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Introducere

in toamna anului tg74, in cadrul uneia dintre qedinlele Comitetului Executiv aI Comitetului Central aI Parbidului Comunist RomAn, s-a luat in disculie
o notS care prevedea o serie de mdsuri ce vizau ,pternizarea memoriei" lui Miron

Constantinescu'- membru din ilegalitate al partidului qi important lider comunist, care decedase subit in vara acelui an. Practica era curenti in universurile partidelor comuniste, mai ales atunci cAnd era vorba despre membrii
importanli ai nomenclaturii. Misuri similare fuseserd luate in cazul lui Gheorghiu-Dej', dar qi a alli,,tovardqi" ai acestuia, mai pulin ,,celebri": Alexandru
Moghioroq sau Dumitru Petrescus. S-a intAmplat insd ca qedinla din ziua de
r5 noiembrie ag74sd fie una incdrcatd - pe ordinea de zi figur6nd nu mai pulin
de dou5zeci qi unu de puncte. Astfel cd discutarea ,,problemei" memoriei lui
Miron Constantinescu - abia cea de-a paisprezecea chestiune luatd in disculie
ln cadrul qedinlei respective - a fost abordati cu destul dezinteres de cdtre
membrii Comitetului Executiv. Aceqtia s-au rezumat la a lua notd de propunerile deja fdcute, destul de ciudate gi de ambigue, de altfel: ca un liceu din
Arad sd ii poarte numele qi ca un bust aI acestuia sd fie amplasat ln fala unui
alt liceu, tot din Arad, unde Miron Constantinescu invdlase in tinerelea. Foarte
mai dispusese qi ca unele strizi sd poarte, de atunci incolo, numele
Iui Miron Constantinescu5. Dincolo de propunerile din nota intocmiti deja,
vechiul interbrigadisl Gheorghe Stoica a intervenit in cadrul qedinlei sugerAnd
cd ar fi fost indicatd, ba poate chiar necesarS, qi publicarea postumd a operei
Iui Constantinescu: ,,Omul a.cesta, touard,ge Ceau;escu, a scris cd.te ceua. AS propune sd. se ad.auge aici ca sd, se selec{ioneze din aceste lucrd,ri qi sd. se publice"G.
lnsd dezinteresul fald de acest subiect a flcut ca propunerea lui Gheorghe
Stoica sd fie mult prea uqor trecutd cu vederea. Deqi Nicolae Ceauqescu aprobase inilial ideea lui Stoica, chestiunea a rdmas in suspensie, Cornel Burticd
qi Aurel Duma afirmAnd cd nu prea era ce sd se publice: ,,C. Burticd: Este publicat totul [...]; Aurel Duma: Am preluat toatd, arhiua qi nu am mai gd.sit alte
lucrd.ri"1. Semn cd partidului nu-i prea pdsa, in realitate, de posteritatea lui
Miron Constantinescu.
probabil,

se

t4
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Sociolog marxist, figurd central5 anomenclaturii rogiiin primul deceniu ce
urmat instaur5rii Republicii Populare, Miron Constantinescu reprezintd totuqi un personaj important al epopeii comunismului romAnesc. Cu toate cd nu a
avut anvergura politicd a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Anei pauker sau a lui
Nicolae ceaugescu, Miron constantinescu rdmAne un personaj care apare, cu
incdpdlAnare parcd, in multe mornente-cheie care au marcat istoria partidului
.o*rrrrrl:,rrept pentru care, istoria vielii sale meritd a fi spusd.
a

{.*
A existat dintotdeauna o reticen!5 a istoricilor fald de genul biografic. Destui
profesioniqti ai disciplinei considerd biografia ca fiind o form5. inferioard a discursului istoriografic. Motivele nu trebuie ciutate foarte mult in primul r6nd,
vorbim despre un discurs istoriografic care se concentreazi asupra unui singur
individ; mai mult, tradilia biografiei line mai degrabd de literaturd, gi mai
pulin de istorie sau sociologie; nu in ultimul rand, existd destule prejudecdfi
in sensul cd genul biografic este preferat de istorici care nu exceleazd lacapitolul rigoare qtiinlificd, de unde se dezvoltd o altd prejudecati legati de genul biografic - cea referitoare la accesibilitatea dissxsului sau chiar la .."u"terul non-academic al acestuia. Cu toate cd existd destui istorici care sunt de
pdrere ci biografia nu poate atinge un nivel de interpretare analitic care sd

