până şi în baladele populare care le-au fost dedicate. Schimbarea domniilor, 
bucuria nebunilor este o formulă paradigmatică pentru imaginarul autorităţii suverane 
la români. 

În istoria contemporană a României, deşi guvernările autoritare au fost aproape 
neîntrerupte, figura liderului providenţial pare să fi pierdut teren în deceniile din urmă, 
nu atât la nivelul nostalgiei după un trecut idealizat, cât la cel al politicii curente. După 
cum remarcă Oliver Jens Schmitt, după 1989 pe scena politică românească nu s-a mai 
impus nici un conducător dominant, de tipul lui Codreanu (Schmitt, 2018, p. 27). Chiar 
dacă mai există politicieni avizi de putere, nici unul nu a reuşit şi, în general, nici nu a 
năzuit să devină o personalitate sufocantă, de tipul lui Viktor Orbân sau Recep Tayyip 
Erdogan. Acest lucru poate să semnifice şi o maturizare politică a societăţii româneşti 
(deoarece autoritarismul nu face casă bună cu democraţia), dar îşi găseşte antecedente 
şi în maniera inconsecventă în care românii şi-au tratat de-a lungul vremii liderii mai 
mult sau mai puţin providenţiali. Românii par să fi brevetat o formulă sui-generis 
checks and balances, în care autoritatea excesivă este anihilată prin intrigi, lupte de 
culise, fragmentare politică, recurs la factorii externi şi viraje bruşte ale electoratului. 

La ora actuală, imaginea conducătorilor capabili şi providenţiali de altădată este 
întreţinută şi cu rolul de a sublinia precaritatea celor de astăzi. Viorica Dăncilă a fost 
comparată cu Ionel Brătianu, preşedintele lohannis cu Carol I, iar în urma acestor 
paralelisme liderii contemporani ies tot mai şifonaţi, în timp ce conducătorilor de odi
nioară li se înalţă un piedestal tot mai înalt. Astfel, aşteptările faţă de cei care ne conduc 
cresc din nou, deschizând încă o dată calea dezamăgirii. Dar publicul nu pare să obosească, 
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reeditând în fiecare ciclu electoral acelaşi mecanism repetitiv, deoarece, la fel ca în 
romanţe sau telenovele, în spaţiul imaginarului speranţa nu moare niciodată. 

Din punct de vedere juridic, mitul conducătorului providenţial este ipostaziat în 
România contemporană de Constituţia iliesciană (1991), care a introdus regimul 
blicii semiprezidenţiale. Modelul prestigios invocat la nivel declarativ a fost cel al Franţei, 
deşi adevărul este că autorii legii fundamentale nu au dorit altceva decât să asigure un 
aşezământ constituţional cât mai confortabil pentru Ion Iliescu şi urmaşii săi fesenişti. 
Din punct de vedere formal, România s-a aliniat astfel mai curând cu fostele republici 
sovietice sau cu Mongolia decât cu majoritatea statelor europene. 

În deceniile următoare, ironia istoriei a tăcut însă ca preşedintele să intre frecvent 
în coliziune cu parlamentul, iar majorităţile parlamentare formate de obicei de Partidul 
Social Democrat au fost contracarate, cu mai mult sau mai puţin succes, de preşedinte. 
Astăzi, paradoxal, republica semiprezidenţială este pusă uneori în discuţie, încercându-se 
înlocuirea ei cu alte formule constituţionale, dar de obicei tot în numele unor tentaţii 
autoritariste. În aceste condiţii, speranţele multora se îndreaptă din nou spre eroul ima
ginarului colectiv, somat să salveze, să se sacrifice, să facă dreptate şi să construiască 
din palatul său de pe dealul Cotroceni, acolo unde îşi instalase tabăra acum două sute 
de ani slugerul Tudor Vladimirescu. 