corespundd cerinlelor academice, sunt poate la fel de mu$i cei care considerd

genul ca fiind o formi legitimd a discursului istoriografics, iar credinla mea
sincerd e cd biografia e chiar mai mult dec6t atat, reprezentand. o componentd
vitaH a acestui tip de discurs. in primul rand, genul biografic a depdqit de multi
limitdrile qi restricliile impuse de vechile concepliie, una dintre acestea
Yreme
fiind c9a care susline cd doar existenfele personajelor faimoase meritd o atenfie
speciald. ExistS o infinitate de istorii care se cuvin a fi relatate: a celor mai puiin
cunoscufi, a celor cu traiectorii inarticulate, a celor iliterafi, a femeilor, u mu.ginalilor, a celor exclugi q.a.m.d. odatd spuse, poveqtile acestora pot contribui
la_reexaminarea qi chiar la reconfi.gurarea a ceea ce am putea aenni ca particularitifi de clasd, gen sau etnicitate, aFa cum sunt ele perceptibile de ia un
nivel individual cdtre dimensiunea general5.
in demersul specific pe care iI prJsupune un studiu biografic, se ajunge adesea i:r punctul tr care egti nevoit sd te intrebi: se poate scrie/relata
rrr"i
individ? $i dacd da, care ar fi principalele dificultdli ale unui demers de"i"ju
acest fel?
Cel mai adesea, autorii care sunt circumspecli fald de aceastd chestiune invocd
lipsa sau insuficienla surselor. Poate tocmai d.e aceea unul dintre obiectivele
principale ale autorului unei biografii este de aardtacd aceastd. (presupusi) lipse
sau
insuficienld nu reprezintd nici principala gi nici singrrra dfficultate.tn maioritatea
cazrurrlo4 distorsiunile cele mai stridente provin din modul in care noi
ni-i imagindm pe actorii istorici supugi unui model de ralionalitate anacronicd'o.
urm[rind o anumitd tradilie biograficd gi chiar retorica disciplinei, misiunea celui
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care scrie biografii s-ar putea limita la anumite modele cu care putem asocia o
cronologie ordonatd, o personalitate coerentd qi stabild, acliuni frri inerlie qi
decizii frrE incertitudini". Ne-ar fi de ajuns, in astfel de condifii, sd reconstruim
cu migald acel puzzle complex care reprezenta viala unui personaj. Am putea
cduta cu atenlie sursele qi le-am putea interpreta intr-o manieri corectd, nelinAnd poate seama de multitudinea de factori externi care influenleazd un

destin individual.

insi biografia a depdqit de mult acest tip de abordare - astizi, scopul biografiei
nu mai este doar acela de a relata o via!5, de a se reduce Ia o enumerare cronologici
a evenimentelor de zi cu zi. Astdzise insistd gi se gloseazi in jurul contextelnr -fie
cd e vorba despre contextul istoric, social, cultural, politic sau geografic". Practic,
biografirl nu mai este interesat doar de cursul unei viefi, ci ;i de modul fir care acea
existenld relalioneazd cu diferitele contexbe i:r care ea evolueazd. Mai mult chiar,
scopul biografiei nu este persoana in complexitatea ei gi nici societatea in complexitatea ei, ci punctul sau punctele in care cele doud interaclioneaz5. in acele
puncte sau situatji, individul qi contextul se lS.muresc reciproc.
criteriul exhaustivitdlii.
$i poate ci ar fi necesar sd menlionez faptul cd e imposibil de reconstituit
existenla cuiva in totalitatea sa. Ceea ce imi rdmdne de fHcut este sd propun
evenimente care, ffird a fi toate qi intotdeauna expuse intr-o stricti succesiune
cronologicd, tind sau pretind sd fie organizatein secvenle ordonate conform
unor principii inteligibile. Subiectul qi obiectul biografiei, mai precis cercetdtorul si cercetarea sa, au acelaqi interes: in a accepta, evidenlia qi insista
asupra postulatului sensului existenlei relatate'3.
Biografia lui Miron Constantinescu este demnd de atenlie intrucdt ilustreazd, ceva mai mult decAt o banald existen!5. Exerciliul (re)construirii acelui
puzzle reprezentat de viala sau trecutul unui personaj nu se poate rezuma, in
cazul lui Miron Constantinescu, Ia modelul de ralionalitate anacronicd despre
care am discutat mai sus. Intenlia mea a fost aceea de a incerca sd merg pulin
mai departe, abandondnd uneori personajul in sine qi cdutAnd si reconstitui
contextul. Raliunile unei aborddri de acest fel au labazd, ideea ci o existenli,
oricAt de originalS sau de unicd ar pdrea, nu poate fi lnleleasi pe deplin din
prisma propriilor devianle sau singularitdli. Dimpotrivd, ea capdtd sens numai
prin explicarea fiecirei abateri de Ia normd, gi prin sublinierea faptului cd
aceasta are loc intr-un context istoric care o attotrzeazd'4. Mai mult decA!.atAt,
fur incercarea de a reconstitui trecutul unui personaj, adesea am avut de intAmpinat obstacole, de cele mai multe ori generate de lacune documentare, pe care
nu le-am putut depiqi decAt apelAnd la exerciliul critic enunlat anterior.
Nu am plecat de Ia premisa cd voi putea evoca existenla lui Miron Constantinescu doar prin str6ngerea informaliilor legate de viala acestuia. Drept pentru care am incercat, prin intermediul biografiei lui, sd surprind imaginea unei
generafii, a unui tip de angajament politic, a unui partid care era nevoit sd iqi
desfrqoare activitatea in ilegalitate, gi mai apoi a unui regim politic. Astfel, in
O biografie nu va putea niciodatd sd indeplineascd
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multe momente, Miron Constantinescu a devenit personajul prin prisma cdruia
am cdutat sd explic diverse aspecte: opliunea pentru o stAngd clandestind a
unei pdrli a studenlimii rom6neqti in perioada interbelic5; angajamentul total
fa!5 de o canzd qi fa!5 de o ideologie; opliunile greu de cuantificat ale celor care
acceptau uneori pariul clandestinitd,lii, in dauna unor posibilit5li de carierd

infinit mai confortabile. Tot Miron Constantinescu a fost personajul prin
intermediul cdruia am incercat sd reconstitui cotidianul detenliei politice in
timpul regimului Antonescu.
lllterior, viala aceluiasi Constantinescu s-a deruIat in cercurile decizionale
ale partidului comunist, aflat in cursa pentru preluarea puterii, iar mai apoi
in fruntea unei Rom6nii Populare. in acest context, Miron Constantinescu nu
mai avea prea mult sezs ca personaj individual, eI devenind parte a unui angrenaj care nu permitea iegiri din cerc. Destinul aceluia;i Miron Constantinescu
mi-a prilejuit incursiuni gi in universul obscur al vielii de partid, dominatd de
supunere, legi nescrise, camaraderii sau uri visceralS. Am putut inlelege astfel
mecanismele de control asupra propriilor membri pe care partidele qi le dezvoltau gi perfecfionau, raliunile intime ale politicilor exclusive, dar qi caracterul
aproape ritualic pe care il putea dob6ndi o cd.dere sa.u o epurdre . Tot din prisma
biografiei lui Miron Constantinescu am putut inlelege dimensiunea sociald. a
unei marginalizdipolitice. Nu in ultimul r6nd, biografia aceluiaqi personaj mi-a
relevat caracteristicile gi implicaliile unei oportunit5li pe care pulini au avut-o
ln realitate - aceea areabilitd.rli gi a revenirii in cdmpul puterii. Toate acestea
nu le-ag fi putut inlelege in mod coerent dac6 m-aq fi rezumat in a le privi doar
din perspectiva personajului care md interesa.
Pe de altd parte, nu am transformat ipoteza raportdrii permanente la
contextul istoric, politic, cultural sau social intr-un scop in sine. Mai exact, am
cdutat sd lin tot timpul seama de diferenla dintre ceea ce este comun si
md,surabil qi ceea ce aparline unicitdtrii traiectoriei indiuiduale. IJneori, contextul este mai greu de perceput in integritatea gi/sau exhaustivitatea sa, fiind
definit mai degrabd din prisma }imitelor sale. in aceste cazui, destinele individuale gi unicit6lile care le caracterizeazd. sunt cele care pot face mai
inteligibil qi mai coerent contextul'5. Existd situalii clare - ipostaze, decizii,
opliuni, ce par sd vind in contradiclie cu ceea ce pare ordinar gi firesc. ln aceste
cazui, ele nu mai pot fi inlelese din prisma contextului, drept care am ales sd
le consider ca fiind niste matrice care sunt singulare prin caracteristicile si
cauzalitdlile proprii. E adevdrat cd una dintre cele mai dificile sarcini pe care
a trebuit sd le depdqesc a fost aceasta a punctdrii diferenfelor, dar gi a interdependenlei dintre cauzalitatea contextului qi cea a singularitdlii destinului. Deqi
pare lntr-o anumiti mdsurS. paradoxal, cele dou6 aborddri nu se exclud, ci devin o necesitate in contextul unei problematizdri adecvate.
*

**

INTRODUCERE A7

Despre comunismul romanesc se scrie, intr-o manierd pe care am putea-o
considera coerentd qi legitimd din punct de vedere istoric, de mai bine de doud
decenii. O perioadd insemnatd, de-a lungul cdreia s-au publicat articole, studii
gi volume semnificative. Au fost abordate subiecte diverse, insd accentul a p5rut sd cadd mai intotdeauna asupra dimensiunii represive a regimului sau
asupra universului carceral din perioada comunistd. Ceea ce este de lnfeles.
Pdnd la un punct ins[. S-a scris pulin sau chiar deloc despre: evolulia economiei
de-a lungul regimului comunist, structurile de stat qi de parbid specifice regi-

mului, articularea identitdlilor individuale sau colective, diferitele aspecte ale
cotidianului E.a.m.d.
insd o caren!6 evident5 este cea referitoare la biografiile principalelor personaje ale ,,epopeii" comunismului romdnesc. Dincolo de cAteva iniliative
ldudabile, istoriografia romdnd de profil resimte lipsa unor biografii ale figurilor
importante ale ,,Olimpului" comunist. Nu existd o biografie a lui GheorghiuDej, a lui Iosif Chiginevschi, Ion Gheorghe Maurer, Tbohari Georgescu, Emil
Bodndraq, Alexandru Drdghici, Alexandru Moghioroq, Chivu Stoica sau Constantin PArvulescu. Nu s-au scris sinteze nici despre trecutul celor care au luptat
in spania, in cadrul Brigdzilor Internalionale, sau in Franla maquisardd.,
devenind apoi demnitari comuniqti cu functji importante: Constantin Doncea,
Gheorghe Stoica (Moscu Cohn), Gheorghe Vasilichi q.a. O altfi categorie importanti de figuri ale nomenclaturii comuniste a fost reprezentatd' de aqa-ziqii
iominterniqti, cei care qi-au petrecut anii celui de-al Doilea Rdzboi Mondial Ia
Moscova, revenind in lari odati cu contraofensiva Armatei Roqii: Vasile Luca,
Alexandru Bdrlddeanu, Mihail Roller, Dumitru Petrescu-Grivifa, Valter Roman S.a. Despre toli aceqtia nu s-a scris decdt foarte pulin qi, despre unii dintre
ei, chiar deloc.
Or, comunismul nu a fost un regim care sd se fi instaurat, implementat qi
menlinut independent de flgurile acestora despre care am amintit. Istoria comunismului romdnesc se confundd de multe ori cu istoria personal5 a protagonigtilor ei.
Miron Constantinescu a fost un personaj important al istoriei comunismului
romAnesc, indeosebi in primul deceniu ce a urmat instauririi Republicii Populare. Cu toate acestea, o biografie comprehensivd care sd trateze viala qi
activitatea acestuia nu a fost scris6. T?ebuie insd menlionate cele cAteva studii
biografice care fac incursiuni in trecutul lui Constantinescu. Ar fi vorba despre
un articol al lui Vladimir Tismdneanu, publicat la mijlocul anilop r98o in
revista Szzruey'6. Apoi, trebuie menlionate eseul biografic aI lui Andi Mihalache,
publicat in revista ieqeand Xeruopoliana'7, Fi arbicolul lui Florian Tinisescu,
dtnArhiuele totalitarismului'8. Dincolo de aceste contribulii, in ultimii ani, in
contextul demardrii qi derul5rii proiectului de cercetare care a avut drept scop
principal finalizarea volumului de fa!d; am publicat alte cdteva contribulii legate de acest subiect'e.

in aceste condilii, dat fiind cd subiectul pe care mi-I propusesem apdrea ca
fiind aproape necercetat, a trebuit sd intreprind o riguroasd anchetd arhivisticd,
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al cdrei scop principal era acela de a-mi facilita mai intai inlelegerea, iar mai
apoi aprofundarea subiectului. Desigur, atunci cand am pornit pe acest drum,
nu aveam siguranla cd ceea ce arhivele imi vor releva se va putea concretiza
intr-un volum. insd dosarele aveansi m6 contrazic5.
in mod oarecum paradoxal, arhivele mi-au relevat o multitudine de detalii
legate de activitatea lui Miron Constantinescu in cland.estinitofe. Pentru perioada ilegalitatrii partidului, Ia Arhivele Nalionale existd posibilitatea unei
documentdri extrem de eficiente, dat fiind cd. responsabilii din cadrul comitetului Centfal qi de la Institutul de istorie a partidului (redenumit ulterior
Institutul de Studii Istorice qi Social-Politice) au intreprins o ampld acliune de
recuperare a tuturor documentelor referitoare la activitatea partidului comunist inainte de tg44, documente care au fost organizate in mai multe fonduri,
astdzi accesibile la sdlile de studiu ale Arhivelor Nafionale. Din perspectiva
demersului meu, de foarte mare ajutor s-a dovedit a fi fosta coleclie
95(Dosare
personale ale luptd.torilor antifasciqti ?.ntocrnite de Ministerul d.e Interne tn
perioada tgt7zg,44),in cadrul c6reia am identificat mai multe dosare intocmite
de cdtre Direclia Poliliei de Siguranfd, d.in cadrul Direcliei Generale a Poliliei,
pe numele lui Miron Constantinescu. Un alt fond deosebit de folositor pentm
demersul meu a fost coleclia Docurnente elaborate d,e organel,e represiue d,espre
actiuitatea PCR gi a organiza{iilor de masd, reuolu{ionare (coleclia
5o), in cadrul c[ruia am identificat mai multe dosare referitoare la activitatea Partidului
comunist din Romania, a unor organizalii de masd din care Miron constantinescu a fdcut parte - Frontul studen{esc Democrat, sau a unor reviste de
st6nga la care el a fost colaborator - Era noud, Dacia noud, cad,ran q.a. Tbt in
acest fond am identificat dosarele de anchetd in legdturi cu descoperirea si
neutralizarea de c5.tre organele polilienegti a Regionalei comuniste,,Dundrea
de Jos" din Galafi, afacere in care a fost implicat qi Miron Constantinescu. Nu in
ultimul rAnd, am putut sd regdsesc o parte a arhivei penitenciarului Caransebes,
unde Miron Constantinescu a fost inchis pentru o bund perioadd de timp in
anii celui de-al Doilea Rdzboi Mondial.
Alte fonduri sau coleclii care s-au dovedit a-mi fi extrem de utile au fost:
coleclia Dosare de partid ale membrilor d.e partid cu stagiu tn ilegalitate care
auincetat din uiald (fond 5g), ln cadrul cdreia am identificat mai multe dosare
personale ale unor protaganiqti ai istoriei Romaniei postbelice; fondul Comitetul Regional,,Dund,rea de Jos" al Partidului Comunist Romdn (tgaz-44e,
indeosebi pentru evenimentele care au dus la arestarea,in :.g4l-, a lui Miron
Constantinescu; coleclia Documente elaborate de desinu;ii comunisti si socialiqti
tn tnchisori si lagdre (fond 55), in cadrul cdreia am gdsit atat broguri gi alte
materiale redactate de comunigti in detenlie, cat si corespondenfE; coleclia
Procese tntocmite de organele Justiliei, Siguranlei, Jandarmeriei pentru comunigti, militan{i ai miqcdrii muncitoregti qi ai organizaliilor d,e masd, (fond. g@,
in cadrul cS.reia am identificat dosarele procesului,,apdrdrii" din rg43-r944, in
urma c5.ruia solia lui Miron constantinescu, sulamita Bloch, a fost condam-
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contumacie; sau fondul Apd.rarea Patrioticd, (fond 9r), care
conline documente referitoare la activitatea acestei organizalii in anii celui
de-al Doilea R6zboi Mondial.
Deschiderea arhivelor emanate de fostul Partid Comunist RomAn a insemnat o qansd importantd pentru cercetdtorii gi istoricii interesali de trecutul
recent al Rom6niei. Odati cu aceastd reuolu{ie institulionald, am avut posibilitatea de a leitura, in sdlile de studiu ale Arhivelor Nafionale, fondurile Comitetului Central al partidului - Cancelari'e, Secfin Propagandrt 9i Agitatiz, Sec{in

nati Ia moarte in

Organizatoricd., Seclia Economicd. sau Sec{ia Administratirt-Politicd'Docamen'
tele din cadrul acestor fonduri: stenograme ale qedinlelor Biroului Politic, ale
Secretariatului, referate, note, sinteze, au reprezentat o parbe importantd a documentaliei folosite pentm redactarea lucririi de fa!d, in special pentru perioada postbelicd. Ele surprind evolulia politicd a Republicii Populare dupi 1948,
inregistrand majoritatea evenimentelor care marcheazd istoria politicd, social6,
u.orro.rri"e gi culturald a acestei perioade. Devenind parte a angXenajului care
a coordonat politica generali a regimului, Miron Constantinescu a fost un actor

important aI primului deceniu aI Romdniei Populare.
Tot Ia Arhivele Nalionale se gfiseqte un fond personal aI lui Miron Constantinescu. De dimensiuni reduse, insumdnd 4r de unitili arhivistice, fondul
personal Miron Constantinescu pare sd fl fost intocmit pebaza materialelor
." vor fi gdsit in biroul acestuia, ulterior decesului sdu neaqteptat' Astfel,
"*"
documentele care se reg5sesc in acest fond arhivistic sunt destul de diverse:
de la carnetul de membru aI UGSR (Uniunea Generalfl a Sindicatelor din
Rom6nia), autorizalii de cSldtorie gratuite pe toate liniile CFR, permise de
portarmi sau diverse chitanle pflnd Ia diferite manuscrise, la care probabil
Miron Constantinescu lucra, qi alte rapoarte qi cuvAntdri linute cu diferite
prilejuri. Tot Ia Arhivele Nalionale, am descoperit in cadrul colecliei Do sare de
partia ab membrilor de partid. cu stagiuin ilegalitate care du?.ncetat dinuia{d'
ifond SS) un dosar personal al lui Miron Constantinescu - de altfel, singurul
dos." dL partid pe care I-am putut identifica. Inilial, pulindtatea fiIelor ce compun dosarul respectiv (doar 16la numdr) m-a descumpinit. Insd cele cdteva
documente din interior - o adeziune completatd in 1945, o autobiografi.e de in'stitu{ie,tot din ::g45 etc.- s-au dovedit a fi esenliale pentru clarificarea multor
detalii confuze sau imprecise din biografia lui Miron Constantinescu'
La inceputul anului soog, am inaintat o cerere Colegiului Consiliului Na(CNSAS), prin care am''solicitat
lional penti"u Studierea Arhivelor SecuritSlii
si fiu acreditat ca cercetdtor cu tema volumului de fa!6, cerAnd in aceiaqi timp
arhiviqtilor CNSAS si identifice dosarele in care aq fi putut si gisesc informalii
in legituri cu Miron Constantinescu. Aveam mai multe motive sd cred ci in
arhivele fostei Securitd.li vot fi existat destule documente referitoare la Miron
Constantinescu. Astfel, gtiam cd in wemea c6t a fost preqedinte aI Comitetului
de Stat al Planificdrii, activitatea lui Miron Constantinescu 9i a altor membri
importanli ai CSP ar fi fost pusd sub supravegherea agenturii instituite acolo
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de c6tre Alexandru Drdghici. De altfel, acesta a fost unul dintre motivele pentru care constantinescu i-a atacatvirulent pe Alexandru Drighici qi pe Gheorghiu-Dej in celebrele gedinle ale Biroului Politic din aprilie 1gb6no. Atunci,
Alexandru Drdghici nu ar fi negat nici una dintre acuzatiile pe care Miron
Constantinescu i le aducea. Mai mult decdt atat, o altd dovadd, care md indrept5!ea sd cred cd Miron Constantinescu ar fi fost supravegheat de cdtre Securitate, este reprezentatd de o notd-raport care cuprinde un tabel cu toli membrii
Comitetului Central gi alli activiqti de partid care au fost urmdrili de c6tre
Securitateprin'miStoace de tehnicE op"rutirra (To) - corespondenlE, ascultarea
telefoanelor". ln acest tabel, Miron constantinescu figureazd ca fiind pus sub
urmirire prin mijloace de tehnicd operativi incepand cu anul 1963. De altfel,
am fi naivi daci am crede cd Miron constantinescu nu a fost pus sub supraveghere chiar mai deweme, mai exact in urma elimindrii sale din funcliile halt€
pe care le ocupa, in rg57. Practica era una curentS, iar partidul va fi frcut tot
posibilul sd ii lind ln ,,frAu" pe cei ce dovediser5, i:r trecut, nesupunere. in pofida
tuturor acestor evidenle, rdspunsul primit din partea Colegiului CNSAS a fost
unul dezam[gtor, fiind informat ci in Arhiva CNSAS nu se gdsesc dosare in
care sd figareze numele lui Miron Constantinescu.
in legdturd cu alte tipuri de surse, doresc sd.precizez cd d.e un real folos
mi-a fost cercetarea colecliei cotidianului Scdnteia, tribuna propagandismului
Comitetului Central. Vreme de cdteva luni, dupd a3 august 1944, Miron Constantinescu s-a aflat la conducerea ziarului principal al comunigtilor, eI fiind
primul,,gef roqu" al scd,nteii legale. ulterior, in paginile scd,nteii erau publicate
informalii detaliate legate de evenimentele importante din viala partidului,
astfel incAt cotidianul reprezintd o importantd sursd pentru cei interesali de
istoria comunismului romAnesc. Am acordat o atenlie deosebitd qi publicaliilor
din perioada interbelicd la care Miron Constantinescu a fost colaborator, identificAnd majoritatea contribuliilor sale publicistice.
De un real ajutor mi-a fost literatura de specialitate care, in ultimii ani, a

cunoscut o dezvoltare apreciabild. Dincolo de sintezele referitoare la comunismul
o importanti literaturd secundar5, care cuprinde at6t volume
care analizeazi diferite evenimente sau aspecte legate de istoria comunismului,
cat qi un numdr impresionant de studii care se regdsesc in periodicele de profil:
Analele Sighet,Arhiuele totalitarismului,Anuarul Institutului d.e Inuestigare a
crimelor comunismului in Romdnia, Dosarele Istoriei, Magazin istoric, sfera
politicii etc. De altfel, lntreaga literaturd consacratS. istoriei recente a Romdniei
cunoaste un flux editorial pe un trend continuu ascendent. Problema majorl
din punctul de vedere al demersului meu e cd subiectele abordate in cadrul
majoritdlii acestor lucrdri aaizatindeosebi dimensiunea represiunii comuniste

romanesc", existd

qi a universului concentrationar. Foarte puline lucr[ri s-au scris referitor la
modalitSlile de funclionare ale statului comunist, la structurile de partid qi de
stat. Lipsesc, de asemenea, lucrdri care sd abordeze intr-o manierd gtiinlificd
dimensiunea eqecului economic al regimului comunist sau diferitele aspecte ale
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cotidianului. De real folos mi-au fost qi colecliile qi volumele de documente
editate 1n ultimii ani, fie cd e vorba de stenogramele gedinlelor Biroului Politic
al CC aI PMR'3, fie de stenogramele diferitelor gedinle plenare ale Comitetului
Central, indeosebi cele care au marcat istoria partidului in primele decenii
postbelice'4, sau alte coleclii de documente's.

O perspectivd inediti asupra trecutului comunist ne-o oferd qi literatura
memorialisticfi, poate genul cu cea mai mare anvergurd in ultimii doudzeci de
ani. Pe IAng[ volumele cu interwiuri cu diferili nomenclq,turigti ale Laviniei
Betea'6, de un real ajutor mi-au fost memoriile sau jurnalele unor personaje precum Gheorghe Apostol,T, silviu Brucanos, sorin Tomree, Paul sfetcu (unul dintre
secretarii personali ai lui Gheorghiu-Dej)3o, Paul Niculescu-Mizils', Gheorghe
Gaston Marin3', sau ale istoricilor Florin Constantiniu3e si Apostol Stan3a'
Pentru a incheia disculia referitoare la tipurile de surse accesibile, ar trebui
s[ mai menlionez gi un alt tip de lucrdri care igi au o utilitate aparte - literatura
propagandisticd, referindu-md prin acest termen Ia produclia istoriografici din
anii regimului comunist, in special cea care trateazddiferite aspecte din trecutul
recent aI Romdniei. Discursul istoriogfafic din cadrul acestor surse este pe
alocuri puternic ideologizat, astfel incAt trebuie sd fie citite cu destul5 atenlie.
Lucririle rdmdn totuqi importante datoritd informaliilor pe care le cuprind. Nu
in ultimul rdnd, ele trebuie consultate intrucdt abordeazi subiecte pe care
istoriografia de mai tdrzitt le-a ignorat. Afost necesar, spre exemplu, sd consult
Iucrdrile referitoare la presa de stdnga din perioada interbelicE, sau Ia diferitele
organizalii de stdnga - Frontul Stud,en{esc Democrat, chestiuni care nu au mai
reprezentat un interes aparte pentru istorici in perioada postcomunist6.

***
Existenla adulta a lui Miron constantinescu s-a consumat de-a lungul a
patru decenii, putAnd fi divizati simbolic in patru perioade distincte: tinerelea
,yeuoluSionard" (tgg4-tg44); ascensiunea qi perioada de md'rire Qg44-t956);
c[derea gi marginalizarea (1956-1965); reabilitarea (1965-1974). Dupd cum
lesne se observi, fiecdrei dintre aceste etape ale vielii sale ii corespundegrosso
mod,o un decupaj temporal de un deceniu. Avdnd in vedere acest aspect oarecum inedit, structura volumului meu a trebuit sd lind seama qi sd se suprapund
pe aceast6 configuralie.

Prima parte a incursiunii noastre in biografia lui Miron Constantinescu
surprinde existenla acestuia in anii devenirii sale intelectuale qi politice. CeIe
cinci capitole care compun prima parte a lucrdrii -Ucenicia unui reuolu{ionar
(ryt7tg44) - analizeazd tinerelea,,revolulionar5" a lui Miron Constantinescu,
e*e*plificand ipostazele devenirii acestuia: copil[ria timpurie in Basarabia,
adolescenla la Arad qi anii de studenlie in Bucuregtiul anilor ',3o, dar qi
activitatea sa clandestini ln cadrul diferitelor structuri ale Partidului Comunist din RomAnia. Nu in ultimul rAnd, tot in cadrul primei pdrtj, am realizat
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gi o analizd atenti a condiliilor care au dus la arestarea si incarcerarea sa, din
motive politice, in anii celui de-al Doilea Rizboi Mondial. Descendenla lui
Miron Constantinescu qi existenla sa timpurie nu intruneau caracteristici care
sd sugereze o posibil6 deuianfd. a sa ulterioard. E adev5rat ci statutul acestuia
era unul necanonic - el fiind un copil ndscut in afara unei cdsdtorii -, iar micile
rupturi biografice ale existenlei sale timpurii - indeosebi pierderea ambilor
p[rinli lncd de Ia o virsti fragedd - vor fi. putut augmenta tendinla acestuia
cdtre periferie, marginalitate qi devianld. Pe de altd parte, devenirea intelectual6 a lui Miron Constantinescu a intrunit caracteristicile epocii sale - dupd
un bacalaureat trecut cu brio la unul dintre liceele de seami din Tlansilvania,
acesta qi-a continuat studiile in cadrul Facultdlii de Litere si Filozofie a Universitdlii din Bucuregti. in anii studenliei, Miron Constantinescu a fost sed.us,
Ia fel ca mulli alli tineri din generalia sa, de sociologie, alltur6ndu-se programului academic patronat de Dimitrie Gusti. Dupi ce a ob$inut in 1938 o licenld
in sociologie, apreciatd Ia acea weme de profesorii sdi, Miron Constantinescu
a devenit qi membru al echipelor monografice, participAnd la campanii in anii
r938-r939.
Dincolo de aceastd dimensiune a existenlei sale, in anii rgg4-rg44 Miron
Constantinescu a trdit qi pe alte coordonate, eI devenind membru al miqcdrii
comuniste clandestine - mai int6i al Uniunii Tineretului Comunist (rg35), iar
mai apoi al Parbidului Comunist din RomAnia (19g6). De-a lungul c6torva ani,
Miron Constantinescu a acceptat pariul acestui joc dublu - un exerciliu de
echilibristic6 riscant gi periculos. La un moment dat insi, a fost pus in situalia
de a alege. Fdrd sd clipeascd, a pdqit pe drumul infinit mai greu qi mai neprimitor al clandestinitdlii. Pe termen scurt, pariul sdu avea si ii aducd numai
nepl5ceri - o arestare si o condamnare la zece arli de temni!5. Pe termen lung
ins[, alegerea sa se va dovedi a fi,,cAqtigdtoare". Dupd rg44, condamnarea avea
si fl plaseze in,,galeria" liderilor care suferiserd repercusiuni de naturi penald
in urma activitdlii lor clandestine. Iar cei aproape patru ani petreculi in detenlie aveau sd il introducd pe Miron Constantinescu in universul deloc agreabil, dar plin de posibilitdli al lnchisorilor, acolo unde-i va cunoaqte qi se va putea
apropia de mulli dintre liderii comuniqti - Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif
Chiginevschi, Teohari Georgescu, Emil Bodndraq, Chivu Stoica sauAlexandru
Drdghici. Tot in cadrul acestei prime p54i a lucrdrii, am ales sE dedic un capitol
qi activitdlii dinilegalitale a Sulamitei Bloch, cea care din rg37 avea sd devind
solia lui Miron Constantinescu. Raliunile unei astfel de opliuni rezidd in caracterul extrinsec al activitdlii clandestine a acesteia. Mai exact, implicarea sa
din ce in ce mai activd in miqcarea comunistd ilegald survine in contextul arestdrii lui Constantinescu ln r94r, fiind decisiv influenlatd de acest eveniment.
Activitatea lui Miron Constantinescu de dinainte de ry44avea sd ii confere
un capital politic ce i-a permis sE urce rapid treptele puterii in anii postbelici.
Ascensiunea sa in cadrul structurilor de partid qi de stat de dupi 1944 este prezentatd. pe larg in cadruI celor cinci capitole care formazd partea a doua a

